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Bugün yurt içinde Dış Ticaret Dengesi ile TCMB Enflasyon Raporu 

takip edilecek. Avrupa'da TÜFE ile ABD tarafında 1. Çeyrek GSYH 

rakamı ve Michigan Tüketici Güveni izlenecek. BİST-100 endeksinin 

güne yataya sınırlı satıcılı bir açılış yapabileceğini düşünüyoruz. 

Endeksin tarihi zirve seviyelerde güçlü hacimlerle seyrini 

sürdürmesi ve 94 bin üzerinde tutunmaya devam etmesi olumlu bir 

sinyal olarak görülebilir. Olası yukarı yönlü hareketlerde 94.850 - 

95.150 direnç bölgesi takip edilebilir. Bu direnç bölgesinin aşılması 

durumunda yükselişin kırılan 88.000- 92.000 kanalının hedefi olan 

96.000 seviyesine kadar sürmesi hâlen güçlü bir olasılık. Diğer 

taraftan, olası geri çekilmelerde 93.600 - 94.000 aralığı ilk önemli 

destek bölgesi konumunda. 

Nisan vadeli endeks kontratı gün içinde 115.925 ve 117.250 

arasında dalgalanarak günü 116.025 seviyesinden kapattı. Aşağı 

yönlü hareketlerin görüldüğü endeks kontratında 146.827 adet 

işlem oldu. Açık pozisyon sayısı 58.923 azalarak 108.425 olarak 

gerçekleşti. Teknik olarak kısa vadede en kuvvetli destek 115.700 

en kuvvetli direnç 117.350 seviyelerinde bulunmaktadır. Aşağı 

yönlü hareketlerde 115.700 ve 114.975 seviyeleri destek olarak 

önem arz etmektedir. Yukarı yönlü hareketlerde ise direnç olarak 

117.350 seviyesi izlenebilir. Saatlik grafikte RSI kendi ortalaması 

altında dalgalanarak aşağı yönlü hareket etmektedir.. Kısa vadeli 

hareketli ortalamaların yükseliş ivmelerinde yavaşlama olduğu 

görülmektedir. Bugün Nisan vadeli kontratın son günüdür. 

 

 

Piyasa Gündemi 

 

95.200 seviyelerini deneyimleyen piyasamız, gelen satışlara 

karşı koyamadı ve 1000 puanlık bir kayıpla günü 94.200 

seviyelerinden kapadı. Hacim 4.62 Milyar TL. Bilançoları 

fevkalade gelen Akbank ve Garantiye gelen satışlar bankacılık 

endeksi eşliğinde bu kadar gerilememize sebebiyet verdi. 

TCELL satışlara eşlik etti ama yine de Sanayi ve Holding sektörü 

günü artı kapadı. Kısaca düşüş pek inandırıcı gelmedi bize. 

 

Trading Idea:  

Dünkü GPS'te 95.000 hedefine denk gelen 117.000 ve 

üstündeki kademelerden yapılan satışların, 116.000 e yakın 

kademelerden kapatılabileceğini yazmıştık. Bu planımız 

harfiyen çalıştı. 115.925 kademesi işleme girdi Nisan vadede. 

Nisan vade bugün bitiyor artık Haziran vadeye geçiyoruz. 

Haziran vadede 118.000 altındaki tüm kademeler bizce alış 

fırsatıdır. 117.000 nin altındaki günlük kapanışta satmak 

kaydıyla değerlendirmenizi tavsiye ederiz. 

 

 

BİST-30 Yakın Vade 

Günlük Verier 

Veriler 

 

Kapanış
Günlük Değ. 

%

Yılbaşı Değ. 

