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• 1990 yılından beri  

   faaliyet göstermektedir. 

• 2004 yılından beri  

   Gedik Yatırım iştirakidir. 

• Her yatırımcımız 

özel müşteri temsilcisi  

rehberliğinde işlem yapar. 

• Her sabah   

günlük piyasa analizlerini  

ve beklentilerini WhatsApp yada 

mail yoluyla size ulaştırırız. 

• İlgilendiğiniz hisse için  

size özel raporlar hazırlarız.  

• Mobil platformlarımız ile  

Cep’ten Tablet’ten işlem  

yapabilirsiniz. 

• İşlem platformlarımız  

algoritmik trade için uygundur. 

• Size özel teknik analiz ve piyasa 

eğitimi düzenleyebiliriz.  

• Bu avantajlardan yararlanırken 

işlemlerinizi çok düşük komisyon 

oranlarıyla yaparsınız. 

Pay Piyasası  

İşlemleri 

Forex  

İşlemleri 

Viop  

İşlemleri 

Whatsapp Destek 

0505 418 34 22 

Telefon 

0212 963 0 473   

Adres 

Nispetiye Mah. 

Aytar Cad. No:10 

Beşiktaş İstanbul 

 

 

Bu analizde yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Bu tavsiyeler genel 

nitelikte olup, özel olarak sizin mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olarak hazırlanmamıştır. Bu 

nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı veril-mesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğur-

mayabilir. Yapılan tüm yorumlar analizler ve öneriler, ana-listlerin deneyim ve bilgisi dahilinde yapabileceği en iyi ve 

en doğru araştırmaların bütünüyle iyi niyetli bir ürünüdür. Yorumlar ve bilgiler birer AL veya SAT önerisi teşkil etmez-

ler. Daha önce paylaşılan piya-sa analizlerinin, bilgilerin ve önerilerin geçmişte başarılı olmuş olması ileri yönelik 

kesin başarı anlamı-na gelmemektedir, bu veriler neticesinde pozisyon almak tamamen yatırımcının kendi kararıdır.  

Marbaş Menkul Değerler A.Ş. olası zararlardan sorumlu tutulamaz.  

Borsa İstanbul: Sıkışma Var 

Borsa İstanbul 100 Endeksi günü 640 puanlık yük-

selişin ardından 104.547 seviyesinden tamamladı. 

Açılışta daha pozitif bir görüntü veren piyasa, daha 

sonra gün boyu hafif satıcılı yatay bir seyirde de-

vam etti. Piyasada hafif de olsa bir miktar sıkışma 

tespit ediyoruz. Bu anlamda bugün volatilitenin 

geçtiğimiz iki güne kıyasla biraz artmasını ve piya-

sanın 1.000 puan civarında bir dalga boyuna ulaş-

masını bekliyoruz. Gün içinde 104.650—104.700 seviyesinin aşılması durumunda 

105.300’leri hedefleyeceğiz, aşağı yönde ise 104.300—104.100 bandının kırılması duru-

munda 103.600’lere sarkan bir piyasa izlemeyi bekliyoruz.  

Dolar TL: Yatay Bant Oluşuyor 

3,40’dan başlayan yukarı hareket 3,60’larda tutu-

nacak talebi bulamayınca 3,54’lere kadar geri çe-

kilmiştik. 3,60 direnç oldu burada satış geliyor, 

aşağıda ise 3,56 burası olmaz ise piyasa 3,54’den 

satıcı buluyor. Bu formatta bir yatay bant söz ko-

nusu ve bu haftayı bu şekilde takip ettik. Dolar 

endeksinde yukarı etki var ancak referandum krizi-

nin ardından TL’de bir güçlenme olması yatay ban-

dın temel sebebini oluşturuyor. Bu sebeple Dolar endeksindeki güçlenme devam ederse 

3,60’ın aşılmasını söz konusu olacaktır.  

Ekonomik Takvim 

Saat Ülke Dönem Ekonomik Gösterge 

10:00 Filistin Eylül Sanayi Üretimi 

10:15 İsviçre Eylül Tüketici Fiyat Endeksi 

10:30 İsveç Ağustos Sanayi Üretimi 

11:45 Nijerya Eylül Stanbic IBTC Bank PMI 

12:00 Güney Kıbrıs Eylül Tüketici Fiyat Endeksi 

12:00 Güney Kıbrıs Ağustos Dış Ticaret Dengesi 

12:00 Yunanistan Temmuz İşsizlik Oranı 

12:00 İzlanda Eylül Dış Ticaret Dengesi 

12:00 Karadağ Ağustos Perakende Satışlar 

13:00 İrlanda Ağustos Sanayi Üretimi 

14:30 Şili Ağustos IMACEC Ekonomik Aktivite 

15:30 ABD Ağustos Dış Ticaret Dengesi 

15:30 Kanada Ağustos Dış Ticaret Dengesi 

16:00 Rusya Eylül Tüketici Fiyat Endeksi 

23:30 Peru Ağustos Dış Ticaret Dengesi 


