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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. 
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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 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:  

101.000 Desteği Önemli Olmaya Devam Ediyor 

Borsa İstanbul 100 Endeksi günü  1.432 puanlık yükselişle 

102.651 puan seviyesinden tamamladı, haftanın son işlem 

gününe girerken kritik destek seviyelerinin üzerinde olmak 

olumlu. Yabancı piyasaları incelediğimizce bizdeki gibi bir 

geri çekilmenin olmaması ve aşağıda paylaştığımız Blo-

omberg haberinden dolayı piyasa ile ilgili iyimserliğimizi ko-

ruyor, 101.000 desteğine güvenmeye devam ediyoruz. Hafta sonu geldiği için tabi ki temkinli olmakta 

fayda var. önümüzde iki kritik direnç var; ilki 103.000 seviyesi ve ardından 104.300 geliyor bu iki sevi-

yenin aşılması durumunda piyasaya olan yatırımcı güveni yeniden tesis edilmiş olacaktır. Aşağıda ise 

101.000 çok önemli, buranın geçilmesi durumunda 100.000 

var ancak 101.000 seviyesi çok daha önemli.  

Borsa Düşerken Yabancı Aldı Haber için Tıklayınız. 

Dolar TL: 3,55 Önemli  

Bu hafta içinde yaşanan siyasi ve jeopolitik gelişmelerin yanı 

sıra Dolar endeksinde takip edilen yukarı hareket neticesinde 

3,55 direnci aşılmış ve dün itibariyle piyasa 3,60’a dayanmış-

tı. Dolar endeksinde iki gündür yatay hareket var o yüzden 

fiyatlamada yeniden iç dinamiklerimizin ağırlık kazanmasını beklediğimiz bir gündeyiz, özellikle hafta 

sonu belirsizliği burada bir miktar yukarı etki yapabilir. Takip edilen kısa vadeli trend 3,55 destekli 

3,59’u hedefleyen yukarı yönlü bir kanal hareketi olarak gö-

rünüyor. 3,54’lere kadar olası sarkmalar piyasa buranın altı-

na gelmediği sürece yukarı tepki sinyali olacaktır.  

Euro Dolar: Kısa Vadeli Formasyon Var 

Euro Dolar’da 1,20’lerden 1,17’ye kadar devam eden hem 

Euro bölgesinin elini rahatlatan hem de Almanya seçimlerini 

fiyatlayan aşağı yönlü hareket 1,17 üzerinde destek buldu ve 

tamamladı gibi görünüyor. Bu hareket şimdilik yerini iştah 

çok yüksek olmasa da bir alım sürecine bıraktı, sabah saatleri itibariyle 1,1770 desteği çalışıyor, bura-

nın üzerinde olumluyuz ve 1,1827 seviyelerini hedefliyoruz. Aşağıda 1,1770’in kırılması durumunda 

1,1720 seviyesi güçlü destek ve şimdilik daha aşağısını bekle-

diğimiz nokta.  

Ons Altın: Aşağı Hareket Zorlanıyor 

 1.357$ seviyesinden itibaren süregelen satış formasyonu 

geçerliliği koruyor. Hafta başında 1.292’den 1.313 seviyesine 

kadar yükselen piyasa jeopolitik riskleri fiyatlamış oldu ancak 

talep devam etmeyince gelen satışlar fiyatı 1.278’e kadar 

düşürdü. Piyasa Kuzey Kore Amerika gerginliğine bir miktar bağışıklık kazandı gibi görünüyor, füze 

denemeleri ve söylentilere gelen tepkiler eskiye göre daha düşük. Ancak Takip edilen formasyon aşa-

ğı olsa da yukarı tepki için fırsat arayan bir görüntü var.  1.288 seviyesi geçilmedikçe 1.260$’ı hedefle-

yen bir görüntü var ancak 1.288 geçilirse burada görüntü değişekecek gibi…   

http://www.businessht.com.tr/piyasalar/haber/1652292-borsa-duserken-yabanci-aldi

