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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.  

Borsa İstanbul:  
Riskler Kar Satışı Fırsatı Oluşturuyor 

Borsa İstanbul dünü 715 puanlık bir 
düşüşle 97.616 seviyesinden tamamla-
dı, güne hafif alıcılı başlayan endeks 
öğleden sonra gelen satışlarla eksiye 
döndü. İki üç gündür güne moralli baş-
layan piyasamızda öğleden sonra 
Amerika’nın açılmasıyla işler değişiyor, 
burada da fiyatlamanın dış etkenli ol-
duğunu görüyoruz.  

Piyasalar açısından oldukça zor fiyatla-
maların yaşandığı bir dönemden geçiyoruz. Katar’la ilgili konu henüz çözülmemişken 
Türkiye’nin konuya müdahil olması fiyatlar üzerindeki etkiyi arttırıyor, diğer bir yan-
dan bugün İngiltere seçimleri var, burası da piyasanın görmek isteyeceği bir paramet-
re. Öğleden sonra Avrupa Birliği Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak, dünkü bül-
tenimizde belirttiğimiz gibi haber kanallarının sesini açık tutmaya devam ediyoruz. 

Teknik olarak bakıldığında 97.900desteği önemliydi buranın çok hafif altındayız, bu-
gün açılışta buranın üzerine atmasını bekliyoruz, sonrasında gelen haberlere göre 
fiyatlanacağız. Artık endekste teknik olarak 100.000 seviyesinin önü açık, iyimser ge-
lişmeler olursa bu hafta yada önümüzdeki hafta 100.000 görülecektir. Aşağı yönde 
ise 96.650 seviyesi ilk önemli desteğimiz, buranın altında  95.750 var ki burası ana 
trend desteği olması açısından çok önemli.  

 

USDTRY: 3,5500 Üzeri Test Edildi 

Dün sabah saatlerinde 200 günlük ha-
reketli ortalama yakınları olan 3,5108 
dibini test eden kur, Türk askerlerinin 
Katar'da gönderilesine ilişkin tasarının 
TBMM'de kabul edilmesinin ardından 
3,5500 üzerinde fiyatlandı. Gün açılı-
şında  3,5584 zirvesini test eden pari-
tede sabah saatlerinde düzeltme hare-
keti yaşanıyor.  Gün içi 4 saatlik grafik-
te 50 barın hareketli ortalaması olan 
3,5370 üzerinde yukarı yönde atakla-
rın devam etmesi beklenen kurda 
alımların ilk hedefi olarak 3,5600 takip 
ediliyor olacak. Takip edilen 3,5370 desteğinin altına sarkacak fiyatlamalarda ise, 
3,5130 trend desteği tekrar gündeme gelebilir.  


