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BOLUC TEKNİK ANALİZ
2.82 seviyelerinden destek bularak yukarı yönlü hamle yapan BOLUC hissesi 09.06.2014
tarihinde 3.48 seviyesine kadar yükseldi. Sonrasında ise hissede fiyat sıkışması olduğu
gözlenmekte.
3.30 direncinin üzerinde birkaç günlük kapanış görmemiz ilk etapta 3.47 sonrasında 3.64
dirençleri izlenecek. Fiyat sıkışmasının yukarı yönlü ve hacimli olması durumunda hissede
teknik olarak yukarı yönlü bir hareket görebileceğimizi düşünüyoruz.
Teknik olarak BOLUC hissesindeki görünümü olumlu buluyor olsak da, hisse fiyatının tarihi en
yüksek seviyelere yakın olması nedeniyle kar realizasyonu görülme ihtimali ve fiyat sıkışmasının aşağı doğru kırılma ihtimali de bulunmakta. Bu nedenle BOLUC hissesinde pozisyon alan
yatırımcıların 3.23 seviyesini stop-loss olarak kullanmalarını tavsiye ediyoruz.
Hissede şu an için takip edilmesi gereken noktanın fiyat sıkışmasının hangi yönde kırılacağı ve
3.30 direncinin kırılıp kırılamayacağıdır.
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Mali yapıya bakıldığında ise şirket satış ve karlılığı artan bir trend içinde hareket ediyor.
Dupont analizinde ise Bolu Çimento sektör ortalamasına göre daha yüksek bir kar marjı ve
özvarlık karlılığına sahip. Borç oranının ise sektörün altında olduğu dikkat
çekmekte.
BOLUC SATIŞ VE KARLILIK—DUPONT ANALİZİ
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