
                                                                                                                                   

                                                                                                              

 

 

 

 
Teknik Analiz  
 

TKFEN aylık ortalamasının üzerinde, yıllık ortalamasına ise oldukça yakın bir seviyede işlem görmekte olup, son 3 aydaki 

sıkışma hareketini yukarı yönlü kırmıştır. Kırılmanın ardından yükselen kanal formasyonunun teknik hedefi 17.30 TL 

seviyesinde olmakla birlikte, zarar kes seviyesi 14.55 TL’dir. 

 

 
 

Katalizörler 

 

Şirket her ne kadar son dönemde endeksin altında bir performans sergilese de önümüzdeki süreçte ana faaliyet konusu 

olan taahhüt alanında üstlenme potansiyeli bulunduğu yeni projelerle (Türkiye, Libya) birlikte endekse karşı güç 

kazanabileceğini düşünmekteyiz. Tekfen’in doğalgaz boru hattı döşeme ve depolama alanında bölge ülkelerdeki 

(Azerbaycan, Orta Doğu, Orta Asya) yaptığı işlerle tecrübeli bir şirket olması nedeniyle Karadeniz’deki doğalgaz rezervi 

keşfinin Tekfen İnşaat’a yeni bir iş alanı yaratmasını beklemekteyiz.  

 

Ayrıca Tekfen Holding bünyesindeki Toros Tarım ile gübre sektöründeki en büyük oyunculardan biridir. Yeni rezerv keşfinin, 

içeriğinde doğalgaz bulunan azotlu gübre maliyetlerini düşürecek olması sebebiyle uzun vadede tarım sektörünün fayda 

sağlamasını beklemekteyiz. Tekfen Holding bünyesindeki Toros Tarım’ın azotlu gübre üretim maliyetlerindeki düşüşten 

fayda sağlaması ileriye yönelik beklentilerimiz arasındadır. 

    

Not: Piyasa riski almak istemeyenler pozisyon kadar BIST 30 endeks vadeli kontratlarında kısa pozisyon alarak hedge 

edebilirler.    
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Yasal Uyarı: Bu dokümanda yer alan her türlü bilgi, değerlendirme ve yorum güvenilir olduğu düşünülen Alan Yatırım A.Ş. tarafından burada 
sunulan bilgilerin doğruluğu ve bütünlüğü konusunda makul özen gösterilmiş olmakla beraber, olabilecek hatalar ve eksikliklerden sorumlu 
değildir. Burada yer alan fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez, içerik haber verilmeksizin değiştirilebilir. Burada yer 
alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım – satım önerisi 
ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu belgede yer alan yatırımla ilgili bilgiler, yorumlar ve tavsiyeler 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. Burada yer alan görüşler, yatırımcının mali durumuna veya risk ve getiri tercihlerine 
uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilere uygun sonuçlar doğurmayabilir. 
Burada yer alan bilgi, değerlendirme, yorum ve istatistiki şekil ve değerlendirmelerin kullanımı sonucunda ortaya çıkacak doğrudan ve / veya 
dolaylı zararlardan Alan Yatırım A.Ş. sorumlu olmayacaktır. Tüm hakları saklıdır. 
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