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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 

Hazırlayanlar 

Seda Çavuş 

Soner Kuru 

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.  

Küresel Piyasalarda Çin Hisseleri Yükseldi, Sterlin Düştü  

Şanghay'da işlem gören hisse senetleri, Çin'de imalat sanayi göstergesinin beklenen-
den iyi çıkmasının etkisi ile, Asya hisse senetlerindeki yükselişlere öncülük etti. Ster-
lin, İngiltere seçimlerine yönelik endişelerle birlikte değer kaybetti.  

Merkez Bankası 6 Aylık Finansal İstikrar Raporu’nu Yayımladı 

Yeni rapora göre ‘Dövizini boz’ kampanyasının olduğu Aralık 2016’dan Mayıs 2017 
sonuna kadar sadece dolar milyonerleri dolar biriktirdi. Gazete Habertürk'ten Rahim 
Ak'ın haberine göre kampanya sırasında 12 milyar dolar bozduran halk sonradan bir 
kısım alım yaptı. Sonuçta milyonerler hariç vatandaşın dolar bozunca 1 yıl önce 97.2 
milyar dolar olan Döviz mevduatı 88.8 milyar dolara indi.   

Hane halkı borcu tarafında ise konut kredileri ve kredi kartı borcundaki artış etkili 
oldu. Konut kredileri 161.3 milyardan 190.1 millyara, kredi kartı harcamaları ise 85.1 
milyar liradan 89.4 milyar liraya yükseldi.  

Raporda, bankacılık sektörü kârlılığının, 2016 yılında görülen artış eğilimini 2017’de 
de devam ettirdiği belirtilerek, kredi verme iştahındaki toparlanmayla net faiz gelir-
lerindeki iyileşme ve faiz dışı giderlerdeki tasarruf tedbirlerinin devamının sektörün 
kârlılığına katkı sağladığı vurgulandı.   

Bugün saat 10:00’da Tüik tarafından nisan ayı dış ticaret istatistikleri açıklanacak. 

 

Ekonomik Takvim  

Zaman Döviz Haber Başlığı Beklenti Önceki 

10:00 TRY Tüik Nisan Ayı Dış Ticaret İstatistikleri   

10:20   EUR ECB’den Coeure’nin Konuşması       

10:55   EUR Almanya İşsizlik Oranı Değişimi (May) -15K -15K 

11:00   EUR Almanya İşsizlik Oranı (May) 5,80% 5,80% 

12:00   EUR İtalya Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık)  -0,20% 0,40% 

12:00   EUR Çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) 1,00% 1,20% 

12:00   EUR Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) (May)   1,50% 1,90% 

12:00   EUR İşsizlik Oranı (Nis) 9,40% 9,50% 

15:00   USD FOMC Üyesi Kaplan'ın Konuşması       

15:30   CAD Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) (Aylık) (Mar) 0,20% 0,00% 

15:30   CAD Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) (çeyreklik)    0,60% 

15:30   CAD Yıllık Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) (çeyreklik) 3,90% 2,60% 

15:30   EUR ECB’den Lautenschlaeger’in Konuşması       

16:45   USD Chicago Satın Alma Müdürleri Endeksi (May) 57 58,3 

17:00   USD Askıdaki Konut Satışları (Aylık) (Nis) 0,50% -0,80% 

21:00   USD Bej Kitap     
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Borsa İstanbul: Desteklerin Hemen Üzerinde 

Borsa İstanbul 100 endeksi günü 378 puanlık 
bir düşüle 97.347 seviyesinden tamamladı. 
Gün boyu satıcılı seyreden endeks 97.300 kritik 
desteğinin zaman zaman altına sarksa da günü 
dikkatle takip ettiğimiz bu seviyenin üzerinde 
tamamladı. Süregelen rallinin ardından bu tip 
kar satışları normaldir. Bugün 97.350’yi dikkat-
le takip edeceğiz, bu seviyenin altına gelinmesi 
durumunda 94.400’lere kadar gevşeme müm-
kün. Yukarıda ise 98.800 99.000 seviyesi önemli, bura aşılırsa 99.750’ye kadar end-
kesin önü açık görünüyor.  

ALTIN: 1254USD Üzeri Ataklar Sürebilir 

Dün sabah saatlerinde 1270USD seviyelerini 
gören altın, bu fiyatlama sonrası günü aşağı 
yönde geçirdi. Dün öğleden sonra ABD verileri 
ile 1259USD seviyelerine kadar geriledikten 
sonra yaşanan toparlanma hareketinin  kalıcı 
olmadığı görülüyor.  Güne 1262USD seviyele-
rinde başlayan altın, sabahın ilk saatlerinde 
yine 1259USD  desteğini test etti ve tekrar to-
parlanma hareketi yaşanıyor.  Genel olarak 50 
günlük hareketli ortalama olan 1254USD üze-
rinde yukarı yönde atakların devam etmesinin 
olası bir durum olduğunu söylemeden geçmeyelim. Bunun yanında  Cuma günü açık-
lanacak olan ABD Tarımdışı İstihdam Değişikliği öncesi   fiyatlamaların bu seviyelerde 
gezinmesi beklenebilir. Gün 1254USD üzerinde yaşanacak alımların devamında 
1270USD hedefi tekrar görülebilir. 1254USD altında ise pozitif havanın bozulasıyla 
1245USD seviyelerine kadar değer kaybı devam edebilir. 

USDTRY: 3,5500 Altındayız 

Dün sabah saatlerinde 3,5879 seviyesini test 
eden kur, günün kalan kısmını aşağı yönde ge-
çirdi. Yaşanan bu satış hareketi ile akşam saat-
lerinde 3,5415 seviyesine kadar gerilene kur, 
an itibariyle hala 3,5500 altında fiyatlanıyor. 
Gün içi 3,5430 üzerinde yukarı yönde atakları-
na devam etmesi mümkün görünüyor. Ancak 
alımların kısa vadeli kalması kar satışlarının 
işlem fırsatı olarak değerlendirilmesine neden 
olabilir. Son süreçte alımların 3,5860 altında 
kaldığını düşünecek olursak hedef seviye olarak burası takip edilebilir. 3,5430 altına 
kıracak satışların ise 3,5200 seviyesine kadar devamı takip edilebilir.  


