
  
 

 

HAFTANIN GELİŞMESİ 

Aşı Haberleri Dünyayı Umutlandırıyor. 

 

Aralık 2019'da Çin'de ortaya çıkan koronavirüsü can almaya devam ediyor. Dünya genelinde 

yeni tip koronavirüs vaka sayısı 63 milyonu aşarken, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin 

sayısı 1 milyon 465 bin, iyileşenlerin sayısı 43 milyon 354 bin, günlük vaka sayısı ise 500 binin 

üzerinde gerçekleşti. Avrupa ülkeleri vaka artışının önüne geçmek için yılsonuna kadar 

tedbirlerin devam etmesini planlıyor. Yurt içinde de vaka sayılarının artmaya devam etmesiyle 

sıkı tedbirler alınmaya başladı. Öte yandan aşı tarafında olumlu haber akışları art arda gelmeye 

devam ediyor. Tüm dünyayı umutlandıran aşı haberlerinin ilki Kasım ayı başında Pfizer ve 

Biontech’ten gelmişti. Aşılar henüz onay sürecinden geçmemesine rağmen birçok ülke aşı 

şirketleri ile anlaşma yapmaya başladı.  

 

Piyasaları umutlandıran haberler risk algısını artırarak, borsaların yükselmesini ve gelişmekte 

olan ülkelere fon akışını sağlamıştır. Aşının yaygınlaşması ve salgının artış hızının azalmasına 

bağlı olarak piyasaların yönü belli olacaktır.  Aşı ile ilgili detaylı bilgilere bu hafta hazırladığımız 

“Koronavirüs ve Aşı Gelişmeleri” isimli tematik raporumuzdan 

   “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 

ekiplerimizle görüşmek 

için whatsapp 

hattımızdan iletişime 

geçebilirsiniz.      

        05498402245 

 

Yatırım fonları     

hakkında detaylı 

analize linkten 

ulaşabilirsiniz. 

(https://bit.ly/2Ghb) 
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  PİYASALAR VE YATIRIM ÜRÜNLERİ 
 

• Türk Lirası Yatırımcılara, Menkul Kıymet Piyasalarına Güvenin Arttığını Söyleyebiliriz. 

Hazine’nin TL tahvil ve dolar cinsi eurobond ihraçlarına gelen talepler TL piyasalara artan ilgiyi göstermiştir. 

 

• Eurobond Piyasasında Yatay Seyir Hakimiyetini Sürdürüyor. 

Geçtiğimiz günlerde artan risk iştahı ve yurtiçi görünüme ilişkin olumlu seyirin etkisi azalırken, piyasada 

yatay bir seyir hakim 

 

• Döviz Piyasalarında Dalgalanmalar Fırsat Doğuruyor. 

Artan volatilite yatırımcılara farklı ürünlerde fırsatlar sunmaktadır. 

     

•  Piyasalara Aşı Dopingi Devam Ediyor.  

Aşı çalışmalarıyla ilgili olumlu gelişmelerin devam etmesi küresel piyasalara olumlu yansırken borsalar da 

zirve seviyelerine yakın seyrediyor. 

 

• Güvenli Liman Altın, Aşı Haberleriyle Gerilerken Petrol Fiyatları Yükseliyor. 

Aşı haberleri ve Joe Biden’ın göreve geçiş sürecinin resmi olarak başlamasıyla piyasalarda artan risk iştahı 

altın ve gümüş fiyatlarının gerilemesine neden oldu.  

 

https://bit.ly/2Ghb6zH
https://www.turkishbank.com/musteri-olmak-istiyorum/
https://www.turkishbank.com/acik-yatirim-nedir/
https://www.turkishbank.com/tbtuploads/2020/11/Tematik-Rapor-Acik-Yatirim-Koronavirus-ve-Asi-Gelismeleri-Kasim-2020.pdf


      

                                                       Türk Lirası Yatırımcılara, Menkul Kıymet Piyasalarına Güvenin Arttığını Söyleyebiliriz.  

