13 Kasım 2017 Günlük Piyasa Analizi
Borsa İstanbul: Satış Baskısı Nasıl Kırılır?
Bist 100 Endeksi geçtiğimiz haftanın son işlem gününü
1.297 puanlık düşüşle 108.949 seviyesinden tamamladı.
Geçtiğimiz hafta Pazartesi görülen tarihi rekorun ardından haftanın kalan günlerinde satışın devam ettiği bir
piyasa izledik.

• 1990 yılından beri
faaliyet göstermektedir.

• 2004 yılından beri

Bilanço beklentilerinin büyük ölçüde tamamlanmış ve
gelen karların fiyatlanmış olmasının yanı sıra genel olarak
dünya endekslerinde de geçen haftanın görünümünün yatay seyretmiş olması Bist tarafındaki satışın
temel sebepleriydi.

Gedik Yatırım iştirakidir.

Teknik olarak ise 111.400 seviyesinin aşağı yönde geçilmesi önemliydi zira, 99.000 seviyelerinden
başlayarak 115.000’e kadar devam eden yükselen trendin kırılmasına sebep oldu. Bu da uzun süredir
yükselen piyasada bir çok yatırımcı için kar realizasyonunun devamı anlamında geldi ve satış dalgası
güçlendi.

Forex
İşlemleri

Gün içi 108.950 desteği önemli, piyasanın buranın altında kalması durumunda 107.100’e kadar çekilmesi söz konusu olabilir. Bu sebeple bu sabah ki açılış haftanın devamı için çok önemli olacak. Yukarı
yönde ise 110.250 seviyesi ilk direnç noktamız, bu seviye 115.000’den başlayan 4 günlük aşağı trendin de direnç noktası, burası geçilirse geçen hafta takip edilen satış baskısı kırılmış olur. 110.250 üzerinde 111.300 seviyesi ikinci direnç olarak öne çıkıyor.
Kararsız ve yataya yakın bir piyasa açılışı bekliyoruz hafif alıcılı başlama olasılığı biraz daha fazla.
Dolar TL: Neleri Fiyatlıyoruz?
Dolar TL paritesinde geçtiğimiz hafta test edilen 3,90
zirvesinden hafif aşağı bir hareket söz konusu, sabah
saatleri itibariyle 3,86 seviyelerindeyiz. Son bir iki gündür
döviz sepetinde hareket yatay iken dolar endeksini incelediğimizde Amerika iç siyaseti kaynaklı olarak bir miktar
geri çekilme gözlemliyoruz.
Teknik olarak 3,40’dan başlayan yükselen trend formasyonunu takip etmeye devam ediyoruz. 3,8580 seviyesi bu formasyonda takip ettiğimiz ilk destek noktası, buranın kırılması durumunda piyasanın 3,82’lere kadar gevşemesi muhtemel. 3,8580 seviyesinden yukarı yönlü bir hareket başlarsa piyasa 3,88 ve 3,90
dirençlerinin ardından 3,93’ü hedeflemek isteyecektir.

Pay Piyasası
İşlemleri

Viop
İşlemleri
• 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.

Euro Dolar: 1,15’lerde Destek Çalıştı

• Bu avantajlardan yararlanırken

1,20’lerin üzerinden başlayan aşağı yönlü trendde 1,15
seviyeleri desten noktalarını oluşturuyor ki piyasanın
aşağıda 1,1580 yukarıda ise 1,1660 bandı içinde yataya
geçtiğini gözlemiyoruz. 1,1630 üzerinde kalındıkça alıcılı
olmak isteyen bir piyasa izleyeceğiz, böyle bir durumda
1,1690 ve üzerinde 1,1720 hedefleniyor olacak.
1,1630’un kırılması durumunda 1,16 ve ardından 1,1580’lere kadar çekilen bir piyasa izleyebiliriz.

işlemlerinizi çok düşük komisyon
oranlarıyla yaparsınız.

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.
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