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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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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: Vize Krizinde Çözüm Işığı Rekor Getirdi  

Borsa İstanbul 100 Endeksi günü 2.872 puanlık bir yükselişle 114.165 seviyesinden tamamladı. Tekno-

loji endeksleri %6, ulaştırma hisseleri ise %5’in üzerinde yükselerek günü tamamlamış oldu. Gün boyu 

yatay seyreden endekste vize kriziyle ilgili ABD tarafından gelen açıklamaların ardından 115.093 ile en 

yüksek seviye rekoru kırılmış oldu.  

Endekste yükselen trend tüm dünya piyasalarıyla korale bir şekilde devam ediyor. Takip edilen for-

masyonun destek noktası 110.800’ler olarak öne çıkıyor, bu seviyenin üzerinde kalındığı sürece geri 

çekilmeler alış fırsatı olmaya devam edecek gibi görünüyor. Yukarıda ise 116.100 seviyeleri formasyo-

nun hedefi.  

Başbakan Bin Ali Yıldırım’ın bugün başlayacak olan ABD ziyareti önemli, zira ziyaret başlamadan ABD 

tarafından vize kriziyle ilgili gelen olumlu sinyal görüşmelerin de yapıcı geçeceğiyle ilgili ipucu veriyor, 

oradan gelecek siyasi ilişkililerin güçlendirilmesi ve aradaki problemlerin çözülme haberi hem borsada 

hem kur tarafında olumlu etki yaratması beklenir.  

Dolar TL: Vize Krizinde Çözüm Işığı Tansiyonu Düşürdü  

Kur tarafında geçtiğimiz Cuma akşamı tüm gelişmekte olan ülkelerde görülen sert yukarı hareketin 

ardından dün sabah merkez bankası rezerv opsiyonu mekanizmasını  kapsamında döviz imkânına 

ilişkin üst sınırı yüzde 55'e düşürdü, dilim aralıklarını 5'er puan aşağı çekti. Bu düzenlemeyle piyasa-

dan 5,3 milyar TL likiditesi çekilmiş oldu ve kurda sınırlı aşağı bir hareket gözlemlendi.  

Daha sonrasında akşam saatlerinde ABD’den gelen vize krizinin kısmen aşılmış olmasıyla ilgili açıkla-

nın ardından doların 3,87’lerden 3,83’lere kadar çekildiğini gözlemledik.  

Teknik olarak takip edilen yukarı trend bozulmuş değil, 3,8250 seviyesi üzerinde kalındığı sürece yu-

karı trend geçerli olmaya devam edecek. Mevcut formasyonun hedefi tekrardan 3,90’lar olarak görü-

nüyor.  

Ancak özellikle ABD ile olan ilişkiler önemli, o taraftan gelecek siyasi ılımlı mesajlar burada yükselen 

trendin kırılmasını ve piyasanın yatay yada aşağı yönde bir trend oluşturmasını sağlayabilir. Bu anlam-

da Başbakan Bin Ali Yıldırım’ın ABD ziyareti yakından takip edilmeli.  

Euro Dolar: Destekler Test Edildi 

aşağı yönlü hareketlerin görüldüğü parite bu sabah günlük grafikte 5 periyotluk üssel hareketli ortala-

ması altında 1.1606 seviyelerinden işlem görüyor. Teknik olarak kısa vadede destek 1.1575 direnç 

1.1730 seviyelerinde bulunmaktadır. 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 edilebilecek seviyeler olarak görünmektedir. Bugün Euro bölgesinde ECB Başkanı 

Draghi’nin konuşması, Avrupa maliye bakanları toplantısı izlenecek . 

Ons Altın: Aşağı Trend Kırılıyor Mu?  

Günü 1281 seviyesinden kapatan Ons Altın gün içinde 1266 ve 1283 seviyeleri arasında dalgalandı. 

Teknik olarak kısa vadede en kuvvetli destek 1273 ve en kuvvetli direnç 1287 seviyelerinde bulun-

maktadır. Dün yukarı yönlü hareketlerin görüldüğü altın bu sabah 1278 seviyelerinden işlem görüyor. 

Günlük grafikte 5 periyotluk üssel hareketli ortalaması üzerinde hareket eden sarı metalde gün içinde 

kuvvetli destek olarak 1273-1263 aralığı önemini korumaktadır. Yukarı yönlü hareketlerde direnç 

olarak 1287-1291 aralığı izlenebilir.  


