13 Ağustos 2014

TRGYO Hisse Görünümü
Şirket satışları son dönemlerde artış trendine girmiştir ve yaklaşık 7 çeyrekten bu yana ciro artış
göstermektedir. Satışlarda gözlenen artışa rağmen, şirketin yabancı para açık pozisyonunun bulunması
ve kurlardaki yukarı yönlü hareket nedeniyle karlılık aynı oranda artış gösterememiştir. Şirketin satış
gelirleri 2014 yılının ilk 3 ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre %425 artış göstererek 246.8 milyon
TL’ye ulaşırken, karlılık aynı dönemler itibariyle %38.80 geriledi ve 20.4 milyon TL olarak gerçekleşti.
Yılın ilk çeyreğinde şirket 1.8 milyar TL açık pozisyonu sebebiyle 9.7 milyon TL kur farkı gideri oluşturdu.
2014 yılında ilk çeyrek ile ikinci çeyrek döviz kuru kapanışlarını dikkate aldığımızda USD/TRY ve
EUR/TRY’nin daha sakin bir görünümle ikinci çeyreği tamamlaması nedeniyle şirketin ikinci çeyrek
bilançosunda kur farkı giderinin azalması ve bunun karlılığa olumlu yansıması beklenebilir.
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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.

TRGYO Teknik Görünüm
24.07.2014 tarihinde 3.66 seviyesine kadar yükselerek Kasım 2013’ten bu yana en yüksek seviyesine
ulaşan hisse fiyatı bu seviyelerden maruz kaldığı kar satışlarının etkisiyle 3.05 TL’ye kadar gerilemiştir. 3.05
seviyesinden bir miktar tepki alımları gören hissede RSI göstergesi alımların hala zayıf seyrettiğine işaret
etmektedir.
Şu an için satıcıların daha ağırlıklı olduğu görülmekle birlikte, yukarı yönlü bir hareket başladığından söz
edebilmek için 200 günlük üssel hareketli ortalama direnci olan 3.27’nin üzerinde birkaç günlük kapanış
görülmesi gerektiğini düşünüyoruz.
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