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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: DAR BANT İÇİNDE FİYATLAMA 

Borsa İstanbul 100 Endeksi geçtiğimiz hafta-

nın son işlem gününü 293 puanlık bir yükseli-

şin ardından 106.225 seviyesinden tamamla-

dı. Sabah saatlerinde hafif satıcılı seyreden 

endekste öğleden sonra gelen alımlar etkili 

oldu.  

Siyasi anlamda takip edilen gündem madde-

leri önemli olmaya devam ederken Borsamız 

dünya endekslerinin iyi gidiyor olmasından 

dolayı moralleri bozmadan beklemeye geçmiş durumda diyebiliriz. Kuzey Irak Bölgesel yö-

netimi ve Irak Merkezi Hükümeti arasındaki gerginlik devam ediyor, bölgeden gelecek çatış-

ma haberleri bizim piyasamızda olumsuz anlamda etkili olabilir, diğer bir yandan Amerika 

ile Türkiye arasında devam eden vize işlemlerinin karşılıklı olarak askıya alınması süreci de 

devam ediyor. Buranın kötü kısmı fiyatlandığı için bir iyileşme ihtimali Borsamızda olumlu 

fiyatlanacaktır.  

Teknik olarak bakıldığında ise saatlik grafiklerde takip edilen yukarı trend gücünü hafif kay-

betmiş olsa da devam ediyor diyebiliriz. Öğleden öncesi için 105.600-105.800 destekli 

106.700-106.900 hedefli bir piyasa izlemeyi bekliyoruz, piyasa ikinci seansa bu bant içinde 

girerse 106.000 destekli 107.200’ü hedefleyen bir piyasa olmasını bekleyeceğiz, tabi bu 

verdiğimiz bantlar saatlik grafiklerde ve oldukça dar bir bant aralığı, piyasa siyasi anlamda 

haberler düşerse bu seviyeler geçilecektir.  

DOLAR TL: KRİTİK SEVİYE 

Geçtiğimiz hafta başında yaşanan sert yukarı 

hareketin ardından takip ettiğimiz aşağı yönlü 

trend devam ediyor, 3,65 seviyeleri dün gece 

ve bu sabah itibariyle direnç haline geldi. 

Buranın üzerinde yapılacak saatlik kapanışlar 

ve özellikle 3,6550’nin geçilmesi piyasada 

yeni yukarı bir trend oluşturabilir. Bu durum-

da 3,70 ve üzerini hedefleyen bir piyasa izle-

riz. 3,65’in altında kalınırsa ve özellikle 3,6470 

geçilemezse piyasanın bir miktar gevşemesini bekleyeceğiz. Böyle bir durumda 3,6250 ve 

ardından 3,59 seviyeleri gündeme gelecektir. Oluşacak fiyatlamada haber akışının oldukça 

etkili olmasını bekliyoruz. Siyasi anlamda ve haber akışında bir gelişme olmaz ise 3,65—

3,62 bandı içinde yatay bir fiyatlanma takip etmeyi bekliyoruz.  

 


