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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.  

JeoPOLİTİK Gündem Isınıyor 

Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel, İncirlik için Türkiye'ye Geldi 

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Türkiye ile Almanya arasındaki İncirlik krizini 
görüşmek amacıyla Ankara'ya gitti. Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel Türkiye'ye 
hareket etmeden önce yaptığı açıklamada, Alman milletvekillerinin İncirlik'teki Alman 
askerlerini sürekli ziyaret edebilmeleri konusunda temkinli açıklama yaptı. Gabriel, 
"Alman milletvekilleri Alman askerlerini bir kez değil, her zaman ziyaret edebilmeli" de-
diyse de Ankara görüşmelerinden eli boş döndü.  

Alman Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel ziyaret sonrası Alman Die Welt gazetesine konuş-
tu. Alman Bakan İncirlik ile ilgili verdiği mesajda 'Bu hafta ya da gelecek hafta çekiliyoruz' 
dedi. 

Gabriel, "Ziyaret gerçekleşmezse ordumuzun orada kalması mümkün değil. Çekilme bu 
hafta ya da gelecek hafta" ifadelerini kullandı. Sigmar Gabriel, "İç meselelerden ötürü 
böyle bir karar aldık" diye ekledi. 

Ankara'da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşen Gabriel,  sorunun çözülmemesi 
durumunda Alman askerlerin İncirlik'ten çekilmesi gerekeceğini ifade etmişti. 

Pentagon’dan Katar Açıklaması 

Anadolu Ajansı’na konuşan Pentagon sözcülerinden Binbaşı Adrian Rankine Galloway, 
“ABD uçakları Irak, Suriye ve Afganistan’daki operasyonlar kapsamında Katar’dan görev 
icra etmeye devam ediyor.” ifadelerini kullandı. 
Bölgedeki tüm müttefiklere tansiyonunu düşürme ve bölgenin güvenliği için ortak çö-
zümler üzerinde uzlaşma çağrısında bulunan Binbaşı Galloway, “ABD ve Koalisyon, ora-
daki varlığımıza uzun zamandır verdiği destekten ve bölge güvenliğine derin bağlılığından 
dolayı Katarlılara minnettardır. Katar’daki durumumuzu değiştirmek gibi bir planımızı söz 
konusu değil.” dedi.  

Özetle: Bölgemizdeki siyasi risk ve belirsizlikler artış eğiliminde, Katar 130.000$’ı bulan 
kişi başı milli geliriyle dünyada önemli bir yatırımcı konumu olması açısından bu kriz pek 
fiyatlanmıyor ancak önemli. 

Diğer bir yandan ABD’nin PYD ile başlattığı Rakka operasyonunda Türkiye için olumsuz 
bir durum oluşabilir bu da fiyatların içinde değil, piyasa bu gelişmeleri “şimdilik” görmü-
yor.  

Ekonomik Takvim 

Zaman Döviz Olay Beklenti Önceki 

12:00   EUR Perakende Satışlar (Aylık) (Nis) 0,20% 0,30% 

12:30   ZAR Yıllık Gayri Safi Yurtiçi Hasıla 1. Çeyrek 0,90% -0,30% 

16:00   RUB Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) 4,10% 4,10% 

16:00   RUB Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık) 0,40% 0,30% 

17:00   USD İş İmkanları ve Personel Değişim Oranı 5,650M 5,743M 

17:00   CAD Ivey PMI (May) 62 62,4 

Belirsiz   NZD GlobalDairyTrade Fiyat Endeksi   3,20% 
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Borsa İstanbul: Riskler Artıyor Dikkatli 
Olmakta Fayda Var 

Borsa İstanbul 100 endeksi günü bir 
önceki günün kapanışına göre 675 pu-
anlık ir geri çekilmeyle 98.191 puan 
seviyesinden tamamladı. Güne alıcılı 
başlayan endeks 99.278 ile tarihi zirve 
rekorunu yeniledi ancak öğleden sonra 
gelen satışlarla günü ekside tamamladı.  

Teknik olarak yükselen trend devam 
ediyor, dün öğleden sonra gelen satış 
hem kar realizasyonu hem de artan 
siyasi risklerin getirmiş olduğu bir fren 
olarak görünüyor. 95.400 üzerinde endeksteki olumlu görüşümüzü devam ettiriyo-
ruz. Siyasi parametreler imkan verirse 100.000’in önü bu hafta içi teknik olarak açık 
görünüyor, bu hafta 100.000 seviyesi görülebilir ancak bunu yukarı bir ralli beklentisi 
olarak yorumlamamak gerekiyor, çünkü dirençlere çok yakınız.  

Siyasi tarafta riskler arttı dedik; dün ülkemize gelen Almanya Dış İşleri Bakanı Gab-
riel’in İncirlik ziyareti konusunda eli boş dönmesinin ardından Almanya’dan net şekil-
de İncirlik’i boşaltıyoruz açıklaması geldi. En büyük ticari partnerimiz olan Almanya ile 
bu yönde bir gerginlik endekse de yansıyacaktır. Diğer bir yandan Körfez ülkelerinde 
başlayan katar krizi ve ABD’nin PYD ile başlattığı Rakka operasyonu piyasayı bozabile-
cek risklere gebe görünüyor.  

 

Dolar TL: 3,5200 Üzerindeyiz 

Haftanın ilk işlem gününün  sabah saat-
lerinde 3,50 altını gören kurda, öğleden 
sonraya kadar süren toparlanmayla 
3,53 üzeri test edildi. Yeni güne 3,5201 
seviyelerinde başlangıç yapan kur, hala 
3,52 desteğinin üzerinde hareketine 
devam ediyor. Veri olarak da sakin ge-
çecek olan haftanın ikinci işlem günün-
de  3,52 üzerinde devam edecek alım-
ların yukarı yönde 3,55 hedefine doğru 
ilerlemesi beklenebilir. 3,52 altına sar-
kacak fiyatlamaların en önemli hedefi 
olarak  200 günlük hareketli ortalama 
olan 3,5045 takip ediliyor olacak. Bu seviye üzerinde yaşanacak toparlanmalar işlem 
fırsatı yaratacağı gibi, altında devam edecek satışların ciddi bir yön değişikliğine se-
bep olması da beklenebilir.  

 


