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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: SERT YÜKSELİŞ 

Borsa İstanbul 100 Endeksi günü 2.116 puanlık 

yükselişin ardından 105.932 puan seviyesinden 

tamamladı. Güne 1.000 puanın üzerinde alıcılı baş-

layan endeks gün ortası yatay hareket ederken 

akşam saatlerinde yeni gelen alış dalgasıyla birlikte 

günlük farkı 2.000 puanın üzerine çıkardı.  

Pazartesi gününden sonra gelen sert alış dalgasının öncelikli sebebi piyasanın hafta başında 

göstermiş olduğu fazla reaksiyon gibi görünüyor, hisseler bir anda ucuzlayarak cazip hale 

geldiği için kendi kendine yeni bir talep dalgası yarattı, bir yandan dünya piyasalarının yuka-

rı yönlü hareketi bizdeki olumsuz havanın dağılmasına önemli etken. Piyasa Amerika ile 

olan vize krizinin iki ülke arasında kalıcı bir soruna yol açmadan çözüleceğini fiyatlasa da 

özellikle konuyla ilgili Amerika’dan gelecek açıklamalar yakından takip edilmeli.  

Teknik olarak saatlik grafiklerde 105.000 üzerinde kalındığı sürece 107.000’leri hedefleyen 

bir formasyon içindeyiz. Piyasadaki iyimser algı devam ediyor ancak 3 günlük sert yükselişin 

ardından bugün biraz daha yatay bir piyasa izlememiz olası.  

 DOLAR TL: 3,66 ÖNEMLİ 

Dolar TL’de Pazartesi açılışından itibaren takip edi-

len aşağı yönlü hareket devam devam ediyor. Pa-

zartesi gün içi zirvemiz 3,74 Salı 3,71 ve Perşembe 

3,66 olarak takip edildi. 3,66’nın altında kalındığı 

sürece piyasanın üzerindeki baskı devam edecek. 

Aşağıda ise teknik olarak 3,62’ler önemli, bir süre 

bu bant arasında fiyatlanma söz konusu olabilir, 

daha sonra kırılma ne tarafa olursa kısa vadeli 

trendin o yönde hareket etmesini bekleyeceğiz.  

EURO DOLAR: RALLİNİN ARDINDAN DÜZELTME BAŞLADI 

Katalonya referandumu ile 1,17’nin altına kadar gevşeyen paritede buradan başlayan alım-

lar Katalonya ve İspanya arasındaki gerginliğin gö-

rece düşmesi ile bir miktar güç kazanarak devam 

etmişti. Dün itibariyle piyasanın 1,1880 seviyesin-

den satışlarla karşılandığını gördük. 1,1850’nin 

altına gelinmesiyle bahsettiğimiz bu trend kırılmış 

oldu. kısa vadede aşağıda 1,1830 desteği yukarıda 

1,1850 direnci söz konusu. Bu seviyelerden hangisi 

kırılırsa piyasanın bu yönde bir trend oluşturmaya 

çalışmasını bekliyoruz.  


