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HALKB Haber Analiz
Halkbank ödenmiş sermayesini 1 milyar artırarak 2 milyar 250 milyon TL’ye
çıkarma kararı aldığını açıkladı.
Banka tarafından yapılan açıklamada sermayenin 1 milyar artırılması ile
elde edilecek kaynağın Halkbank bağlı ortaklığı olarak kurulması planlanan
katılım bankasının sermaye taahhüdünde kullanılacağı ifade edildi.
Halkbank bu faaliyetlerine 2015 yılında başlamayı hedefliyor.

Hisse Görünümü
Kod

HALKB

Son Seans Kapanışı

13,45

2014 Yılı En Düşük Fiyatı

10,38

2014 Yılı En Yüksek Fiyatı

17,10

Yorum

Hisse Senedi Sayısı

1.250.000.000

Halkbank tarafından kamuya açıklanan karar sonrasında hisse fiyatı bugün
satıcılı işlem görüyor. Sermaye artırımı kararı sonrasında 5 yıllık stratejik
planlamasını da açıklayan Halkbank, 2020’ye kadar bilançosunu 100 milyar
doların üzerine çıkarmayı hedefliyor. Bedelli artırım kararının kısa vadede
hisse üzerinde olumsuz etkisinin devam etmesini beklemekle birlikte, yeni
planlamalar orta ve uzun vadede hissede toparlanma gözlenmesini
sağlayabilir.

Piyasa Değeri

16.812.500.000

PD/DD (Cari)

1,07

F/K (Cari)

6,71

Beta

1,52

Teknik Analiz
60 dakikalık grafik incelendiğinde hisse 21, 50, 100 ve 200 periyotluk
hareketli ortalamaların altında işlem görmektedir. Teknik göstergeler şu an
için olumsuz sinyaller vermektedir. Bugün görülen en düşük seviye olan
13.35’ten sınırlı alımlar ile karşılaşan hissede 13.80 direncinin aşılması
tekrardan yükselişleri destekleyebilir. Hissede pozisyon alan yatırımcıların
13.35-13.40 seviyelerini stop-loss olarak kullanmasını tavsiye etmekteyiz.

TEKNİK GÖSTERGELER
CCI (14 günlük)

-100,16

H.O. (20 günlük)

14,24

Momentum (12 günlük)

89,07

RSI (14 günlük)

37,11

Not: Son ka pa nışa göre hes a pl a nmıştır

1

Sermaye Piyasası Kurulu’nun “Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar” hakkında tebliğ uyarınca yayımlanması zorunlu olan Uyarı Notu’nu en arka sayfada bulabilirsiniz.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun “Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar” hakkında tebliğ uyarınca
yayımlanması zorunlu olan Uyarı notu:
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti,
yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum
ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Bu raporda yer alan yorumlar sadece ATIG YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.’nin görüşlerini yansıtmaktadır. Bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan yatırımlardan ATIG YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. sorumlu tutulamaz.

Tavsiyeler ve Açıklamaları;
Endeks Üzerinde Getiri: Bir hisse için “Endeks Üzerinde Getiri” kararı verilmişse, bu karar hisse senedinin 12 aylık getirisinin,
BIST100 endeksinin getirisinin üzerinde olmasının beklenildiğini gösterir.
Endeks Altında Getiri: Bir hisse için “Endeks Altında Getiri” kararı verilmişse, bu karar hisse senedinin 12 aylık getirisinin,
BIST100 endeksinin getirisinin altında olmasının beklenildiğini gösterir.
Endekse Paralel Getiri: Bir hisse için “Endekse Paralel Getiri” kararı verilmişse, bu karar hisse senedinin 12 aylık getirisinin,
BIST100 endeksine paralel olmasının beklenildiğini gösterir.
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