CEMAS Teknik Analiz Notu
CEMAS’ın hisse grafiğine bakıldığında hisse
fiyatında aşağı yönlü bir trend hareketi
gözlenmektedir. Son dönemlerde artan satış
baskısının etkisiyle 0.67 TL’ye kadar gerileyen hisse
bu seviyelerden tepki alımları ile karşılaşmıştır.
Fakat hacim yetersizliği nedeniyle 0.67’den gelen
tepki alımları yetersiz kalmaktadır.

TEKNİK GÖSTERGELER
CCI (14 günlük)

-205,33

H.O. (20 günlük)

0,70

Momentum (12 günlük)

95,71

RSI (14 günlük)

26,15

Not: Son kapanışa göre hesaplanmıştır

Teknik göstergelerin de olumsuz sinyaller verdiği hissede 2014 yılı içerisinde daha önceden de denenen
0.67 desteğinin kırılması satış baskısını hızlandırabilir. Bu nedenle 0.67 önemli bir stop-loss olarak takip
edilmelidir. Yukarı yönlü yükseliş hareketinin başladığından söz edebilmek için ise ilk etapta 0.70
direncinin üzerinde kalıcılık sağlanması gerektiğini düşünmekteyiz.
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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.

Hisse Görünümü
Kod

CEMAS

Son Seans Kapanışı

0,67

2014 Yılı En Düşük Fiyatı

0,67

2014 Yılı En Yüksek Fiyatı

0,83

Hisse Senedi Sayısı

237.000.000

Piyasa Değeri

158.790.000

PD/DD (Cari)

0,55

F/K (Cari)

12,23

Ortaklık Yapısı

Kaynak: Çemaş 2014/06 Faaliyet Raporu
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