
  
  

HAFTANIN GELİŞMESİ 

Aşı Dünya’yı Umutlandırsa da Üretim Kapasitesi Yakın Vadede Doz Sayısını Sınırlıyor . 

 

Dünya’da aşı ile ilgili gelişmeler yakından takip ediyor. Mevcut modeller, 2023 veya 2024 yılına 

kadar dünya nüfusunu kapsayacak kadar aşı olmayacağını öngörüyor. Üretim kapasitesi, 

hedeflenen yatırımla ancak bir dereceye kadar genişletilebilir görünüyor. İngiltere, Kanada ve 

ABD, Pfizer ve BioNTech tarafından geliştirilen Kovid-19 aşısını onayladı. İngiltere geçtiğimiz 

hafta aşıyı uygulamaya başladı. Avrupa’da ise aşının önümüzdeki hafta onaylanıp uygulamaya 

geçilmesi bekleniyor. 

 

Aşının kullanılmaya başlanmasıyla kısa sürede koronavirüsün tamamen ortadan kalkacağı 

yanılgısına düşmemek gerek. Çünkü aşı uygulanmaya başlansa da risk durumunun devam 

etmesi ve bu aşıların bağışıklık kazandırma etkilerinin de hala düşük olması vaka sayılarındaki 

artışın önüne geçemeyebilir. Virüs soğuk havalarda daha iyi hayatta kalması, insanların daha 

çok kapalı alanlarda olması ve sosyal toplantıların Noel civarında gerçekleşecek olması 

koronavirüsün daha hızlı yayılmasına yol açması bekleniyor. Özellikle kış sezonun gelmesiyle 

artan grip ve soğuk algınlığı vakalarının virüse yakalanma hızını artıracağından da endişe 

duyuluyor.  

 

ABD ve Avrupa başta olmak üzere birçok ülke koronavirüs tedbirlerini yılbaşına kadar daha da 

sıkılaştırmayı planlıyor. Bu süreçte tedbirlere devam eden Avrupa ülkelerinde vaka sayılarında 

sınırlı bir düşüş görülse de hayatını kaybedenlerin sayısı artışı sürüyor. Bu nedenle pandemi 

daha uzun süre gündemimizdeki yerini korumaya devam edecek görünüyor.    

 

   “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 
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hattımızdan iletişime 

geçebilirsiniz.      

        05498402245 

 

Yatırım fonları     

hakkında detaylı 
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ulaşabilirsiniz. 
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                                                         Türk Lirası Menkul Kıymet Faizleri Cazibesini Sürdürüyor.   

Kasım ayı enflasyonunun beklentilerden bir miktar yüksek gelmesinin de etkisiyle geçtiğimiz 

hafta TL cinsi kıymetlerde faizlerin yükselişleri devam etmektedir. Gerek Hazine tarafından 

gerek ise bankalar ve özel sektör tarafından ihraç edilen menkul kıymetlerde faiz oranları 

yatırımcıların portföylerini çeşitlendirmesi için önemli getiri fırsatları sunmaktadır. Faiz 

oranlarının gelecek günlerdeki seyri için, Merkez Bankası’nın 16 Aralık’ta açıklayacağı Para ve 

Kur Politikası metni ve önümüzdeki hafta gerçekleşecek PPK toplantısı yakından takip 

edilecektir.  

 

Merkez Bankası’nın faizlerde artırım yapacağı beklentisiyle uzun vadeye gitmek istemeyen 

yatırımcılar kısa vadede Borsa Para Piyasası’nda işlem yapabilirler. Diğer taraftan devlet 

tahvillerine kıyasla daha yüksek getiri sağlayan ve son dönemde 2-3 ay vadeye kadar ihraç 

edilen özel sektör tahvil ve finansman bonoları da cazip yatırım enstrümanları arasında 

değerlendirilebilir. 

 

              Eurobond Piyasası, Yaptırım Kararı Görüşmelerinin Etkisi Altında 

Önceki hafta, piyasadaki pozitif görünümü destekleyen aşı haberleri ve ABD ek mali paket 

beklentileri Türkiye’nin 5 yıllık risk primini (CDS) 355 seviyelerine kadar geriletmişti. 

Geçtiğimiz hafta ise gündemde yeralan ABD ve Avrupa Birliği zirvesi yaptırım haberleri CDS 

pirimini 375 seviyelerinin üstüne çıkartırken, azalan risk iştahı eurobond piyasasının bir miktar 

satış ağırlıklı olmasına neden oldu ve verimlerde yükseliş yaşandı. Yaptırım gelişmelerinin 

söylemden öteye geçerek baskın bir etki yaratması halinde eurobond piyasasında takip 

edilebilecek satış dalgası alım için bekleyen müşterilere fırsat yaratabilir.  

 

Bunun yanısıra yurtdışında artan risk iştahı sayesinde piyasadaki olumsuz haberlerin ise görece 

etkisinin zayıf kalması muhtemel. ABD’den gelecek teşvik paketleri ile piyasalarda artacak 

likiditenin ve risk iştahının eurbond piyasalarına da olumlu yansıması olacaktır. Bu durumda 

portföyünde kıymet bulunduran müşterilerimiz kar realizasyonu fırsatı yakalayabilirler. Ek 

olarak eurobondlara yatırım yapmak isteyen yatırımcılar ise içerisinde eurobond bulunduran 

Eurobond fonlarına yatırım yaparak portföylerini çeşitlendirebilirler.    

 

Dolar, Değer Kaybetmeye Devam Ediyor. 

