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Bugün İngiltere'de Enflasyon verileri, Almanya ve Avrupa Zew 

Beklenti Anketleri takip edilecek. ABD tarafında ise ÜFE verisi 

izlenecek. Dün rekor tazeleyen BİST-100 endeksinin güne alıcılı bir 

açılış yapmasını bekliyoruz. Uzun süredir psikolojik direnç 

konumunda olan 100.000 seviyesinin test edilmesinin an meselesi 

olduğunu söylemek mümkün. Bu direncin test edilmesi sonrasında 

yukarı yönlü ivmenin korunması durumunda 101.700 bir sonraki 

teknik hedef olarak takip edilebilir. Olası kâr satışlarında ise 

sırasıyla 99.300, 98.800 ve 98.200 destekleri takip edilebilir. 

Endeksteki orta - uzun vadeli potansiyel sürüyor olsa da, mevcut 

yükseliş hareketinin süresi ve uzun süredir beklenen zirve 

seviyelere yaklaşılmış olması nedeniyle kısa vadede gözlenebilecek 

olası düzeltme hareketlerine karşı; yeni pozisyon almayı düşünen 

yatırımcıların katlanabilecekleri maksimum zararı göz önünde 

bulundurarak mutlaka bir zarar kes (stop loss) stratejisi 

kapsamında hareket etmeleri gerektiğini düşünüyoruz. 

Tahvil ve Bono Piyasası’nda dün gösterge tahvil faizinde ve 10 

yıllık tahvil faizinde düşüş görüldü. Bir önceki günü %11,03 

seviyesinden tamamlayan gösterge faiz günü %10,97 

seviyesinden tamamlarken, 10 yıllık tahvil faizi güne %10,34 

seviyesinden başlayarak gün içinde en yüksek %10,38; en düşük 

%10,30 seviyelerini görerek günü %10,30 seviyesinden kapattı. 

TCMB tarafından dün 1 hafta vadeli repo ihalesi açılmadı. Ağırlıklı 

ortalama fonlama maliyeti %11,97 olarak gerçekleşti. 

Piyasa Gündemi 

 

Piyasamız yeni gün içi rekorlar kırarak yoluna devam ediyor. Bu 
sefer 99.700’ler maksimum görüldü ve 99.400’lerden günü 
kapadık. Hacim 4.36 Milyar TL. Holding sektörü hariç bütün 
ana sektörler günü artıda kapadı. Dünkü GPS’te bahsettiğimiz 
gibi artık gözler 2013 Mayıs zirvesine henüz dokunmamış olan 
büyük endeks kağıtlarında olacak. Dün Garan ve Ykbnk günü 
primli kapadılar. Çok iyi gelen büyüme rakamı, önümüzdeki 
çeyrekte bundan da iyisini vaat ediyor. 
 
 
 
TRADING IDEA: Bugün piyasamız tarihinde ilk defa 6 haneli bir 
endeksi deneyimlerse şaşırmamak lazım. 1998 Ekim’inde 1818 
olan piyasamız bugün 100.000’in eşiğinde. 1’e 55 yapmış, 
yaklaşık 20 sene içinde. Ülkemiz içinde bulunduğu orta gelir 
tuzağından kurtulmak adına yapısal reformları 
gerçekleştirebilirse, bir 20 sene sonra bambaşka yerlerde 
olabilir piyasamız. Garan 10.02 hedefine eşlik eden 100.800 
projeksiyonumuz devam ediyor. 
 

