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BANVT Hisse Görünümü
Şirket satış gelirleri her dönemde artış göstermesine rağmen; yüksek maliyet yapısı ve finansal gelir-gider
farkı arasındaki farkın yüksek seyretmesi net kara olumsuz yansımaktadır. Şirketin yabancı para
yükümlülüklerinin varlıklarından fazla olması ve kurlarda son dönemlerde gözlenen yukarı yönlü
hareketler nedeniyle şirket 2013 yılını zararla kapatmıştır.

Kaynak: Borfin Fastweb Mali Analiz

Sektörle karşılaştırma yapıldığında ise şirketin karlılık oranları sektör ortalamasının altındadır. Borç oranı
ise sektörün üzerinde seyretmektedir.

Kaynak: Borfin Fastweb Mali Analiz

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.

BANVT Teknik Görünüm
Şirketin temel verilerine baktığımızda genel olarak olumsuz bir tablo görünmesine rağmen, son dönemde
hisse fiyatında gözlenen hareketlilik ikinci çeyrek bilanço beklentisinden kaynaklanıyor olabilir. Banvit’in
ikinci çeyrek finansal tabloları henüz açıklanmadı. Teknik olarak bakıldığında hisse fiyatı 200 günlük hareketli ortalamanın üzerinde seyretmekte, RSI göstergesi ise 70 seviyesinin üzerinde alımların güçlendiğine
işaret etmektedir. Hisse fiyatında gözlenen yukarı yönlü harekete paralel olarak hacmin de artış göstermesi olumlu algılanabilir. BANVT hissesinde 200 günlük hareketli ortalama desteği olan 2.51 seviyesinin
üzerinde kalındığı sürece hissede olumlu görünümün devam etmesi beklenebilir. Fakat açıklanacak
bilanço rakamları hisse fiyatının seyri üzerinde etkili olabilir.

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.