 

BDDK‘nın, bankaları kredi vermeye ve devlet tahvili portföyünü artırmaya teşvik eden aktif 

rasyosu (AR) düzenlemesini yıl sonunda uygulamadan kaldıracağını duyurması piyasalara 

olumlu yansıdı. Hazine normalleşme kapsamında iki yıl aradan sonra ilk kez 10 yıllık TL cinsi 

gösterge tahvil ihalesini %12,32 ortalama bileşik faiz ile gerçekleştirdi. Talebin makul bir 

seviyede oluşması TL faizlerde ılımlı havanın devam ettiğini göstermektedir. Hazine ayrıca 

geçtiğimiz hafta içinde eurobond ihracı ile de 2.25 milyar dolar borçlanma gerçekleştirmesi ve 

ihraca iki katı talep gelmesi yabancı yatırımcının ilgisini göstermektedir. Ayrıca, MB verilerine 

göre hisse ve tahvil piyasasına 20 Kasım haftasında 565 milyon dolarlık giriş yapması yabancı 

ilgisinin artığının göstergesidir.  

Bu hafta Hazine’nin normalleşme adımlarındaki istikrarlı duruşunu sürdürmesi ve enflasyon 

hedefine ulaşana kadar sürdürecek olması piyasalarda ılımlı bir havaya sebep olmakla birlikte 

siyasi ve jeopolitik gelişmeler yakından takip edilmeye devam edilecektir.  

Bu gelişmeler neticesinde iyimserliğin sürmesini ve TL enstrümanlara talebin devam etmesini 

bekleyen yatırımcılar orta ve uzun vadeli sabit getirili menkul kıymetler ve özel sektör 

borçlanma araçlarından sepet oluşturabilirler, ayrıca bu kıymetlerin içinde bulunduğu fonlara 

yatırım yapabilirler. 

İyimserliğin kısa sürmesini bekleyen temkinli yatırımcılar ise yatırımlarını daha kısa vadeli 

Borsa Para Piyasası’nda ya da para piyasası fonlarında değerlendirebilirler. 

 

Eurobond Piyasasında Yatay Seyir Hakimiyetini Sürdürüyor 

 

TCMB’nin attığı faiz adımlarında sadeleşmeye gitmesi ve piyasa beklentilerini karşılamasıyla 

yurtiçi piyasalarda oluşan olumlu hava, aşı haberlerinin yarattığı risk iştahıyla da 

desteklenmişti. Bu gelişmelerle 377 seviyesi ile Mart ayı başından beri gördüğü en düşük 

seviyelere gerilemişti. Halen 380-395 bandında hareket eden CDS primine paralel 

Eurobondlarda da hızlı gelen talep sonrası yatay bir seyir hakim. Hazine’nin geçtiğimiz hafta 

dış finansman programı çerçevesinde 2031 vadeli yeni eurobond ihracını, ihraç tutarının 2 katı 

talep gelerek başarılı bir şekilde gerçekleştirmiş olması piyasalara olumlu yansıdı.  

Eurbond piyasasındaki olumlu havaya, aşı konusundaki gelişmelerin kısa vadede etkili olması 

da eklenlenirse piyasada risk iştahının tekrar artması beklenebilir, bu durumda CDS primi aşağı 

yönünü sürdürebilir.  CDS’in daha düşmesi ile Eurobondlara yeniden gelebilecek alım dalgası 

piyasadaki kar realizasyonu fırsatının sürmesini sağlayacaktır. Aşının kısa vadede etkili 

olmaması ve vakaların artmaya devam etmesi piyasa üzerinde olumsuz etkiye neden olacaktır. 

Bu sözkonusu olduğunda ise eurobond satışları güçlenerek verimler yükselecektir, alım fırsatı 

bekleyen müşteriler eurobond fiyatlarındaki bu düşüş dalgasını takip edebilir. 

 

Döviz Piyasalarında Dalgalanmalar Fırsat Doğuruyor.  

 

ABD’de Trump’ın ABD Başkanı seçilen Biden’ın yönetime geçiş sürecinin önünü açması ile 

belirsizliklerin azalması risk iştahını artırdı. Artan risk iştahı ile birlikte Dolar endeksi güç 

kaybetmeye devam ediyor. Eylül başından bu yana en düşük seviyesi olan 92 dolar bandında 

yatay seyrediyor. Yurt içinde ise yeni ekonomi yönetimi ve geçtiğimiz haftalarda TCMB’nin faiz 

artırması sonrası 7,50 seviyelerine kadar gerileyen parite jeopolitik gelişmelerin etkisiyle kalıcı 

olamayarak tekrardan 7,95 seviyelerine yükseldi. Doğu Akdeniz’de yaşanan jeopolitik 

gelişmelerin etkisiyle paritede volatilite artmış durumda. 

 Artan volatiliteden faydalanmak isteyen risk iştahı yüksek yatırımcılar türev ürünlerinde 

fırsatları değerlendirebilirler. Bu süreçte Opsiyon’da primler artmakta, DCD ürünleri ise 

mevduat faiz gelirine ek getiri fırsatları sunmaktadır.   