%

BIST-100 94,282 -0.25% 20.66%

BIST-30 116,090 -0.26% 21.56%

BIST Banka 161,711 -1.26% 24.83%

BIST Sanayi 99,509 0.66% 19.05%

BIST-100 İşlem Hacmi (Mln TL) 4,518

BIST-30 Yakın Vade 116.025 -0.41% 21.56%

Gösterge Faiz (2 Yıllık) 11.33% +11 bp +70 bp

Bono Faizi (10 Yıllık) 10.49% -29 bp -88 bp

Gecelik Faiz 11.25% +6 bp +293 bp

CDS TR (5 Yıllık) 212.90 -4 bp -60 bp

Altın (Ons/$) 1,264 0.05% 9.90%

Brent Petrol 52.04 0.52% -7.79%

USD/TRY 3.5610 0.15% 1.12%

EUR/TRY 3.8769 -0.04% 4.37%

Döviz Sepeti 3.7375 -0.56% 2.71%

Dow Jones 20,981 0.03% 6.15%

S&P 500 2,389 0.06% 6.83%

Nasdaq 6,049 0.39% 12.43%

Çin 3,144 -0.25% 1.31%

Japonya 19,186 -0.34% 0.38%

Hindistan 29,901 -0.43% 12.30%

Hong Kong 24,604 -0.38% 11.83%

Almanya 12,444 -0.23% 8.39%

Fransa 5,272 -0.31% 8.42%

İngiltere 7,237 -0.71% 1.32%

Makroekonomik Veriler Cari 2016 2017 (T)

Büyüme (%) 3.50% 2.90% 3.30%

Enflasyon (%) 11.29% 8.53% 9.36%

İşsizlik Oranı (%) 13.00% 12.70% 12.90%

Cari Denge/GSYH (%) -3.82% -3.97% -4.38%

* Tahminler Gedik Yatırım Danışmanlığı ve Araştırma Birimine aittir.

Günlük Veriler

Hisse Senedi Piyasaları

Sabit Getirili Menkul Kıymet

Emtia ve Pariteler

Yurtdışı Piyasalar

www.gedikprivate.com 

VIOP 

Nisan vadeli endeks kontratı gün içinde 115.925 ve 117.250 arasında 

dalgalanarak günü 116.025 seviyesinden kapattı. Aşağı yönlü 

hareketlerin görüldüğü endeks kontratında 146.827 adet işlem oldu. 

Açık pozisyon sayısı 58.923 azalarak 108.425 olarak gerçekleşti. 

Teknik olarak kısa vadede en kuvvetli destek 115.700 en kuvvetli 

direnç 117.350 seviyelerinde bulunmaktadır. Günlük grafikte 5 

periyotluk üssel hareketli ortalaması üzerinde hareket eden 

kontratta, aşağı yönlü hareketlerde 115.700 ve 114.975 seviyeleri 

destek olarak önem arz etmektedir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 

direnç olarak 117.350 seviyesi izlenebilir. Saatlik grafikte RSI kendi 

ortalaması altında dalgalanarak aşağı yönlü hareket etmektedir. Sıfır 

seviyesi üzerinde pozitif bölgede bulunan MACD triggeri altında sat 

konumunda aşağı yönlü hareketini sürdürmektedir. Kısa vadeli 

hareketli ortalamaların yükseliş ivmelerinde yavaşlama olduğu 

görülmektedir. Bugün Nisan vadeli kontratın son günüdür. 

 

 

Borsa ve Vadeli İşlemler
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Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 

 

Gözde ÖZARSLAN                                                                           Üzeyir Doğan 

Gedik Private  Gn. Müd. Yard.                                                          Araştırma Müdürü 

 

Gedik Private Strateji Ekibi/ Araştırma 

 
gedikprivate@gedik.com                                                    0216 – 560 3400 

 

Gedik Private Türev Ürünler ve Opsiyon Birimi 

 

Ünvan  :   Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 
Adres :   Gedik Private Bağdat Caddesi 

Bağdat Cad. Esen Apt. N.351/5 Şaşkınbakkal – İSTANBUL 

Tel :   +90 (216) 560 3400 

 

FİNANSAL KİŞİLİK TESTİ 

 

Gedik Private ekibinin uzman kadrosunun sizin için hazırladığı Finansal Kişilik Testi’ne buradan ulaşabilirsiniz. 

 

YASAL UYARI 

 

Burada yer alan bilgiler Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Gedik Private Strateji ekibi tarafından genel bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. 

Yatırım Danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak 

Yatırım Danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.  Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel 

görüşlerine dayanmaktadır.  Herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır.  Bu görüşler mali 

durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.  Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi 

beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. 

Burada yer alan fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez; içerik, haber verilmeksizin değiştirilebilir. Tüm veriler, 

Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynakların kullanılması nedeni ile 

ortaya çıkabilecek hatalardan Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu değildir.  

