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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. 
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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: YÜKSELDİKÇE  

RİSKLER GÜNDEME GELİYOR 

Borsa İstanbul 100 Endeksi günü 64 

puanlık değer kaybıyla 106.926 seviye-

sinden tamamladı. Sabah saatlerinde 

107.000 kritik seviyesinin üzerinde 

seyreden endeks öğleden sonra gelen 

satışlarla çok hafif eksiye döndü.  

Genel olarak dünya piyasalarındaki 

olumlu algı devam ediyor ve bizde 

üzerimizde bulunan bir çok riske rağmen buna ayak uydurmaya çalışıyoruz ancak piyasa 

belirli bir noktaya geldiğinde ABD ile devam eden vize krizi başta olmak üzere akla gelen 

riskler satışları hızlandırıyor gibi görünüyor.  

Teknik olarak dün öğleden sonra gelen satış geçtiğimiz çarşambadan beri takip edilen yük-

seliş trendini kırmış gibi görünüyor. 107.000 seviyesi bugün için oldukça kritik, piyasa bugü-

nün stratejisini bu seviye üzerine kuracak gibi görünüyor.  

107.000 üzerinde iyimser ve alıcılı bir piyasa bekliyoruz,  buranın üzerinde hafta boyunca 

geçemediğimiz ve bu sebeple satış yediğimiz 107.650 seviyesi var. ABD ile işler düzelmeden 

beklemiyor olsak da teknik olarak belirtmek gerekirse 107.650 üzerinde 108.700 hedefle-

necek.  

107.000 altında kalırsak 106.300 seviyeleri hedef olarak görünüyor, buraya kadar geri çekil-

me olursa ancak ekonomik ve siyasi parametrelerde bir değişiklik olmaz ise alış fırsatı ola-

rak değerlendirilebilir.  

DOLAR TL: HAZIRLIK VAR 

Eylül ayında test ettiğimiz 3,40’lı sevi-

yelerden başlayan yukarı hareket tek-

nik olarak geçerliliğini korumaya de-

vam ediyor, kısa vadede ise özellikle 

bugün sonuçlanmasını beklediğimiz bir 

sıkışma formasyonu oluşmuş durum-

da. Bu teknik formasyon bize şunu 

söylüyor 3,6780 kırılırsa 3,70’e doğru 

hızlı bir alış hareketi, 3,6715 aşağı kırı-

lırsa 3,65’e doğru hızlı bir satış hareketi başlatmasını bekleriz.  

ABD ile bize krizinin devam ettiği bu süreçte kalıcı aşağı yönlü bir trend oluşmasını bekle-

mek zor görünüyor, zaten borsa endeksi üzerinde oluşan baskının ve buradaki yukarı tren-

din zorlanıyor olmasının ana sebebi vize krizi olarak görünüyor, oradan bir düzelme haberi 

gelirse burada 3,60’lara doğru ciddi bir gevşeme oluşmasını bekliyoruz.  


