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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.  

Zaman Döviz Olay Beklenti Önceki 

11:30   GBP İnşaat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (May) 52,7 53,1 

12:00   EUR Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) (Aylık) (Nis) 0,30% -0,30% 

12:00   EUR Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) (Yıllık) (Nis) 4,50% 3,90% 

14:30   INR Döviz Rezervleri (USD)   379,31B 

15:30   USD Ortalama Saatlik Kazançlar (Aylık) (May) 0,20% 0,30% 

15:30   USD Ortalama Haftalık Çalışma Saati (May) 34,4 34,4 

15:30   USD Hükümet Maaş Bordroları (May)   17,0K 

15:30   USD İmalat Bordroları (May) 5,0K 6,0K 

15:30   USD Tarım Dışı İstihdam (May) 185K 211K 

15:30   USD Katılım Oranı (May)   62,90% 

15:30   USD Özel Tarım Dışı Bordrolar (May) 173K 194K 

15:30   USD Ticaret Dengesi (Nis) -46,10B -43,70B 

15:30   USD U6 İşsizlik Oranı (May)   8,60% 

15:30   USD İşsizlik Oranı (May) 4,40% 4,40% 

15:30   CAD İhracatlar (Nis)   46,98B 

15:30   CAD İthalatlar (Nis)   47,11B 

15:30   CAD İşçi Üretkenliği (çeyreklik) (1. Çeyrek) 0,20% 0,40% 

15:30   CAD Ticaret Dengesi (Nis) -0,07B -0,14B 

16:00   SGD Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (May) 50,9 51,1 

19:45   USD FOMC Üyesi Harker'ın Konuşması       

20:00   USD Baker Hughes Sondaj Kuyusu Sayısı   722 

Bugün Günlerden Tarım Dışı İstihdam 

Dün, ADP verisinin beklentilerin oldukça üzerinde olan 253Bin gelmesi Ame-
rika’daki işgücü piyasasının güçlü kaldığını işaret ediyor. Gelen bu beklenti 
üzerindeki veri sonrası gözler, bugün açıklanacak olan ABD Tarımdışı İstih-
dam Değişikliği ve İşsizlik Oranı verilerine çevrilmiş durumda. İstihdamın 182 
bin artması ve  işsizliğin %4.4'te kalması bekleniyor. Beklentilerin üzerinde 
gelecek olası bir verinin son süreçte dolarda yaşanan değer kaybını toparla-
ması ve dolara ‘ Hayat Öpücüğü’ vermesi bakımında büyük önem arz ettiğini 
de unutmamak gerekir.  

Ekonomik Takvim  
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Borsa İstanbul:  
Düzeltme Devam Ediyor 

Borsa İstanbul 100 endeksi gü-
nü bir önceki günün kapanışına 
göre 179 puanlık geri çekilmeyle 
97.365 seviyesinden tamamladı. 
Hafif alıcılı başlangıcın ardından 
öğleden önce gelen satışlarla 
piyasa gün boyu yatay devam 
etti.  Bu haftanın tamamında 
yatay bir bant hareketi takip 
ettik,  aşağıda 96.900 ve yukarı-
da 98.444 destek ve dirençleri-
mizi oluşturdu. Yükselen trend 
devam ediyor, bu yatay hareket 
aslında teknik bir düzeltme.  
Ana trend desteğimiz 95.300 ve buranın üzerinde kalındığı sürece yukarı potansiyel 
devam ediyor olacak bu seviyenin üzerindeki destek noktamız ise 96.650 seviyesi, 
teknik olarak 99.500 seviyeleri ana direnç konumunda. Bugün haftanın en hareketli 
günü olmasını bekliyoruz, Amerika’da öğleden sonra tarım dışı istihdam verisi var. 
Beklentilerden düşük gelecek bir veri Bist için pozitif olacaktır.  

 

USDTRY: Tarımdışı İstihdam Öncesi 3,5200 Test Edildi 

ADP verisinin beklentilerin ol-
dukça üzerinde olan 253Bin gel-
mesi Amerika’daki işgücü piya-
sasının güçlü kaldığını işaret 
ediyor. Dün gelen olumlu veri 
sonrası 3,5430 seviyelerini gö-
ren kur, günün kalan saatlerin-
de aşağı yönlü bir hareket ger-
çekleştirdi ve kapanışa doğ-
ru  3,5200 seviyelerini test etti. 
Güne 3,5239 seviyelerinde baş-
langıç yapan kurda, sabah saat-
lerinde yukarı yönde bir hareket 
yaşanıyor. Öğleden sonra açıkla-
nacak olan Tarımdışı İstihdam 
verisi öncesi 3,5200 – 3,5400 bandında kalması muhtemel olan kurda, olumsuz gelen 
olası verinin 3,5500 üzeri bir fiyatlamaya sebep olması olası görünüyor. ADP gibi bek-
lentilerin çok üzerinde gelecek Tarımdışı verisinin ise, tekrar 3,5200 dip seviyesini 
zorlaması ve kırılması durumunda 3,4900-3,4800 bandına doğru bir hareket yaşan-
ması beklenebilir.  


