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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.  

Türkiye İlk Çeyrek Büyümesi %5 Olarak Açıklandı 

Gayrisafi yurtiçi hasıla ilk tahmini; zincirlenmiş hacim endeksi olarak, 2017 yılının 
birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 5 arttı. 

Üretim yöntemiyle gayrisafi yurtiçi hasıla tahmini, 2017 yılının birinci çeyreğinde 
cari fiyatlarla yüzde 14,3 artarak 641 milyar 584 milyon TL oldu. 

Gayrisafi yurtiçi hasılayı oluşturan faaliyetler incelendiğinde; 2017 yılının birinci çey-
reğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak; tarım 
sektörü toplam katma değeri yüzde 3,2, sanayi sektörü yüzde 5,3, inşaat sektörü 
yüzde 3,7 arttı. Ticaret, ulaştırma, konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetlerinin top-
lamından oluşan hizmetler sektörünün katma değeri ise yüzde 5,2 arttı. 

Takvim etkisinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, 2017 yılı birinci 
çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 4,7 arttı. Mevsim ve takvim 
etkilerinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, bir önceki çeyreğe göre 
yüzde 1,4 arttı. 

Fed Öncesi Dolar Gergin 

ABD doları bu hafta gerçekleşecek olan iki günlük Fed toplantısı öncesi diğer al-
tı büyük para birimi karşısında yatay bir hareket gerçekleştirdi. 

Doların diğer altı para birimi karşısındaki hareketlerini takip eden dolar endek-
si <.DXY> 97.245 seviyesinden izlemeye devam ederek, geçtiğimiz hafta gerilediği 
yedi ayın en düşük seviyesi olan 96.511'in üzerinde kalmaya devam etti.  

Kanada doları, merkez bankasının beklenenden erken faizleri artırabileceğibeklenti-
leriyle dün yüzde 1'in üzerindeki artışını bugün de sürdürdü ve ABD dolarınhkarşı-
sında bir noktada 1.3287 seviyesine kadar çıkarak iki ayın en yüksek seviyesi-
ni gördü. ABD doları, Japon yeni karşısında  yüzde 0.1 yükselerek 110.09 yeni görür-
ken, Cuma günü yükseldiği bir haftanın en yüksek seviyesi olan 110.815 yenin altın-
da kaldı. Euro ise  yüzde 0.1 değer kaybıyla 1.1192 dolar oldu.    

Bu hafta 15-16 Haziran tarihlerinde toplanacak olan Japonya Merkez Bankası'nın 
(BOJ)para politikasında bir değişikliğe gitmesi beklenmiyor. 

Ekonomik Takvim 

Saat Ülke Haber Başlığı Beklenti Önceki 

11:30   GBP Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık) (May) 0,20% 0,50% 

11:30   GBP Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) (Yıllık) (May) 2,70% 2,70% 

11:30   GBP Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) Girişi (Aylık) (May) -0,50% 0,10% 

12:00   EUR Almanya ZEW Mevcut Koşullar Endeksi (Haz) 85 83,9 

12:00   EUR Almanya ZEW Ekonomik Hissiyatı (Haz) 21,5 20,6 

12:00   EUR ECB’den Lautenschlaeger’in Konuşması       

12:00   EUR ZEW Ekonomik Hissiyat 37,2 35,1 

Belirsiz   USD OPEC Aylık Rapor       

15:30   USD Çekirdek Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) (Aylık) (May) 0,20% 0,40% 

15:30   USD Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) (Aylık) (May) 0,10% 0,50% 
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Borsa İstanbul:  
Rekorlar Devam Ediyor 

Borsa İstanbul 100 endek-
si günü 499 puanlık yükse-
lişle 99.442 seviyesinden 
tamamladı, güne yatay 
başlayan endeks %5 gelen 
büyüme verisini coşkuyla 
karşıladı ve gelen alımlarla 
piyasa 99.707 seviyesine 
kadar yükseldi, akşama 
doğru bir miktar satış göz-
lemlendi.  99.277 seviyesi 
önemli destek konumun-
da, buranın altına gelin-
mesi durumunda 
98.850’lere kadar çekilme 
olabilir, üçüncü desteğimiz ise 97.500 seviyesi olarak görünüyor. Yukarı yönde ise 
99.277 seviyesinin üzerinde endeksin önü 100.900’e kadar açık. 99.600 ara direnç 
konumunda, endeksteki olumlu hava devam ediyor.  

 

Dolar TL:  
3,51 Altı Test Edildi 

Yeni haftanın ilk saatlerin-
de 3,5400 sınırına daya-
nan kurda, sabah saatle-
rinde açıklanan ve beklen-
tilerin çok üzerinde gelen 
ekonomik büyüme verisi 
sonrası değer kaybı gün 
içine yayıldı. Hareketin 
devamı olarak bu sabah 
saatlerinde 3,5100 altı test 
edildi. An itibariyle 3,5150 
seviyelerinde gezinen kur-
da, yarın açıklanacak FED 
Faiz kararı öncesi 3,5100 – 
3,5450 bandında hareke-
tin devam etmesi beklenebilir. 3,5100 seviyelerinden başlayacak alımların ilk hede-
fi olarak 3,5260 ve devamında 3,5450 takip ediliyor olacak. 3,5100 altına sarkacak 
yeni bir satış hareketinin ise, 3,4800 – 3,4900 bandına doğru takibi yapılabilir.  


