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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. 
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0505 418 34 22 
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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.  

ARALIK AYININ EN KRİTİK HAFTASI BAŞLIYOR 

Haftaya Türkiye’nin üçüncü çeyrek büyüme verisi ile başlayacağız.  

Çarşamba günü Fed Açık Piyasa Komitesi (FOMC) iki gün süren toplantısı sonlanacak.  

Perşembe günü TCMB, Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve İngiltere Merkez Bankası (BoE) 

para politikası kurullarının toplantıları gerçekleşecek.  

Fed ve TCMB tarafında faiz artışları beklenirken, ECB ve BoE tarafında faizde değişiklik bek-

lenmiyor, 2018’e ilişkin verilecek mesajlar takip edilecek.  

Diğer bir yandan Amerika’da devam eden dava ile ilgili haber akışı devam ediyor, orası da 

fiyatlamalara konu olabileceğini için takip edilmesi gerekiyor.  

BORSA İSTANBUL’DA KRİTİK SEVİYE 106.500 

BIST 100 endeksi geçtiğimiz haftanın son iş-

lem gününü 1.473 puanlık yükselişle 107.921 

puan seviyesinden tamamladı. Endekste ge-

çen hafta boyunca yükselen bir grafik takip 

ettik, bu hafta da gündem yoğun.  

Bugün açıklanacak büyüme verisinin çift ha-

neli beklentisi geçen haftaki alışların içinde 

görünüyor. işlemlerde bu hesaplamanın dik-

kat alınması gerekiyor, yurt dışı genel olarak iyi görünüyor, bu sebeple açılışın alıcılı olacağı-

nı ve piyasanın geçen haftaki genel görüntüye benzer bir gün geçireceğini düşünüyoruz.  

Teknik olarak 106.500 seviyesi takip edilen formasyonda kısa-orta vadeli önemli destek 

seviyemiz, buranın üzerinde iyimserliğimizi koruyoruz. Buranın üzerinde 108.600 ve 

110.000 seviyeleri gündeme gelecek. Aşağıda ise 106.500 kırılırsa 105.500 ve 103.000 des-

teklerimiz söz konusu olacak.  

DOLAR TL’DE FAİZ ARTIŞI FİYATLANIYOR  

Kur tarafında 3,98-3,97 zirvesinin ardından 

merkez bankasının 14 aralıkta gerçekleştire-

ceği faiz toplantısında faiz arttıracağı fiyatla-

maları geçen hafta boyunca geri çekilmenin 

temel sebebi oldu. Piyasa beklentisi ağırlıklı 

olarak geç likidite penceresi faiz oranlarında 

50 ila 100 puan arasında bir artış yaşanması 

yönünde. TCMB’nin ABD’de devam eden davanın belirsizliği ortadan kalkmadan radikal bir 

karara imza atmasının çok mümkün olmayacağını düşünüyoruz. Şok bir kararın piyasada 

başta bu dava olmak üzere kötümser senaryoları akıllara getirme olasılığı oldukça yüksek.  
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Diğer taraftan da beklentinin önceden fiyatlanmış olması TCMB kararı sonrası kurlarda gö-

rülecek aşağı yönlü marjın daralması ve hatta beklentinin sonlanması şeklinde değerlendiri-

lerek yeni bir spekülatif yükselişin başlamasına neden olabilir. Bu nedenle TCMB’nin aldığı 

kararla birlikte piyasanın nabzını iyi ölçmesi, sözlü yönlendirmelerle hatta gerekirse diğer 

politika araçları ile bu toplantıda alacağı kararı desteklemesi gerekebilir.  

Teknik olarak 3,85 seviyesinin altında kalındığı sürece 3,77’leri hedefleyen bir formasyon 

içindeyiz. 3,8530 aşılırsa yön yukarı dönmüş olur ancak özellikle Merkez’in enflasyon kararı 

öncesinde piyasayı bozacak beklenmedik bir haber akışı oluşmaz ise bu seviyenin aşılmasını 

beklemiyoruz.  

ONS ALTIN’DA TREND AŞAĞI  

1.296 seviyesinden başlayan aşağı yönlü 

trend devam ediyor.  1.244 seviyesinde bir 

miktar destek arayan piyasada 1.254 seviyesi 

takip edilen bu trendin direnç noktası olması 

açısından önemli, buranın üzerine geçilirse 

yön yukarı dönebilir.  1.244 desteğinin kırıl-

ması durumunda piyasanın sonraki hedefi 

1.236 olacaktır.  

EURO DOLAR ALÇALAN TAKOZ 

Fiyatlanma genel olarak dolar ağırlıklı şekil-

de devam ediyor, Dolar endeksini inceledi-

ğimizde buradaki grafiğin tam tersini takip 

ediyoruz. 1,1930 seviyelerinden başlayan 

satış hareketi devam ediyor. 1,1730 trend 

desteğimizdi, aynı zamanda geçtiğimiz 

hafta takip edilen alçalan takozun çalıştığı 

nokta oldu ve buradan başlayan bir miktar 

alış hareketi gördük. Sabah saatlerinde 

1,1780’lerde fiyatlanıyoruz, 1,1790-95 seviyesi bu trendin direnç noktası ve aşılırsa piyasa-

nın yukarı dönebileceği seviye diyebiliriz. Bu seviyenin altında ise 1,1720’yi hedefleyen bir 

piyasa takip etmeyi bekliyoruz.  