ABD’de mevcut görüşülen paketten daha yüksek olan 916 milyar dolarlık yeni koronavirüs 

destek paketi teklifi piyasalarda risk iştahını artırıyor. Öte yandan aşının İngiltere'de 

kullanılmaya başlanması ve ABD’de onaylanması piyasalarda risk iştahını destekler nitelikte. 

Bu gelişmeler çerçevesinde gelişmekte olan ülke para birimleri dolara karşı değer kazanmaya 

devam ediyor. Dolar endeksi geçtiğimiz haftalarda son 2.5 yılın en düşük seviyesi olan 90,48 

seviyesine gerilemişti. Geçtiğimiz haftayı gördüğü dip seviyelere yakın 90,98 seviyelerinden 

tamamladı.  

 

Euro Bölgesinde ise Brexit gelişmelerindeki belirsizliğin devam etmesiyle euro/dolar paritesi 

yön bulmakta zorlanıyor. Parite geçtiğimiz haftalarda euro’nun dolar karşısında gördüğü zirve 

seviyeler olan 1,21-1,2175 bandında işlem görmeye devam ediyor. Anlaşmasız Brexit 

yaşanması durumunda paritede dalgalanmalar yaşanabilir.  

 

ABD’de teşvik paketinin onaylanması ve aşı tarafındaki olumlu haber akışının devam etmesi 

piyasalarda risk iştahının artarak devam etmesini sağlayacaktır. Artan risk iştahıyla doların 

daha çok değer kaybedeceğini düşünen yatırımcılar opsiyon işlemleri ile yatırımlarının 

verimliliğini artırabilir ve ayrıca Vadeli İşlemler ve Opsiyon Piyasasında (VIOP) riskten 

korunabilirler. 
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   Küresel Borsalarda Zirve Seviyelere Yükseliş Sonrası Soluklanma 

Küresel piyasalar aşı haberleri devam etse de koronavirüs salgınını kontrol altına alması kısa 

sürede olmayacağı beklentisi ile zirve seviyelere yakın yatay seyrini devam ettiriyor. ABD 

borsalarında salgın nedeniyle ekonominin tekrardan kapatılacağı endişesiyle risk iştahı sınırlı 

olarak geriliyor. Finans, Enerji, Ulaşım ve Gayrimenkul hisseleri gerilerken teknoloji 

hisselerindeki yükselişler ise devam ediyor. Nasdaq endeksi, arka arkaya on gündür yükselerek 

yılın en iyi serisini sürdürüyor. S&P 500 endeksi ise geçtiğimiz hafta %3 yükselerek rekor 

kırmaya devam ediyor.   

 

Yurt içinde ise ekonomi kurumlarının normalleşme adımları devam ederken son olarak 

geçtiğimiz hafta döviz ve altın işlemlerinde uygulanan valör uygulaması kalktı. Normalleşme 

adımları ile beraber Borsa İstanbul zirve seviyelerine yakın seyrini sürdürüyor. Borsa, 

geçtiğimiz hafta %3 değer kazanarak haftayı 1370 seviyesinde kapattı.  

 

Artan risk iştahı ile birlikte ise borsalara talep artabilir. Haber akışının bu yönde olacağını 

bekleyen yatırımcılar için içerisinde ulaşım, turizm, bankacılık ve finans benzeri hisselerin 

bulunduğu fonlardan sepet oluşturarak yatırım yapmaları avantaj sağlayacaktır.  

 

Aşı tarafında olumlu gelişmeler devam etse de aşının kullanılması ve etkisinin kısa sürede 

salgını kontrol altına almaya yeterli olamayacağını düşünen ve bu sürede vaka sayılarının 

artmaya devam edeceğini bekleyen yatırımcılar ise pandemi döneminde yükselişe geçen 

teknoloji ağırlıklı hisse senedi fonlarına yatırım yapabilirler. 

 

Emtia Fiyatları, Teşvik Paketinden Destek Buldu.   

 ABD’de vaka sayılarının artması, toparlanan makroekonomik göstergelerin tekrar 

zayıflayacağı beklentisiyle ek mali teşvik paketi beklentileri artıyor. Geçtiğimiz haftalarda aşı 

tarafında olumlu gelişmelerin etkisiyle ONS altın sert şekilde gerileyerek 1765 seviyelerini 

görmüştü. Teşvik paketlerindeki olumlu gelişmeler ve buna ek olarak vaka sayılarının artmaya 

devam etmesiyle Aralık başından bu yana %4’e yakın değer kazanarak haftayı 1833 dolar 

seviyesinde kapattı. Bu süreçte gümüş ise %6’ya yakın değer kazanarak haftayı 23,91 

seviyesinde kapattı. Piyasalarda oluşacak likidite emtia fiyatlarını pozitif etkileyebilir.  Buna ek 

olarak ABD’de Biden’ın başkan seçilmesi nedeniyle temiz enerjiye yapılacak yatırımların 

artacağı beklentisi de gümüş kullanımını artacaktır. Bu yönde düşünen yatırımcılar altına göre 

daha çok primlenme ihtimali olan gümüş yoğun fonları tercih edebilirler.  

 

Petrol, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve Rusya’nın gelecek yıl Ocak ayı 2 milyon 

varil petrol üretim artışı yerine 500 bin varil olarak anlaşma sağlandı. Bunun üzerine brent 

petrol, dokuz ayın zirvesi olan 51 dolar seviyesine yakın seyrini devam ettiriyor. Aşı tarafında 

gelişmelerin de petrol fiyatları üzerinde olumlu etkisinin devam edeceğini bekleyen yatırımcılar 

içerisinde petrol bulunduran yatırım fonlarını tercih ederek fırsatları değerlendirebilirler.  
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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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