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Coca-Cola; bilanço ve opsiyon stratejisi - Pozisyon kapama 

Merhabalar, 

23 Temmuz’da güncellediğimiz Coca-Cola senetlerindeki hisse ve opsiyon bacakları olan stratejimiz, 

geçtiğimiz Cuma günü opsiyonların vade sonu gelmiş olması itibarıyla opsiyon bacağında bütün gelirlerin 

kar olarak yazılmasıyla sonuçlandı. $50’ın hemen altından geri dönen hisse fiyatı opsiyon tarafına iyi 

gelirken hisse alımı bacağında başa baş seviyesine çekilen stop emirlerinin dün çalışmasına neden oldu. 

Böylece pozisyonları sonuna kadar tutanlar sadece opsiyon priminden kar edebilmiş olmalılar. Diğer 

yandan hisse alımı için teknik olarak hedeflediğimiz $49.70 seviyesinin hemen altında $49.28 seviyesine 

ulaşarak %6.8 getiri oluşturmuş oldu. 

Hisse endekslerindeki hareketliliğe rağmen Coca-Cola hissesinin aşağıda görülen bantta hareket etmiş 

olması, bu bantların kırılana kadar bizlere rehberlik etmeye devam edeceğini gösteriyor. Bu anlamda, 

bilançosu iyi gelen Coca-Cola’da işlem koridorunun alt bandı olan $43.27 seviyesine yaklaştıkça yeniden 

alım için bakılabileceğini düşünüyoruz. Henüz opsiyon primleri makul risk/getiri oranı oluşturmadığı için 

fiyatın en azından $45’a gelmesini beklemeyi ve sonrasında opsiyonlarla veya gelişmelere göre hissenin 

kendisi ile alım yapmayı değerlendirmeyi düşünüyoruz.   

Bu hissedeki ilk önerimizi buradan, sonraki güncellememizi de buradan takip edebilirsiniz.  

  

 

https://www.akyatirim.com.tr/piyasa-yorumlari/?id=c336cef8-979a-45ed-96a5-a147b074a11f
https://www.akyatirim.com.tr/piyasa-yorumlari/?id=28c46cfa-1815-4957-85e5-b857d7b9d71c
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Özgür Hatipoğlu 

Araştırma 

Araştırma Müdür - Stratejist 

YASAL UYARI: 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 rapor ve yorumlardaki yazılar, bilgiler ve grafikler, ulaşılabilen ilk 

kaynaklardan iyi niyetle ve doğruluğu, geçerliliği, etkinliği velhasıl her ne şekil, suret ve nam altında olursa olsun herhangi 

bir karara dayanak oluşturması hususunda herhangi bir teminat, garanti oluşturmadan, yalnızca bilgi edinilmesi amacıyla 

derlenmiştir. İş bu raporlardaki yorumlardan; eksik bilgi ve/veya güncellenme gibi konularda ortaya çıkabilecek zararlardan 

Akbank T.A.Ş., Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Ak Portföy Yönetimi A.Ş. ve çalışanları sorumlu değildir. Akbank T.A.Ş., Ak 

Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Ak Portföy Yönetimi A.Ş her an, hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek 

kalmaksızın söz konusu bilgileri, tavsiyeleri değiştirebilir ve/veya ortadan kaldırabilir. Genel anlamda bilgi vermek amacıyla 

hazırlanmış olan iş bu rapor ve yorumlar, kapsamı bilgiler, tavsiyeler hiçbir şekil ve surette Akbank T.A.Ş., Ak Yatırım 

Menkul Değerler A.Ş., Ak Portföy Yönetimi A.Ş 'nin herhangi bir taahhüdünü tazammum etmediğinden, bu bilgilere istinaden 

her türlü özel ve/veya tüzel kişiler tarafından alınacak kararlar, varılacak sonuçlar, gerçekleştirilecek işlemler ve 

oluşabilecek her türlü riskler bizatihi bu kişilere ait ve raci olacaktır. Hiçbir şekil ve surette ve her ne nam altında olursa 

olsun, her türlü gerçek ve/veya tüzel kişinin, gerek doğrudan gerek dolayısı ile ve bu sebeplerle uğrayabileceği her türlü 

doğrudan ve/veya dolayısıyla oluşacak maddi ve manevi zarar, kar mahrumiyeti, velhasıl her ne nam altında olursa olsun 

uğrayabileceği zararlardan hiçbir şekil ve surette Akbank T.A.Ş., Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Ak Portföy Yönetimi A.Ş. 

ve çalışanları sorumlu tutulamayacak ve hiçbir şekil ve surette her ne nam altında olursa olsun Akbank T.A.Ş., Ak Yatırım 

Menkul Değerler A.Ş., Ak Portföy Yönetimi A.Ş. çalışanlarından talepte bulunulmayacaktır. 

Kullanmakta olduğunuz tarayıcının otomatik çeviri, kelime filtreleme özellikleri veya metin eşleştirme yapan 3.parti 

yazılımlar vb. metin farklılıkları sağlayacak otomatik ayarlar sebebiyle bu sayfada yer alan metinde anlam bütünlüğünü 

bozabilecek ifadeler bulunabilir. Böyle bir durum ile karşılaştığınızda musteri.hizmetleri@akyatirim.com.tr adresine e-posta 

iletebilirsiniz. 
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