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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’da Satış Baskısı Kırıldı Mı?  

Bist 100 Endeksi dünü 1.288 puanlık bir yükse-

lişle 110.148 puan seviyesinden tamamladı. 

Güne yatay açılış yaparak başlayan endekste 

daha sonra gün boyu alımlar devam etti. %

1,18 yükselen endekste Teknoloji ve ulaştırma 

sektörleri %6’nın üzerinde prim yaparken 

bankacılık %2,10 yükselmiş oldu.  

115.000 rekorunun ardından başlayan aşağı 

yönlü harekette dün gelen alımlar önemliydi. 

109.400 seviyesinin yukarı geçilmiş olması takip ettiğimiz bu satış baskısının kırılmasına sebep oldu.  

Bugünün ilk yarısı için 1.000 puanlık bir bant aralığı içinde fiyatlama olmasını ön görüyoruz. Aşağıda 

109.800-110.000 bandı yukarıda ise 110.800-111.000 destek ve dirençlerimiz olarak tanımlanabilir. 

Bu seviyelerin kırılması durumunda aşağıda 108.400 yukarıda ise 111.850 seviyeleri sonraki destek ve 

dirençler olarak tanımlanabilir.  

Yurt dışı gelişmiş piyasaların genelinde satışın hakim olduğu bir gün izledik, bu anlamda açılış için 

dünkü yükseliş alıcılı piyasaya işaret ederken yurt dışının satıcılı olması bu güne dair olumsuza işaret 

ediyor. Bu sebeple sabah saatlerinde kararsız ve yön arayışında olan bir piyasa bekliyoruz, aşağıda 

109.800 kırılmadığı sürece yön yukarı olacaktır.  

Döviz’de Yükselen Üçgen Formasyonu Çalıştı 

Genel olarak sadece dolar tl paritesiyle ilgili 

yazıyoruz ama dünkü hareket aslında sadece 

dolarla ilgili değildi, döviz sepeti ve Euro’nun 

da oyuna dahil olduğu bir piyasa izledik.  

Döviz sepeti bir süredir 4,21 seviyesini aşamı-

yor yükselişler istikrarlı şekilde bu seviyeden 

satışla karşılanıyordu, ancak döviz talebinin 

yükseldiği grafikler üzerinde de görülebiliyor-

du. Teknik olarak yükselen üçgen formasyo-

nuyla açıkladığımız bu piyasa oluşumu içinde dün öğleden sonra yükselen üçgen çalıştı ve döviz sepe-

tinin 4,21’den 4,25’e yükseldiğini gördük.  

Dün Bir Diğer Önemli Hareket Euro Dolar Paritesinde Vardı 

1,1675 direncinin kırılmasının ardından euronun Dolara karşı hızla değer kazandığını ve 1,18’in üzeri-

ne yükseldiğini gördük. İçeride euronun TL karşısında tarihi rekor kırmasının ana sebebini hem döviz 

sepeti hem euro dolar paritesindeki yukarı hareketin aynı gün içinde oluşması olarak açıklıyoruz.  

Dolar TL’deki teknik formasyonun önü 3,94 seviyelerine kadar açık olarak görünüyor. Euro TL tarafın-

da ise parite etkisine bakacağız. Euro Dolar paritesinde 1,18 seviyesi güçlü görünüyor, temel unsurlar-

da bir değişiklik olmaz ise paritenin 1,1770—1,18 aralığında fiyatlanmasını bekleriz.  

Bugün saat 11’de Türkiye’de merkezi yönetim bütçe dengesi açıklanıyor, öğleden sonra Amerika’da 

16:30’da enflasyon verileri gelecek.  