 

 

Tahvil ve Bono Piyasası 

Günlük Verier 

Veriler 

 

www.gedikprivate.com 

VIOP 

Haziran vadeli endeks kontratı gün içinde 121.875 ve 122.950 

arasında dalgalanarak günü 122.550 seviyesinden kapattı. Yukarı 

yönlü hareketlerin görüldüğü endeks kontratında 130.208 adet 

işlem oldu. Açık pozisyon sayısı 3.245 artarak 388.484 olarak 

gerçekleşti. Teknik olarak kısa vadede ilk kuvvetli destek 122.000 ilk 

kuvvetli direnç 123.275 seviyesinde bulunmaktadır. Günlük grafikte 

5 periyotluk üssel hareketli ortalaması üzerinde hareket eden 

kontratta, aşağı yönlü hareketlerde 122.000 ve 121.250 seviyeleri 

destek olarak önem arz etmektedir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 

direnç olarak 123.275 ve 124.000 seviyeleri izlenebilir. Saatlik 

grafikte RSI kendi ortalaması etrafında dalgalanarak aşırı alım 

bölgesine yakın hareket etmektedir. Sıfır seviyesi üzerinde pozitif 

bölgede bulunan MACD triggeri altında aşağı yönlü hareket 

etmektedir. 

Borsa ve Vadeli İşlemler

  

 

 

 

 

http://gedikprivate.com/
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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 3.5114 ve 3.5410 arasında dalgalanarak günü 3.5163 seviyesinden kapattı. Dün kurda aşağı yönlü 

hareketler görüldü. Bu sabah günlük grafikte 5 periyotluk üssel hareketli ortalaması altında hareket eden kur 3.5148 seviyelerinden işlem 

görüyor. Teknik olarak kısa vadede en kuvvetli destek 3.4990 ve en kuvvetli direnç 3.5450 seviyelerinde bulunmaktadır. Gün içinde aşağı 

yönlü hareketlerde destek olarak 3.5120 - 3.5060 - 3.4990 seviyeleri takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 3.5230 - 3.5335 - 

3.5450 seviyeleri direnç olarak izlenebilir. Saatlik grafikte RSI kendi ortalaması etrafında dalgalanarak aşırı satım seviyesine yakın yatay 

bir seyir izlemektedir. MACD sıfır seviyesi altında yukarı yönde toparlanma çabasındadır. Kısa vadeli hareketli ortalamaların aşağı yönlü 

eğime sahip oldukları görülüyor. Bugün ABD tarafında ÜFE, Opec aylık rapor izlenecek. 

EURUSD: Günü 1.1205 seviyesinden kapatan parite gün içinde en düşük 1.1192 seviyesini görürken, en yüksek 1.1232 seviyesini test etti. 

Dün volatil aşağı yönlü hareketlerin görüldüğü parite bu sabah günlük grafikte 5 periyotluk üssel hareketli ortalaması altında 1.1187 

seviyelerinden işlem görüyor. Teknik olarak kısa vadede destek 1.1125 direnç 1.1285 seviyelerinde bulunmaktadır. Gün içinde aşağı yönlü 

hareketlerde 1.1160 ve 1.1125 seviyeleri destek olarak önemini korurken yukarı yönlü hareketlerde 1.1230 ve devamında 1.1285 

seviyeleri direnç olarak takip edilebilecek seviyeler olarak görünmektedir. Saatlik grafikte RSI kendi ortalaması altında aşırı satım 

seviyesine doğru düşüşünü sürdürmektedir. CCI kendi ortalaması altında aşırı satım seviyesini aşağı kırarak aşağı yönlü hareket 

etmektedir. Kısa vadeli hareketli ortalamaların düşüş ivmelerini korudukları görülüyor. Bugün Euro bölgesinde Zew ekonomik hissiyat 

izlenecek. 

XAUUSD:  Günü 1266 seviyesinden kapatan Ons Altın gün içinde 1263 ve 1270 seviyeleri arasında dalgalandı. Teknik olarak kısa vadede 

en kuvvetli destek 1261 ve en kuvvetli direnç 1272 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 1261-1255 aralığı önemini korumaktadır. Yukarı yönlü hareketlerde direnç olarak 1272-1276 aralığı izlenebilir.  

Bugün ABD tarafında ÜFE verisi izlenecek.    
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