
  
 

 

HAFTANIN GELİŞMESİ 

                                    ABD Başkanlık Seçimlerini Biden Kazandı.   

 

Dünya ABD'de 3 Kasım'da gerçekleştirilen başkanlık seçimlerinde seçim süreci devam 

ediyor. Posta yoluyla kullanılan oylar 100 milyondan fazla olduğu için bazı eyaletlerde 

sayımlar hala devam ediyor.  Son verilere göre, Joe Biden 290, Donald Trump ise 214 

delegeyi garantilemiş durumda. Posta yoluyla kullanılan oyların sonradan sayılması 

nedeniyle son bölümde farkı kapatan ve kritik eyaletlerde öne geçen Joe Biden 

başkanlığını ilan etti. Seçim sonuçlarına Trump’ın itirazları kesin sonuçların alınmasınu 

uzatabilir. Öte yandan Temsilciler Meclisinde Demokratların hakimiyeti azalarak da 

olsa devam ediyor. Senato yarışının ise kimin kazanacağı 5 Ocak’ta yapılacak Georgia 

seçimleri ile belli olacak. Senato’da Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olması beklenirken 

dengeli bir dağılım söz konusu olabilir.  

Seçim sonrası belirsizliklerin ortadan kalkması ve teşvik paketine yönelik iyimserliğin 

etkisiyle piyasalarda risk iştahı arttı. Artan risk iştahı ile birlikte paranın yönü risksiz 

varlıklardan daha riskli varlıklara doğru yöneldi. Bu da gelilşmekte olan ülke 

piyasalarını olumlu etkiledi.  

   “AÇIK YATIRIM”  
müşterisi olarak tüm 

yatırım ürünlerine 

yatırım yapma fırsatı 

yakalarsınız. 

 (https://bit.ly/2Ghb6zH) 

 

Yatırım ürünleri 

hakkında detaylı bilgi 

almak ve “AÇIK 

YATIRIM” uzman 

ekiplerim i ekiplerimizle 

görüşmek için whatsapp 

hattımızdan iletişime 

geçebilirsiniz.      

        05498402245 

 

Yatırım fonları     

hakkında 

detaylı analize 

linkten 

ulaşabilirsiniz. 
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                                                                   Yükselen Faizler Menkul Kıymet Yatırımcılarına  Fırsatlar Sunuyor. 

 
Merkez Bankası’nın likidite sıkılaştırma politikasını devam ettirerek, geç likidite 

penceresi faiz oranı olan %14,75’den fonlama yapması ile bankaların fonlama maliyeti 

son bir ayda 350bp oldu. Ekim ayı enflasyon verisinin yüksek gelmesi, faiz 

oranlarındaki yükselişin devam edeceği beklentisini desteklemektedir.    

TL faizlerdeki yukarı yönün sürmesini bekleyen yatırımcılar kısa vadeli enstrümanlarda 

yatırımlarını değerlendirebilirler. Burada özellikle mevduat ve para piyasası fonlarına 

yatırım kadar öne çıkan diğer bir enstrüman Borsa Para Piyasası  faiz oranlardır. Borsa 

Para Piyasası faizleri, gecelik vadeden, 6 aya kadar uzayan vade seçeneklerinde cazip 

yatırım fırsatları sunmaktadır.     

Önümüzdeki günlerde ABD seçim belirsizliğinin sona ermesiyle piyasalarda risk 

iştahının artacağını ve faizlerin daha fazla yükselmeyeceğini bekleyen yatırımcılar ise 

uzun vadeli tahviller ile orta ve uzun vadeli borçlanma araçları yatırım fonlarını tercih 

edebilirler. 

 

           Döviz Piyasalarındaki Oynaklık Fırsatlar Sunmaya Devam Ediyor. 

 

Seçimlerin bitmiş olması piyasaları rahatlatırken risk iştahının da artmasına neden 

oldu. İlk fiyatlamaların ardından yatırımcılar,  ABD’de kimin başkan olduğundan ziyade 

uygulanacak para politikalarına odaklanacaklardır. Başkan–senato yapısının 

durumuna göre mali teşvik konusundaki beklentilerin zayıflaması volatilitenin 

sürmesine neden olacaktır.   

Gelişmiş ülke para birimlerindeki dalgalanmayla birlikte,  sürekli değişen risk iştahı 

Türkiye’nin de içinde olduğu gelişmekte olan ülke para birimlerinin de sert 

dalgalanmasına sebep olmaktadır.   

Türev piyasalar özellikle kur riski taşıyan kurumsal yatırımcıların pozisyonlarını 

korumaları açısından oldukça önemlidir. Burada opsiyon, forward ve VİOP 

piyasalarındaki işlemler kurlardaki dalgalanmanın getireceği zararlardan kendilerini 

koruyabilirler.    

Diğer yandan portföylerindeki verimliliği artırmak isteyen risk algısı yüksek 

yatırımcılar için türev piyasalar önemli fırsatlar sunmaktadır.  Spot piyasalarda 

dalgalanmanın boyutu arttıkça opsiyon primleri yükselmekte ve getiriler artmaktadır.  

İçinde bulunan piyasa şartları bu yatırımcılara önemli fırsatlar sunmaktadır. 

 

Eurobond Piyasalarında Verimler Yükseliyor. 

