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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: RİSKLER FİYATLANIYOR 

Borsa İstanbul 100 endeksi haftanın ilk işlem günü-

nü 1.185 puanlık bir düşüşler 107.303 seviyesin-

den tamamladı. %1,09’luk bir düşüş anlamına ge-

len bu geri çekilmeye dün %3,12 düşen bankacılık 

endeksi öncülük etmiş oldu.  

Bu düşüşte özellikle hafta sonu bazı internet site-

lerinde çıkan ancak sonradan kaldırılan haberlerin 

etkili olduğu düşünülüyor, SPK ve BDDK’dan gelen 

açıklamalar neticesinde çıkan haberler asılsız olarak değerlendirilse de piyasa o riski bir 

miktar fiyatlamış gibi.  

Teknik olarak ise dün gün boyu kritik 107.500 üzerinde tutunmaya çalışsak da akşam saat-

lerinde gelen ikinci satış dalgasında bu seviye kırıldı. Şimdilik yukarıda kısa vadeli ilk önemli 

direnç 107.750 olarak görünüyor, bu seviye yukarı geçilmedikçe dünkü satışın etkileri de-

vam edecek. Aşağıda ilk desteğimiz 107.000 ve 

ardından 106.500’ler olarak görünüyor. piyasada 

temel dinamiklerde bir değişiklik olmaz ise 

106.500 seviyesinin altını şimdilik beklemiyoruz 

olası satışlarda ve geri çekilmelerde buranın güçlü 

kalmasını bekleriz.  

DOLAR TL: YUKARI HAREKET DEVAM EDİYOR 

Dolar TL’de takip edilen yukarı trend devam edi-

yor, özellikle endeksle ilgili yorumda belirttiğimiz 

riskler burada yukarı trendi güçlendiren önemli parametreler olarak öne çıkıyor. Aşağıda 

3,68 destekli ve bu seviyenin üzerinde kaldıkça 3,73—3,74’leri hedefleyen bir piyasa oluş-

masını bekliyoruz.  

EURO DOLAR: BANT HAREKETİ DEVAM EDİYOR 

Paritede uzun süredir 1,17—1,20 bandı içinde 

fiyatlama devam ediyor.  

Avrupa ile ilgili olumsuz siyasi gelişmelerle 1,17’ye 

geriliyoruz daha sonra buradan gelen alışlarla 

1,1880 ara hedefli 1,20’lere kadar yükseliyoruz.  

Dün saat 21:00 itibari ile 1,1725’den başlayan yu-

karı hareket saatlik grafiklerde bir yükselen trend 

oluşturuyor. Bu formasyonun dip ve tepesi arasın-

daki mesafe ortalama 25 pips gibi. Mevcut destek seviyemiz 1,1745 bu seviyenin üzerinde 

kalındıkça bu seviyeye kadar geri çekilmeler trende katılmak için fırsat oluşturabilir.  


