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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 

 

 

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.  

Avrupa’da Gündem  

İspanya’nın Katalonya Bölgesi  

Katalonya İspanya’ya bağlı İber Yarımada-

sı’nın kuzeydoğusunda yer alan özerk böl-

ge. Katolanya 4 şehirden oluşmaktadır: 

Barselona, Girona, Lleida, ve Tarragona.  

İspanya'nın Katalonya Özerk Bölgesi'nde 

düzenlenen referandumda, halkın yüzde 

90,09'u bağımsızlık yönünde oy kullanırken, Katalonya Başkanı Carles Puigdemont, bağım-

sız bir devlet kurma hakkı elde ettiklerini açıkladı. 

Katalonya Özerk Yönetimi Sözcüsü Jordi Turull, referandumda 2,3 milyon geçerli oy kullanıl-

dığını ve halkın yüzde 90,09'unun bağımsızlığa destek verdiğini açıkladı. Referandumda 

'hayır' oylarının oranı ise yüzde 7,87 oldu. Katalonya'da yaklaşık 5 milyon 300 bin seçmen 

bulunuyor. Böylece katılım oranı da yüzde 42,3 olarak gerçekleşti. 

Referandumun Euro’ya Etkisi  

Referandumun Euro Dolar paritesi üzerinde etkisi sınırlı kaldı, dün gece açılıştan sonra 

1,1814’e kadar yükselen parite sabah saatleri itibariyle 1,1760’lara kadar gerilemiş durum-

da, yaklaşık 50-60 kademelik bu geri çekilme piyasanın normal hareket sınırlarında olarak 

tanımlanabilir. Euro Dolar için kısa vadede güçlü destek seviyesi 1,1720 olarak görülüyor. 

Referandum süreci çok ani geliştiği için piyasa reaksiyonu “şimdilik” cılız kalmış olabilir, 

Avrupa Birliği ve İspanya’dan gelecek açıklamalarla hareket hızlanabilir. 

Borsa İstanbul: Toparlanma Sinyalleri 

Borsa İstanbul 100 endeksi haftanın son işlem gününü 256 puanlık yükselişin ardından 

102.907 seviyesinden tamamladı. 110.000 seviyesinden beri takip edilen satış baskısı 

101.000 desteğinden gelen taleple kırılmış görünüyor. Hafta sonunu da görece risksiz atlat-

mış olmamız bu haftaya dair iyimserliği bir miktar güçlendiriyor. 103.320 seviyesi önemli 

direnç, buranın üzerinde 104.900 direnci var. Aşağıda ise 102.300 ve 101.000 seviyeleri var. 

açılışta yatay ve yön arayışında olan bir piyasa bekliyoruz. 

Dolar TL: Yukarı Trend İzliyoruz 

Uzun dönemdir aşağı yönlü trend takip ettiğimiz Dolar TL’de içeride artan siyasi riskler dışa-

rıda ise Fed’den gelen datalar neticesinde dolar endeksinin yükselmesi aşağı yönlü trendin 

kırılmasına sebep oldu. 3,40’dan başlayan yukarı hareket 3,5960 zirvesinin ardından geçer-

liliğini koruyor. 3,5540’lar destek noktamız, buranın üzerinde yön yukarı olarak görünüyor 

ve 3,60’lar hedefleniyor.  

 

 