Kaldıraçlı alım satım işlemleri sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır. Bu nedenle işlem yapmaya karar 

vermeden önce, karşılaşabileceğiniz riskleri anlamanız ve kısıtlarınızı dikkate alarak karar vermeniz gerekmektedir. Bu amaçla, Sermaye 

Piyasası Kurulu’nun III-39.1 Sayılı “Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ”inin 25 inci maddesinde öngörüldüğü 

üzere “Kaldıraçlı Alım Satım İşlemlerine İlişkin Risk Bildirim Formu”nda yer alan aşağıdaki hususları anlamanız gerekmektedir.  

Risk Bildirim Formu’na buradan ulaşabilirsiniz 

 

 

 

 

FX ve Türev Piyasalar 

  

 

 

 

 

USDTRY: Dolar/TL gün içinde 3.5550 ve 3.5827 arasında dalgalanarak günü 3 .5609 seviyesinden kapattı. Dün kurda aşağı yönlü 

hareketler görüldü. Bu sabah günlük grafikte 5 periyotluk üssel hareketli ortalaması altında hareket eden kur 3.5676 seviyelerinden işlem 

görüyor. Teknik olarak kısa vadede en kuvvetli destek 3.5560 ve en kuvvetli direnç 3.6055 seviyelerinde bulunmaktadır. Gün içinde aşağı 

yönlü hareketlerde destek olarak 3 .5560 - 3 .5440 - 3 .5350 seviyeleri takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 3 .5700 - 3 .5855 - 3 

.6055 seviyeleri direnç olarak izlenebilir. Saatlik grafikte RSI kendi ortalaması etrafında dalgalanarak yukarı yönlü eğilimini korumaktadır. 

MACD sıfır seviyesi altında ve triggeri üzerinde yukarı yönlü hareket etmektedir. Kısa vadeli hareketli ortalamaların düşüş ivmelerinde 

yavaşlama olduğu görülüyor. Bugün ABD tarafında GSYİH, Michigan tüketici beklentileri takip edilecek. 

EURUSD: Günü 1.0874 seviyesinden kapatan parite gün içinde en düşük 1.0852 seviyesini görürken, en yüksek 1.0933 seviyesini test etti. 

Dün volatil aşağı yönlü hareketlerin görüldüğü parite bu sabah günlük grafikte 5 periyotluk üssel hareketli ortalaması üzerinde 1 .0863 

seviyelerinden işlem görüyor. Teknik olarak kısa vadede destek 1.0825 direnç 1.0950 seviyelerinde bulunmaktadır. Gün içinde aşağı yönlü 

hareketlerde 1 .0825 ve 1.0737 destek olarak önemini korurken yukarı yönlü hareketlerde 1.0950 ve devamında 1 .0990 seviyeleri direnç 

olarak izlenebilir. Saatlik grafikte RSI kendi ortalaması altında aşağı yönlü ve aşırı satım seviyesini yakın hareket etmektedir. CCI kendi 

ortalaması altında ve aşırı satım seviyesini yakın hareket etmektedir. Kısa vadeli hareketli ortalamaların aşağı yönlü eğilime sahip 

oldukalrı görülüyor. Bugün Euro bölgesinde TÜFE takip edilecek. 

XAUUSD: Günü 1264 seviyesinden kapatan Ons Altın gün içinde 1261 ve 1269 seviyeleri arasında dalgalandı. Teknik olarak kısa vadede 

en kuvvetli destek 1260 ve en kuvvetli direnç 1278 seviyelerinde bulunmaktadır. Dün aşağı yönlü hareketlerin görüldüğü altın bu sabah 

1265 seviyelerinden işlem görüyor. Günlük grafikte 5 periyotluk üssel hareketli ortalaması altında hareket eden sarı metalde gün içinde 

kuvvetli destek olarak 1260 ve devamında 1253 seviyeleri önemini korumaktadır. Yukarı yönlü hareketlerde direnç olarak 1270 ve 1278 

seviyeleri izlenebilir. Saatlik grafikte MACD negatif bölgede triggeri üzerinde yukarı yönlü hareket etmektedir. RSI kendi ortalaması 

üzerinde yukarı yönlü hareket etmektedir. Aşağı yönlü eğilime sahip olan kısa vadeli hareketli ortalamaların düşüş ivmelerinde yavaşlama 

olduğu görülmekte. Bugün ABD tarafında GSYİH, Michigan tüketici beklentileri takip edilecek. 
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