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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.  

Borsa İstanbul: Satış Süreci Bitti Mi? 

Borsa İstanbul 100 endeksi haftanın ve yeni ayın ilk işlem gü-

nünü 1.022 puanlık yükselişle 103.930 seviyesinden tamamla-

dı. Sabah saatlerinde yatay açılış yapan endekste alımlar gün 

boyu devam etti. Siyasi ve jeopolitik gelişmelerin gündemden 

bir miktar çekilmesi ve hatta bazı ılımlı açıklamalar gelmesi 

iyimser havayı destekliyor. Dünya borsalarına baktığımızda orada da alımların devam ettiği-

ni görüyoruz. Teknik olarak ise 101.000 desteğinde oluşan talep piyasaya yeni alıcıları geti-

riyor. Aşağıda 103.600 ilk önemli desteğimiz, bu seviye 101.000’de oluşan talebin etkisiyle 

oluşan formasyonun da desteği, yukarıda ise 104.950 seviyesi kısa vadeli ilk direncimiz.  

Dolar TL: Yükselen Trend Devam Ediyor 

Geçtiğimiz hafta yaşanan siyasi gelişmelerle birlikte uzun dö-

nemdir takip ettiğimiz aşağı yönlü trendi kıran Dolar TL’de 

3,40’dan başlayan talep etkili olmaya devam ediyor. Bu fiyat-

lamada Dolar endeksindeki yukarı yönlü hareketin etkili oldu-

ğunu da görüyoruz ancak henüz borsa endeksimizdeki gibi bir 

iyimser hava burada yok. 3,5650 seviyeleri destek noktalarımız, olası geri çekilmelerde pi-

yasaya buradan alıcı olmaya başlayabilir. Yukarıda ise 3,6160 seviyesi var ancak yukarı atak-

larda 3,60 psikolojik direncinin bir süre etkili olmasını bekleriz. 

Euro Dolar: Kritik Geri Çekilme 

Geçtiğimiz hafta sonu Almanya seçimlerini 1,19’larda karşıla-

yan parite buradan başlayan satışlarla birlikte 1,1715 seviyele-

rine kadar çekilmiş ancak buradan gelen taleple bir miktar 

yukarı hareket izlemeye başlamıştık. Hafta sonunda İspan-

ya’da oluşan siyasi gündem burada yeni bir satış dalgasının 

başlamasına sebep olurken Dolar endeksindeki yukarı hareket 

burada da etkili oldu. Bu iki unsurla daha önce kırılmamış olan 

1,1715’in kırıldığını takip ediyoruz. Yukarıdaki ilk direncimiz 1,1770’ler, buranın altında ka-

lındığı sürece parite için aşağı yönlü düşüncemizi korumaya devam edeceğiz. Mevcut for-

masyonda ilk destek 1,1610 ve ardından 1,1505’ler söz konusu. 1,1770 yukarı geçilirse bu 

resim tersine dönüş olur.  

Ons Altın: Aşağı Yönde Devam 

1.356 zirvesinden başlayan satış dalgası devam ediyor. Dolar 

endeksindeki yukarı etkiyi burada da baskı unsuru olarak takip 

ediyoruz. Sabah saatleri itibariyle 1.270$’dan fiyatlanan ons 

altında 1.274$ seviyesi kritik direnç, buranın altında kalındığı 

sürece aşağı yönlü düşüncemizi korumaya devam edeceğiz. 

Formasyonun hedef ve destek noktası 1.253$ olarak görünüyor.  


