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OYAK bünyesinde faaliyet gösteren Adana Çimento, Bolu Çimento, Aslan Çimento, Ünye Çimento ve Mardin
Çimento’nun OYAK Çimento altında birleşmesinden sonra Türkiye’nin en büyük çimento markası konumuna gelen
şirket, Mart ayında başladığı yükseliş trendine devam ediyor.
Temmuz ayı başında 10,24 TL ile tarihi zirvesini gördükten sonra 6,76 TL’ye kadar geri çekilse de yükseliş trendini
sürdüren şirket paylarının, Eylül ayı başından beri Fibo %38,20 seviyesine denk gelen 8,06 TL üzerinde kalıcılık
sağlayamadığı görülüyor. Gün içerisinde yaşadığı geri çekilme ile 7,98 TL’deki yükseliş trendi desteğini test eden
hissede satış baskısının sürmesi ve bu desteğin aşağı yönlü geçilmesi durumunda 7,82 ve 7,49 TL destekleri söz konusu
olabilir. 1 Ekim 2020 tarihi itibariyle BIST 30 endeksine dahil edilecek hissede yukarı yönlü hareketler görmemiz
durumunda ise 8,15 ve 8,27 TL direnç seviyelerini takip edeceğiz.
Destekler: 7,82 / 7,49 / 7,20
Dirençler: 8,15 / 8,27 / 8,54
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. Veri
ve grafikler güvenirliliğine inandığımız sağlam kaynaklardan derlenmiş olup, yapılan yorumlar sadece Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin görüşünü yansıtmaktadır.
Bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından Şirketimiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler
A.Ş.’nin yazılı izni olmadıkça içeriği kısmen ya da tamamen üçüncü kişilerce hiç bir şekil ve ortamda yayınlanamaz, iktisap edilemez, alıntı yapılamaz, kullanılamaz. İleti,
gönderilen kişiye özel ve münhasırdır. İlave olarak, bu raporun gönderildiği ve yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda kullanıldığı ülkelerdeki yasal düzenlemelerden
kaynaklı tüm talep ve dava haklarımız saklıdır

