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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.  

Süper Perşembeden Kalanlar 

Draghi’nin Konuşması 

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi büyümeye yönelik risk değerlendir-
mesinin 'dengeli'ye yükseltildiğini söyledi. Başkan faizlerin mevcut seviyede uzun 
süre kalmasını beklediklerini bildirdi. Büyümeye yönelik risklerin de büyük ölçüde 
dengelendiğini belirten Draghi, varlık alım programının yıl sonuna kadar aylık 60 mil-
yar euro seviyesinde devam edeceğini ve gerekmesi halinde programın daha da uza-
tılabileceğini dile getirdi. Draghi 2017 büyüme beklentisini %1.8'den %1.9'a yüksel-
tildiğini belirtti.  2018 yılı büyüme beklentisi %1.7'den %1.8'e, 2019 %1.6'dan %
1.7'ye yükseltildi. Draghi deflasyon riski olmadığını bu nedenle faizlerin düşürülebi-
leceği ifadesini metinden çıkardıklarını belirtti.   

İngiltere Seçimleri 

İngiltere'de Perşembe günü düzenlenen genel seçimin sonuçları partilerden hiçbiri-
nin parlamentoda çoğunluğu sağlayacak oyu alamadığını gösterdi. 

Bu sonuçlara göre, Başbakan theresa may'in Muhafazakar Partisi 306 sandalye aldı 
ve çoğunluğu sağlamak için gereken sandaye sayısının 20 altında kaldı. 

Seçim sandıklarının kapanmasının ardınan İngiliz yayın kuruluşlarının düzenlediği 
sandık çıkış anketi de Muafazakarların birinci parti çıktığını, ancak tek başına iktidar 
için hiçbir partinin çoğunluğu sağlayamadığını göstermişti. 

Eski FBI Direktörü Comey’in ABD Kongresindeki İfadesi 

ABD'de aylardır gündemin bir numaralı maddesi olan Rusya'nın ABD seçimlerine 
müdahale ettiği yönündeki iddialarla ilgili soruşturmada kilit isimlerden biri olan eski 
FBI Direktörü James Comey ifade verdi. 
Soruşturmanın başında olan ancak Trump tarafından görevine son verilen eski FBI 
Direktörü James Comey, ABD Senatosu'daki ifadesi ABD medyası tarafından canlı 
yayınlandı. 

Rusya'nın ABD seçimlerine müdahale ettiğine dair şüphem yok. Hiçbir oyun değişti-
rilmediğine eminim. Trump'ın Flynn hakkında bana söyledikleri oldukça rahatsız edi-
ciydi. Ancak Trump'ın soruşturmayı engellediğini söylemek benim işim değil. Trump 
bana Rusya soruşturmasını durdurmamı söylemedi. 
FBI, 2015 yazından beri  Rusya'nın siber saldırılarının farkındaydı. Seçim kampanyası 
döneminde yüzlerce, belki de binlerce ABD kurumu, Rusya'nın siber saldırısına uğra-
dı.  Trump'ın 6 Ocak'ta yaptığımız görüşmeyle ilgili yalan söyleyebileceğini düşün-
düm. Bir gün kendimi savunmam gerekeceğini biliyordum. Önceki başkanlar Obama 
ve Bush ile olan görüşmelerimi kayıt altına alma ihtiyacı hissetmemiştim. Trump'la 
konuşmalarımızın kaydını tuttum. Sanırım 9 konuşmanın tamamının kaydını tuttum. 

Türkiye Sanayi Üretimi Verileri Açıklandı 

 TÜİK'in açıkladığı verilere göre nisan ayında sanayi üretimi bir önceki aya göre yüz-
de 2,3 arttı. Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi endeksi nisanda yıllık baz-
da yüzde 6,7 artarak 20 ayın en hızlı yükselişine işaret etti.  
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Borsa İstanbul:  
Kritik Günü Bekleyerek Geçirdik  

Borsa İstanbul 100 endeksi günü 361 
puanlık yükselişle 97.977 seviyesinden 
tamamladı. Güne sabah saatlerinde 
alıcılı başlayan endeks gün boyu yatay 
setretti, işlem hacmi görece düşüktü.  

Temel anlamda önemli belirsizliklerin 
sonuca ulaşacağı günde piyasa sonuç-
ları görmek için bekledi diyebiliriz. An-
cak beklerken teknik olarak önemli bir 
hareket oluştu. Önceki günün kapanışı 
97.616 olmuştu, ancak takip edilen ara 
trend desteği ise 97.900’idi, açılıştan 
itibaren buranın üzerine atıp bekleyişi-
ne burada devam etmesi piyasanın kalkışa hazır bir bekleme yapmak istediğini gös-
terdi ki kapanış da direk olarak 97.900 desteği üzerinde oldu.  

Bugün belirsizliklerin büyük kısmı kalktı ancak temkinli olmak isterse Katar krizi Türki-
ye açısından gün geçtikçe önemli bir hal alıyor. Türkiye’nin konumunu Katar’ın yanın-
da belirlemesinin ardından karşı taraftan Türkiye’ye yönelik bazı ekonomik boykot 
söylemleri gündeme geliyor, bu konu tam olarak fiyatların içinde değil ve gün geçtik-
çe önemini arttırıyor. Ancak fiyatlar karamsar olmadığı için biz de karamsar değiliz.  

97.900 desteği önemini koruyor, buranın üzerinde kalındığı sürece piyasa için olum-
luyuz ve hedefimiz 100.300’ler olacak, bugün açılış bir miktar alıcılı olacaktır. Ardın-
dan dün içi gelişmelere göre fiyatlama devam edecek.  

Dolar TL: 3,5160 Üzeri  
Yukarı Yönde Ataklar Devam Edebilir 

Perşembe açılışında 3,5584 zirvesini 
test eden kur, grafikte de görüldüğü 
gibi günün tamamını aşağı yönde ge-
çirdi. Yaşanan satışların devamında 
kapanışı 3,5192 seviyelerinde yaptı. 
Haftanın son işlem gününe 3,5192 dip 
seviyesinden başlayan yukarı yönde 
atakla başlayan kurda, sabah saatlerin-
de alımların  zayıf kaldığı görülü-
yor.  Veri olarak sakin geçecek olan 
son işlem gününde, 200 günlük hare-
ketli ortalama olan 3,5160 üzerinde 
alıcıların işlem girmeye devam etmesiyle yukarı yönde atakların sürmesi beklenebilir. 
Yaşanacak olası alımların 3,5320 direncini aşması durumunda en son yaşanan zirve 
olan 3,5585 seviyelerine doğru ilerlemesi beklenebilir.  


