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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 doğurmayabilir. 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 etmezler. 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. Mar-
baş Menkul Değerler A.Ş. olası zararlardan sorumlu tutulamaz.  

 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 

USDTRY : 3,5300 Test Edildi 

FED kararı ile 3,4745 dip seviye-

sinden başlayan yukarı yönlü ha-

reket, gün iç tarafta Merkez Ban-

kası’nın faizleri sabit bırakması 

sonrası devam etti. Haftanın son 

işlem gününe 3,5100 seviyelerin-

de başlayan kur, sabah saatlerin-

de 3,5300 seviyesini test etti. An 

itibariyle düzeltme hareketi yaşa-

nıyor. 200 günlük hareketli ortala-

ma olan 3,5290 üzerinde devam 

edecek olası alımların 3,5750 

hedefine doğru ilerlemesi beklenebilir. Ancak 3,5290 altında kalacak fiyatların  

3,5215 seviyesi üzerinde alıcı bulamaması, merkez bankaları kararlarıyla ya-

şanan pozitif havanın bozulmasına ile aşağı yöne dönmesi beklenebilir.  

Merkez Bankası’ndan Sürpriz Çıkmadı.  

Merkez Bankası'nın (TCMB) Nisan ayındaki geç likidite faizi artırımı ardın-

dan Haziran ayı PPK toplantısında yüzde 8 olan politika faizini, yüzde 7,25 

olan faiz koridorunun alt bandını ve yüzde 9,25 olan faiz koridorunun üst 

bandını sabit tuttu. GLP borç verme faiz oranı da yüzde 12,25’ de bırakıldı.  

Yapılan açıklamada, son dönemde açıklanan verilerin iktisadi faaliyetteki 

toparlanmanın güçlendiğine işaret ettiği belirtildi. Ayrıca, Merkez Banka-

sı'nın fiyat istikrarının temel amacı doğrultusunda elindeki bütün araçları 

kullanmaya devam edeceği vurgulanarak "Enflasyon görünümünde belirgin 

bir iyileşme sağlanana kadar para politikasındaki sıkı duruş sürdürülecektir. 

Enflasyon beklentileri, fiyatlama davranışları ve enflasyonu etkileyen diğer 

unsurlardaki gelişmeler yakından izlenerek ihtiyaç duyulması halinde ilave 

parasal sıkılaştırma yapılabilecektir." değerlendirmesi yapıldı.  

Merkez Bankası kararları ile geçen haftanın son işlem gününe geldiğimizde 

veri takvimi kalabalık görünüyor. Öğle saatlerinde Euro Bölgesi Mayıs ayı 

enflasyon rakamı, öğleden sonra ABD konut verileri ve Michigan Tüketici 

Enflasyon Beklentisi açıklanacak. 