Türkiye’nin 5 yıllık CDS primi TCMB faiz kararı ardından başlattığı yukarı yönlü 

hareketini bu haftada da devam ettirdi. Ekim ayı başından beri gördüğü en yüksek 

seviye olan 565  düzeyinden sonra, ABD’de seçimlerin sonrasında doların değer 

kaybından ve artan risk iştahından destek bularak 500 seviyesine kadar hızlı geriledi. 

CDS primindeki geri çekilmenin etkisiyle son bir aydır satış baskısı görülen 

eurobondlara orta ve uzun vadede alımlar gelmiştir. 

Eurobond faiz oranları orta ve uzun vadeli yatırımcılar için cazip bir yatırım aracı 

olmaya devam etmektedir.  Amerikan seçimleri sonrası piyasalarda belirsizliğin 

azalacağını düşünen yatırımcılar Türkiye Hazinesi ve Türk Bankalarının çıkarmış 

olduğu USD ve EUR cinsi eurobond’lara yatırım yapmayı değerlendirebilirler. Burada 

eurobond yatırım fonları da çeşitli vade ve ihraççıya ait eurobond portföylerinin 

getirilerinden  faydalanmak için önemli yatırım araçlarıdır. 
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  Küresel Piyasalar ABD Seçimleri Sürecinde  Yükseliyor. 
  

 

ABD’de seçim sonuçlarını Demokrat aday Biden’ ın kazanmasıyla gözler senatoya 

çevrildi. Diğer taraftan seçim sonuçlarına itiraz edilmesi ile sonuçların  ilan edilmesinin 

uzaması  piyasalarda belirsizliği artırabilir. Pandemide aşı haberlerinin de zayıflaması 

borsalarda bekleyişleri olumsuza çevirebilir. Bu beklentide olan hisse senedi 

yatırımcıları, kar realizasyonu yaparak daha az riskli yatırım ürünlerinde 

bekleyebilirler. 

Pandeminin ekonomilere etkisinin sınırlı olacağını ve mali yardım paketlerinin risk 

iştahını artıracağını düşünen yatırımcılar ise hisse senedi piyasalarında sektör ve şirket 

bazında seçici davranarak yatırım yapabilirler. Teknoloji hisseleri yükselen borsalarda 

önderlik etmeye devam edecektir. Bu beklentiye sahip yatırımcıların hisse ağırlıklı 

fonlara yatırım yapmaları portföylerini  çeşitlendirmeleri açısından önemli avantajlar 

sunmaktadır.   

 

                                                     Yurtdışı Piyasalarda Doları Gerilemesiyle Altın Fiyatları Yeniden Yükselişte. 
 

 

Altın seçim beklentileri ile %1,2’den daha fazla yükselerek son bir ayın en yüksek 

seviyesini  gördü.   

ABD seçimlerinde sonuçlar netleşirken doların diğer para birimleri karşısında 

gerilemesiyle küresel emtia piyasalarında; altın 1,960 dolar ve gümüş 25.80 dolar 

seviyelerinden işlem görmekte. Altın bu sene en yüksek seviyesini Ağustos ayı başında 

2,070 USD’a yükselerek görmüştü. Aynı dönemde gümüş te  29,80 dolara kadar  

yükselmişti  

Altının geçmiş fiyat hareketlerine baktığımızda belirsizlik dönemlerinde  yükseliş 

trendinde olduğunu  görmekteyiz. Piyasalarda güvenli liman  Amerikan Dolar’ının  

değer kaybettiği dönemlerde altın tercih edilen yatırım aracıdır.   

Seçim sonrası senato ve teşvik paketleri konusundaki endişelerin devam edeceğini 

düşünen yatırımcılar portföylerinde altın  yatırımlarını artırabilirler. Altına dayalı 

yatırım fonları da altın fiyatlarının getirisinden faydalanılabilecek önemli yatırım 

araçlarıdır 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

YASAL ÇEKİNCE  
 

 

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında 

değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak 

kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan ve hiçbir şekilde yönlendirici nitelikte olmayan 

içerik, yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk 

ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere 

dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. 

 
Burada yer alan bilgiler Turkish Bank A.Ş. Ve Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.. 

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 dayanmakta olup, 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. Hiçbir şekilde 

yönlendirici nitelikte olmayan bu içerik, genel anlamda bilgi vermeyi amaçlamakta olup; 

bu içeriğin, müşterilerin ve diğer yatırımcıların alım satım kararlarını destekleyebilecek 

yeterli bilgileri kapsamayabileceği dikkate alınmalıdır. Bu sayfalarda yer alan çeşitli 

bilgi ve görüşlere dayanılarak yapılacak ileriye dönük yatırımlar ve ticari işlemlerin 

sonuçlarından ya da ortaya çıkabilecek zararlardan Turkish Bank A.Ş. ve Turkish Yatırım 

Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz. 

 
Burada yer alan fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez; 

içerik, haber verilmeksizin değiştirilebilir. Tüm veriler, Turkish Bank A.Ş. Ve Turkish Yatırım 

Menkul Değerler A.Ş. tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu 

kaynakların kullanılması nedeni ile ortaya çıkabilecek hatalardan Turkish Bank A.Ş. Ve 

Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu değildir. 
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