Paritede ki dalgalanmalardan uzak durmak isteyen yatırımcılar Forward, Swap ve çift yönlü 

işlem yapabilecekleri Vadeli işlemler Piyasasında korunma fırsatı sağlayabilirler. 
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Piyasalara Aşı Dopingi Devam Ediyor.  

 

ABD’de Biden başkanlığına geçiş sürecinin başlamasıyla seçimlerin yarattığı siyasi belirsizliğin 

geride kalması ve aşı çalışmalarıyla ilgili olumlu gelişmelerin devam etmesi küresel piyasalara 

olumlu yansırken borsalar da zirve seviyelerine yakın seyrediyor. Aşı tarafında olumlu haber 

akışı pandemi zamanında aşırı primlenen teknoloji sektörünü olumsuz etkilese de ulaşım ve 

finans sektörleri öncülüğünde Dow Jones endeksi tarihte ilk kez 30 bin seviyesini aşarak rekor 

kırdı. Bu süreçte S&P 500 endeksi’de en yüksek seviye olan 3635 dolar yükseldi. Koronavirüse 

karşı aşının 11 Aralık’ta onaylanacağı ve 2021 ortasına kadar ABD’nin yarısından fazlasının 

salgına karşı bağışıklık kazanacağı beklentisi hızla artan vaka sayılarına rağmen risk iştahının 

artmasına neden oluyor.  

Borsa İstanbul’da ise geçtiğimiz haftalarda TCMB’nin faiz kararı, jeopolitik gelişmelerin ılımlı 

seyretmesi ve ekonomi kurumlarının normalleşme adımları sonrası Mart başından bu yana 

%60’a yakın yükselerek haftayı seviye olan 1.328 seviyesinde tamamladı. 

Bu süreçte aşı tarafında olumlu gelişmelerin devam etmesi ve aşıların kısa vadede salgına 

olumlu etki etmesi piyasalarda risk iştahını daha da arttıracaktır. Aşının kısa sürede 

koronavirüsü kontrol altına alınacağını bekleyen yatırımcılar için,  içeriğinde ulaşım, turizm ve 

finans sektörlerini bulunduran hisse senedi yoğun fonlara yatırım yapmaları sepet oluşturmak 

açısından avantaj sağlayacaktır.  

Kısa sürede salgının seyrinde olumlu gelişmelerin olması konusunda endişeye sahip olan 

yatırımcılar daha az riskli yatırım fonlarına yatırım yapabilirler. 

 

 Güvenli Liman Altın, Aşı Haberleriyle Gerilerken Petrol Fiyatları Yükseliyor. 

 

Altın, aşı haberleri ve Joe Biden’ın göreve geçiş sürecinin resmi olarak başlamasıyla birlikte 

haftaya sert satışlarla giriş yaptı. Altında hafta başı 1870 dolar seviyelerinden 1786 dolar 

seviyelerine doğru gerilemeler ile birlikte 4% oranında kayıp meydana gelirken gümüş 

tarafında ise 24,1 seviyelerinden 22,68 seviyelerine kadar gerileme ile kayıplar 6% oranını 

buldu.  

Hem altın hem gümüş tarafında Temmuz ayından bu yana düşüş trendi devam ederken iyimser 

haber akışının devam etmesi risk iştahını artıracağından altın fiyatlarında gerilemenin devam 

etmesine neden olacaktır. Altında gerilemenin devam edeceğini düşünen yatırımcılar kar 

realizasyonu yapabilirler.  

Diğer taraftan aşının yaygınlaşmasında sürecin uzayacağını bekleyen ve bu seviyeleri alım 

fırsatı olarak gören yatırımcılar ise içinde ağırlıklı altın bulunan yatırım fonlarına yatırım 

yapabilirler.  

 

Petrol fiyatları, koronavirüse karşı geliştirilen aşı çalışmalarının olumlu olması, ABD’de ham 

petrol stoklarının azalması ve OPEC’nin mevcut üretim kesintisi anlaşmasının süresini 

uzatacağına ilişkin beklenti ile Mart ayında bu yana en yüksek seviye olan 49 doları gördü. 

Aşı çalışmalarında olumlu gelişmelerin devam edeceğini ve OPEC’nin üretimi azaltacağını 

düşünen yatırımcılar içerisinde Petrol ETF’lerinin bulunduğu yatırım fonlarına yatırım yapabilir.  
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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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