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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: Kritik Bir Hafta Başlıyor 

Borsa İstanbul 100 Endeksi geçtiğimiz 

haftanın son işlem gününü 55 puanlık bir 

yükselişle 108.488 puan seviyesinden ta-

mamladı. Güne alıcılı başlayan endeks 

öğleden sonra gelen satışlarla 107.917 

desteğine kadar geri çekildikten kapanış 

öncesi bu seviyeden gelen tepkiyle topar-

landı.  

Teknik olarak saatlik grafiklerde yükselen 

trend takip ediyoruz. Cuma günü görülen 107.917 dibi bu formasyonun da destek noktasıy-

dı ve trend çalışmış oldu. Yukarıda 109.500 seviyelerini hedefleyen bir formasyon içindeyiz, 

aşağıdaki ilk desteğimiz ise 108.100 seviyeleri olarak görünüyor.  

Dün gece Fx piyasasında dolar açılışının bir miktar yukarı olması endeks açılışı için bir miktar 

tedirginlik yaratıyor. Açılışta sabah saatleri itibariyle 108.000 üzerinde tutunabilirsek deva-

mında iyimser bir gün bekleyeceğiz, 108.000 altında olası açılışlarda 107.500’e kadar piyasa 

kararsız olur ancak 107.500 altında bir açılış olursa bir miktar dalgalı bir piyasa oluşmasını 

tahmin ediyoruz.  

Dolar TL: Yukarı Trend Devam Ediyor 

Dolar TL’de haftalık açılış beklenmedik derecede yukarı oldu.  

Teknik olarak saatlik grafiklerde yükselen 

trend takip ediyoruz. 3,68 desteğinin üze-

rinde kalındığı sürece 3,71’i hedefleyen 

bir formasyon içindeyiz. Piyasadaki temel 

dinamikleri değiştirecek bir data akışı ol-

maz ise 3,7150’lerin üzerinde kalıcılık şim-

dilik beklemiyoruz. Aşağıda ise 3,68 geçil-

mediği sürece tansiyon tam olarak düş-

müş sayılmayacak.  

Ekonomik Takvim  

Bugün saat 10:00’da Türkiye Tüketici Güven Endeksi verisi açıklanacak.  


