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Fed, Faizi Değiştirmedi
Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) dün akşam sona eren iki günlük toplantısında, politika
faizini değiştirmeyerek piyasa beklentisi dahilinde yüzde 1.00 - yüzde 1.25 bandında tuttu.
Fed bu kararı oybirliği ile aldı.

• 1990 yılından beri

Borsa İstanbul’da 3 Rekor Birden

• 2004 yılından beri

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi,
113.501,91 puana kadar yükselerek
tüm zamanların en yüksek seviyesini
gördü ve önceki kapanışa göre yüzde
2,62 artarak kapanış rekorunu da
113.024,27 puana taşıdı.
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa
göre 2.881,67 puan artarken, toplam
işlem hacmi de 10,1 milyar lira ile rekor seviyeye işaret etti. Bankacılık endeksi yüzde 3,44,
holding endeksi de yüzde 2,75 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla yükselen
yüzde 4,68 ile iletişim, en çok gerileyen ise yüzde 1,14 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı
oldu.
Teknik olarak bakıldığında İçerideki risklere rağmen dünya borsaları ile uyumlu seyreden
borsamızda ekim ortasında 99.300 seviyesinden başlayan yükselen trendi takip ediyoruz.
Formasyonun destek noktası 109.000’ler olarak görünüyor bu seviyeye kadar geri çekilmeler alış fırsatı olacaktır, yukarıda ise 114.250 seviyesi hedef olarak görünüyor.

faaliyet göstermektedir.
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• Her yatırımcımız
özel müşteri temsilcisi
rehberliğinde işlem yapar.

• Her sabah
günlük piyasa analizlerini
ve beklentilerini WhatsApp yada
mail yoluyla size ulaştırırız.

• İlgilendiğiniz hisse için

Dolar TL: Powell İhtimali ile Gerileri

size özel raporlar hazırlarız.

Dolar TL’de fiyatlama dün akşam itibariyle Amerika kaynaklı gerçekleşti. ABD
Başkanı Donald Trump'ın Fed adaylığı
için Jerome Powell'ı seçtiği yönündeki
spekülasyonun etkisiyle, üç haftadan
uzun bir sürenin en sert düşüşünü
gerçekleştirdi. ABD'de vergi reformu
yasasının ertelenebileceği yada esnetebilineceği endişeleri de doları olumsuz yönde etkiledi. Trump, Fed Başkanlığı için adayını bugün Amerika saati ile 15:00'te açıklaması bekleniyor.

• Mobil platformlarımız ile

Teknik olarak 3,81’in altına gelinmiş olması önemli burası önemli bir destekti, buranın altında 3,7950 var ki bu seviye kırılırsa 3,76’ya doğru bir çekilmenin başlamasını bekleriz. Yukarı
yönlü bir hareket için 3,81’in aşılması gerekiyor. Fiyatlamalar haber odaklı olmaya devam
devam edecek.

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 doğurmayabilir. 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 etmezler. 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.

Marbaş Menkul Değerler AŞ

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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