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ALARK HİSSE BİLGİ NOTU
Alarko şirketler topluluğu Alarko Holding çatısı altında faaliyet gösteren çok sayıda şirket ve
müesseseden oluşmaktadır. Alarko Topluluğu şirketleri Taahhüt, Enerji, Sanayi ve Ticaret, Turizm, Arazi
Geliştirme Grubu ve Su Ürünleri Grubu olmak üzere 6 ana faaliyet grubunda toplanmaktadır. Şirketin
faaliyet konusunun birden çok gruptan oluşması ve farklı projelerin bulunması nedeniyle geleceğe
yönelik tahmin yapabilmek için detaylı bir analiz ve değerleme yapılması gerektiğini düşünmekteyiz.
Kısaca temel verileri değerlendirdiğimizde;
2012 yıl sonundan bu yana görülen artan satış trendinin 2014 yılında hız kestiği gözlenmekte. Aynı
zamanda 2013 yıl genelinde %85 civarında olan satış maliyetlerinin 2014 yılında %95’li seviyelere
yükselmesi de 2014 yılında şirket karlılığını olumsuz etkileyen bir gelişme oldu. Maliyetlerdeki yukarı
yönlü seyrin devam etmesi durumunda karlılığın diğer dönemlerde de olumsuz etkilenmesi beklenebilir.
Şirketin faaliyet raporunda yer alan faaliyet konularına göre 2014 yılı hedefleri belirtilmiştir:

2014 HEDEFLERİ
Faaliyet konularına
göre şirket ve
müesseseler

2014 Yılı Ciro Hedefi
Konsolide (Bin TL)

Toplam (Bin TL)

1.066.716

1.075.489

164.060

164.060

Sanayi ve Ticaret

1.302

9.452

Turizm

98.234

98.234

Toplam

1.330.312

1.347.235

Taahhüt ve Arazi
Geliştirme
Enerji

Kaynak: 2013 Yıl Sonu Faaliyet Raporu

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan
tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme
çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.

ALARK Teknik Analiz
Geçtiğimiz yıl daha başarılı bir performans gösteren ALARK hissesinde son dönemlerdeki görünüm
olumsuz. Özellikle 3 Aralık 2013’te 6.53 seviyesi ile tarihi zirvesine ulaşan hisse, 17 Aralık tarihinde
yurtiçindeki siyasi risklerin de etkisiyle ciddi bir gerileme gösterdi. 6.30’lu seviyelerden 4.00 TL’li
seviyelere kadar düşüş gösteren hisse bu fiyatlardan tepki alımları görse de, alımların yetersiz kalması
nedeniyle hala toparlanma sürecine giremedi.
Aynı zamanda 2014 yılı bilanço performansının da başarısız olması hissedeki yukarı yönlü hareketleri
sınırlıyor.
Teknik göstergelere bakıldığında ALARK hissesinde satıcıların yoğunlaştığı gözlenmekte. 36 seviyesine
kadar gerileyen RSI ve 0’ın altında hareket eden MACD indikatörleri de hissede satışların yoğunlaştığına
işaret ediyor.
ALARK bugün 4.28 TL’ye kadar gerileyerek Mart 2014’ten bu yana en düşük seviyesine ulaştı. 4.28’de
güçlü bir direnç seviyesinin bulunması nedeniyle hisseye bu seviyeden tepki alımları geldi. İlerleyen
günlerde 4.28 desteğinin kırılıp kırılmayacağı dikkatle takip edilecek. 4.28 desteğinin kırılması durumunda
teknik olarak 4.22 ve 4.00 seviyeleri hedeflenebilir. Şu an için aşağı yönlü hareketlerin daha muhtemel
göründüğü ALARK hissesinde yukarı yönlü sağlıklı bir yükseliş hareketinin başladığını söylemek için
öncelikle 4.55’te bulunan güçlü direncin aşılması gerektiğini düşünüyoruz.

Şirket hissesine yönelik açıklanacak her türlü haber teknik seviyeleri ve hisse fiyatındaki seyri etkileyebilir.
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