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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: HAZIRLIK VAR  

Borsa İstanbul 100 Endeksi haftanın 

ilk işlem gününü 248 puanlık yükse-

lişle 106.474 puan seviyesinden 

tamamladı. Sabah saatlerinde 

107.010 seviyesini test eden endeks 

bu seviyenin üzerinde kalıcı olama-

dı.  

Siyasi gündemin yoğunluğu Türkiye 

özelinde devam ediyor; ABD ile 

devam eden vize süreci, İdlib ope-

rasyonu ve görece gündemden düş-

müş olsa da Kuzey Irak bölgesinde 

yaşanan gelişmeler fiyatlamalara konu olmaya devam ediyor.  

Teknik olarak ise geçtiğimiz pazartesi açılışında yaşanan sert satışın ardından endeks olduk-

ça dar bir bant içinde hareket etmeye başladı, yaşanan dip ve tepelerin uzaklığı 1.600 puan 

ortalamalarında. Takip edilen formasyonlar saatlik grafikler üzerinde oluştuğu için hata 

payının yükseldiği ama riskin azaldığı bir süreçteyiz.  

Bu sabah açılışı çok önemli, çünkü takip edilen bu dar bandın oluşturduğu sıkışma son aşa-

masına gelmiş gibi görünüyor. 106.250’nin altında açılış olursa 105.100 seviyelerinin he-

deflendiği, 106.600 üzeri bir açılışta 107.500’lerin hedeflendiği bir piyasa izleyeceğiz.  

DOLAR TL: BASKI KIRILDI 

Geçtiğimiz Pazartesi yaşanan sert 

yükselişin ardından oluşan tepelerin 

giderek aşağı geldiğini ve bir baskı 

oluşturduğunu belirtmiştik, piyasa 

dünkü sessizlik içinde buradaki bas-

kıyı yukarı yönde kırmış gibi görünü-

yor. Endeks yorumunda bahsettiği-

miz kırılganlıklar burası için de geçer-

li olmaya devam ediyor.  

Teknik olarak saatlik grafik üzerinde yukarı bir trend takip ediyoruz. 3,6415 desteği üzerin-

de haftalık basda 3,69’u hedefleyen bir piyasa söz konusu. 3,64152in kırılması durumunda 

3,63 ve 3,59 desteklerimiz var.  


