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Fortinet ve Zoom Communications Hisselerinde Opsiyonlar 

Covid-19 salgınının ABD’de tekrar ön plana çıkmasıyla birlikte yeniden ilgi odağı olma potansiyeli 

taşıyan evden çalışma/evde kalma uygulamalarında geniş talep bulan şirket hisselerinin listesini bu 

günkü bir piyasa notumuzda sunmuştuk. Aynı notun içinden opsiyon stratejileri ile takip edilebilecek 

iki tanesini aşağıda paylaşmak istiyoruz.  

Fortinet (FTNT): 

Network güvenlik sistemleri dizayn eder. Hizmetlerinden ücretli üyelik ile faydalanılabilir. İnternet 

üzerinden işlerin ivme kazandığı bu dönemde müşteri artışı kaydetmiş olması beklenir. Siber güvenlik 

alanında hem kendi yazılımlarını hem de donanımlarını sunuyorlar, hatta kendi imalatları olan 

bilgisayar işlemcisini de üretiyorlar. Detaylarını ilgili tabloda da göreceğiniz üzere 12 aylık hedef fiyatına 

oldukça yakın seviyelerden işlem görüyor. Ancak teknik olarak Mayıs başından bu yana dalgalandığı 

$150 - $125 koridorunun alt bandında. Yakında takip edilerek $118.50 seviyesindeki 100 günlük 

hareketli ortalamasına kayması halinde alım için takip edilebilir. Diğer bir yöntem ise yarın bitecek 

opsiyonlarda $120 strike seviyesinden gerçekte var olan alım gücü kadar put opsiyonu satarak, 

piyasanın Cuma kapanışı itibarıyla $120’ın altına gelmesi halinde hissede bu fiyattan alıma geçmek için 

ama her durumda opsiyon primini gelir yazarak pozisyonlanmak olabilir. Bu yöntemi uygulamak 

isteyenlerin opsiyon satmanın risklerini bilerek hareket etmelerin son derece 

önemlidir. 
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Zoom Video Communications (ZM): 

Hepimizin bildiği ve kullandığı, uzaktan iletişim yazılımının sahibidir. Piyasa değeri son 5 ayda yaklaşık 

3 kart artan şirket Covid-19 salgını süresince yıldızı en fazla parlayan şirketlerden birisi oldu. 

Rakiplerinin son 1  yılda satışlarındaki artışın medyan değeri 29.24 olurken Zoom’un satışlarındaki artış 

%88.39 ile hepsini geride bırakmış durumda ve bu tür gelişmelerin fiyata etkisinin yakın zamanda 

duracağına dair bir işaret görülmüyor. Bu anlamda hissenin teknik düzeltmeler hariç güçlü seyrine 

devam etmesi beklenir. Fiyat grafiğini incelediğimizde aşırı alıma gelen indikatörlerin hafta başından 

bu yana gelen satışlarla normalleşmeye başladığını görüyoruz. Günlük grafiklerde indikatörler artık 

satışa dönmüş durumdalar. Bu nedenle Nisan başından bu yana aktif olan pozitif eğimli işlem kanalının 

en azından alt bandı olan $225-$215 aralığına kadar kayması halinde yeniden alım için teknik şartların 

olgunlaşmış olacağını düşünüyoruz. Fiyatın alım penceresine gerilemesi geçen sürede zaman değerini 

paraya çevirmek isteyenler gelecek Cuma günü vadesi dolacak opsiyonlarda $225 strike put opsiyonu 

satarak hisse başına dünün kapanışına göre $1.55 (%0.70) getiri elde etmeye çalışabilirler. Yüksek bir 

getiri değil ama birkaç round döndürdükten sonra anlamlı getirilere ulaşması 

beklenir. 

 

  



 

Ak Yatırım Kamuya Açık Veri İçerir  & Kişisel Veri İçermez 

 

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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