
   4 Aralık 2017 Günlük Piyasa Analizi                                                                       

 

   Marbaş Menkul Değerler AŞ                                                                                                         

 

 

 

 

• 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.  

ABD'de Vergi Tasarısı Onaylandı 

ABD'de Cumhuriyetçilerin sunduğu vergi reform yasa tasarısı Cumartesi sabah erken saat-

lerde 49 hayır oyuna karşılık 51 oyla ABD Senatosu tarafından onaylandı. 1980'den bu yana 

yapılacak en büyük vergi indirimi olan yasa bir Senato komitesi bütçe açığını bir tril-

yon dolar artıracağını söylemesine rağmen geçerek ABD Başkanı Donald Trump için önemli 

bir zafer oldu. Trump yasanın yılsonu itibariyle yürürlüğe girmesini istiyor. Dolar, vergi indi-

rimleri yasasının Senato'dan geçmesinin ardından tüm G-10 paraları karşısında yükseldi. 10 

yıl vadeli Hazine tahvillerinin faizi, 4 baz puan yükseldi.   

Türkiye Enflasyon Verisi Geliyor 

Bugün saat 10:00’da TÜİK kasım ayı enflasyon verilerini açılıyor, hem döviz hem borsa hem 

de reel piyasaların yakından takip ettiği veri piyasaları etkileyecektir. Beklenti Kasım ayı 

tüketici enflasyonun %1,20 olması yönünde.  

Borsa İstanbul İçin Kritik Hafta Başlıyor 

Borsa İstanbul 100 endeksi haftanın son işlem günü-

nü 425 puanlık yükselişle 103.558 puan seviyesin-

den tamamladı. Amerika’da devam eden dava süre-

ci geçtiğimiz hafta fiyatlamasında önemli belirleyi-

ciydi ancak verilen ifadelerde piyasanın önceden 

fiyatladığının dışında yeni bir söylem duymaması 

olası sert hareketlerin önüne geçmiş oldu.  

Teknik olarak 115.000’den başlayan aşağı kanal içinde fiyatlama devam ediyor, ilk desteği-

miz 102.000 ve ardından 100.900 olarak görünüyor, yukarıda önemli direnç ise 104.900-

105.200 bandı olarak öne çıkıyor. Piyasa 105.200 üzerini destek yapabilirse bu bahsetmiş 

olduğumuz aşağı kanal kırılacağı gibi 70.000’den başlayan yükseliş kanalının içine yeniden 

girmiş olur. Bu sebeple önemli bir haftaya başlıyoruz.  

Açılışın bir miktar alıcılı olmasını bekleriz.  

Dolar TL’de Yükselen Trend Devam Ediyor 

Dolar TL’de Amerika’da devam eden dava süreciy-

le ilgili belirsizlikler eşliğinde yükselen trend de-

vam ediyor. Sabah saatleri itibariyle 3,9160 deste-

ğini test ettik, burası kısa vadede önemli, buranın 

altına gelinmedikçe trend geçerli olmaya devam 

edecek.  

Yukarıda ise 3,97’den başlayan aşağı hareketin oluşturduğu kısa vadeli bir baskı var bu bas-

kı 3,9370’de bir direnç oluşturuyor, buranın alınması durumunda gün içi yukarı hareket 

hızlanabilir. Buranın üzerinde 3,95 ve 3,97 direnç seviyeleri mevcut.    


