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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.  

Yıldırım— Pence Görüşmesi: Beyaz Saray’a Göre ‘Yeni Bir Sayfa’ Açılıyor Türkiye saatiyle 19.08’de 

Beyaz Saray’da başlayan görüşme bir saat 10 dakika sürdü. Görüşmeye Türkiye tarafından Dışişleri 

Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Türkiye’nin Washington 

Büyükelçisi Serdar Kılıç ile Yıldırım’ın dışişleri başdanışmanı Kerim Uras katıldı. Masada ‘vize kri-

zi’, ‘PYD/YPG’ ve ‘FETÖ’ ana gündem maddeleriydi. 

Görüşme sonrası Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, “İki ülke arasında yeni sayfa açılacak. Müttefik-

ler olarak yapıcı diyaloga ihtiyaç var. Terör tehditlerine karşı ABD Türkiye’nin yanında. Ortadoğu’da 

istikrar için görüşmeler sürecek” denildi. Açıklama sonrası dolar TL karşısında 3.86 seviyesine geriledi.  

Hürriyet’ten Murat Yetkin ve Cansu Çamlıbel’e konuşan resmi kaynaklar, “Beklenenden iyi” dedi. 

Görüşmeye dair Türkiye’den resmi bir açıklama henüz yok. Yıldırım, Washington’daki temaslarını 

tamamlayarak New York’a hareket etti.  

Borsa İstanbul: Yükselen Trend Kırıldı BIST 100 endeksi, günü %1,47 düşüşle 110.246 puandan ta-

mamladı. Endeksi, önceki kapanışa göre 1.648 puan azalırken, toplam işlem hacmi 7,7 milyar lira dü-

zeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi %1,88, holding endeksi ise %1,11 değer kaybetti. Banka dışı 

konsolide finansal sonuçların son açıklanma tarihi dün itibariyle sonlandı. BIST 100’deki bankaların %

14 olan kâr artışı, banka dışı şirketlerde yüzde 93’ü buldu. BİST-100 endeksinin güne yataya yakın bir 

açılış yapmasını bekliyoruz. Son günlerde gözlenen satış baskısının ardından olası tepki alımlarında 

sırasıyla 110.750, 111.500 ve 112.700 gün içi direnç seviyeleri olarak takip edilebilir. Yukarı yönlü 

hareketlerin güçlenmesi durumunda 113.300 ve 113.700 seviyeleri de radara girecektir. Diğer ta-

raftan, satış baskısının devam etmesi ve 109.900 desteği üzerinde tutunulamaması durumunda 

109.100 ve 108.600 kısa vadeli önemli destek seviyeleri olarak izlenebilir.  

Dolar TL: Volatil Piyasa Dolar/TL gün içinde 3.8395 ve 3.8799 arasında dalgalanarak günü 3.8692 

seviyesinden kapattı. Dün kurda volatil hareketler görüldü. Bu sabah günlük grafikte 5 periyotluk 

üssel hareketli ortalaması üzerinde hareket eden kur 3.8683 seviyelerinden işlem görüyor. Teknik 

olarak kısa vadede en kuvvetli destek 3.8440 ve en kuvvetli direnç 3.9010 seviyelerinde bulunmakta-

dır. Gün içinde aşağı yönlü hareketlerde destek olarak 3.8610 - 3.8550 - 3.8440 seviyeleri takip edile-

bilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 3.8710 - 3.8790 - 3.8900 seviyeleri direnç olarak izlenebilir.  

Euro Dolar: Yükseliş Kalıcı Mı?  Günü 1.1643 seviyesinden kapatan parite gün içinde en düşük 1.1586 

seviyesini görürken, en yüksek 1.1655 seviyesini test etti. Dün yukarı yönlü hareketlerin görüldüğü 

parite bu sabah günlük grafikte 5 periyotluk üssel hareketli ortalaması üzerinde 1.1645 seviyelerin-

den işlem görüyor. Teknik olarak kısa vadede destek 1.1575 ve direnç 1.1730 seviyelerinde bulun-

maktadır. Gün içinde aşağı yönlü hareketlerde 1.1575 ve 1.1540 seviyeleri destek olarak önemini 

korurken yukarı yönlü hareketlerde 1.1685 ve devamında 1.1730 seviyeleri direnç olarak takip edile-

bilecek seviyeler olarak görünmektedir.  

Ons Altın Günü 1286 seviyesinden kapatan Ons Altın gün içinde 1280 ve 1288 seviyeleri 

arasında dalgalandı. Teknik olarak kısa vadede en kuvvetli destek 1273 ve en kuvvetli di-

renç 1291 seviyelerinde bulunmaktadır. Dün yukarı yönlü hareketlerin görüldüğü altın bu 

sabah 1284 seviyelerinden işlem görüyor. Günlük grafikte 5 periyotluk üssel hareketli orta-

laması üzerinde hareket eden sarı metalde gün içinde kuvvetli destek olarak 1273-1263 

aralığı önemini korumaktadır. Yukarı yönlü hareketlerde direnç olarak 1291-1299 aralığı 

izlenebilir.  


