
 
  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

NASIL YATIRIM 

YAPARIM? 

 
“AÇIK YATIRIM” 

müşterisi olarak tüm yatırım 

ürünlerine yatırım yapma 

fırsatı yakalarsınız. 

 

 

Yatırım Ürünleri 

hakkında detaylı bilgi için 

“AÇIK YATIRIM” uzman 

ekiplerimizle görüşmek 

için whatsapp hattımızdan 

iletişime geçebilirsiniz  

05498402245 

 

 
Yatırım fonları konusunda 

daha detaylı analize (linkten) 

ulaşabilirsiniz. 

 
 

acıkyatirim/yatirimfonlari 

HAFTANIN GELİŞMESİ!  

TCMB Politika Faiz Oranını Artırdı 

 

 

Merkez Bankası (TCMB) politika faizini 200 baz puan artırarak %17’ye yükseltti. Piyasa 

beklentileri 150 baz puan artırması yönündeydi. TCMB’nin bu adımı güçlü bir parasal 

sıkılaştırma olarak tanımlanabilir.  

TCMB açıklamasında enflasyona dair risklerin bertaraf edilmesi ve dezenflasyon sürecinin en 

kısa sürede tesis edilmesi için 2021 enflasyon tahmin hedefini de dikkate alarak güçlü bir 

parasal sıkılaştırmaya karar verildiğini ifade etti.     

 

 

 

 

İnstagram’da bizi takip edin 
 
 

 

Youtube’ta bizi takip edin 
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  PİYASALAR VE YATIRIM ÜRÜNLERİ 
 

• Merkez Bankası Piyasa Beklentilerini Karşıladı. 

Sıkılaştırma politikalarının devamı ve normalleşme adımları ile TL cinsi varlıkların 

cazibesi artıyor. 

• Eurobond Piyasası Yurtiçi ve Yurtdışı Gündemden Destek Buluyor. 

Eurobond piyasası, ABD mali destek paketine ilişkin tedirginlik, TCMB politikasının 

söylemleriyle uyumlu kararlar alması, Brexit anlaşmasının sağlanması gündemleri 

etkisinde pozitif fiyatlanıyor.  

• Pariteler Dalgalı Seyrediyor. 

ABD’de vaka sayılarının artması sonucu daha sıkı tedbirlerin alınması durumunda dolar 

endeksi baskı altında kalmaya devam ederken bir yandan da aşı tarafında olumlu 

haberler gelmeye devam ediyor. 

• Global Borsalar Teşvik Paketinden Destek Buldu. 

ABD'nin salgından etkilenen ekonomisini canlandırmak için üzerinde uzlaşma sağlanan 

900 milyar dolarlık koronavirüs yardım paketinin onaylanması düşüşlerin sınırlı 

olmasına neden oldu. 

• Koronavirüsün Mutasyona Uğraması Güvenli Limana Olan Talebi Artırdı. 

Geçtiğimiz hafta artan vaka sayılarına ek olarak virüsün mutasyona uğraması ve bunun 

neticesinde bazı ülkelerin seyahat kısıtlaması getirmesi ile beraber güvenli liman olan 

kıymetli madenlere talep arttı. 

(www.turkishbank.com)

https://example.com
https://www.turkishbank.com/musteri-olmak-istiyorum/
https://www.turkishbank.com/acik-yatirim-nedir/
https://www.turkishbank.com/acik-yatirim-nedir/
https://www.instagram.com/turkishbank/
https://www.youtube.com/channel/UC3bxkWFe7JIQoMsfNkggSMg


 
 

Merkez Bankası Piyasa Beklentilerini Karşıladı. 

Geçtiğimiz hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) politika faizini 200 baz puan 

artışla yüzde 17 seviyesine yükselterek, sıkı para politikası uygulamasına bağlı kalacaklarının 

altını çizdi ve attığı bu adım ve önümüzdeki dönem atacağı adımlar konusunda piyasaya güven 

sağladı, enflasyonla mücadelede ciddi olduğunu vurguladı. 

 

TL Yatırımcılar için haftanın diğer önemli gelişmesi bankalar tarafından ihraç edilen tahvil ve 

bonolardan ve varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen 

gelir ve kazançlara ilişkin stopaj oranlarının indirilmesi ve belirlenen bazı yatırım fonlarının 

stopajlarının sıfırlanması idi.  

 

TL cinsi varlıkların özendirilmesi olarak nitelendirilebilecek bu kararlar menkul kıymet ve fon 

yatırımcıları için cazip olmakta, 31 Mart 2021 tarihine kadar bu enstrümanlara yatırım yapan 

müşteriler stopaj avantajından yararlanabilecekler. 

 

Merkez Bankası’nın sıkılaştırma adımlarının devam edeceğini bekleyen ve birikimlerini kısa 

vadede değerlendirmek isteyen yatırımcılar Para Piyasası Fonları ve Kısa Vadeli Borçlanma 

Araçları Fonlarına yatırım yapabilirler veya Borsa Para Piyasasında kısa vadede yatırımlarını 

değerlendirebilirler. Orta ve uzun vadede yatırımlarını değerlendirmek isteyen müşteriler ise 

özellikle stopaj avantajı sağlayan ve mevduatın üzerinde getiri sunmayı hedefleyen TEFAS 

platformunda işlem gören sepet fonlar, orta ve uzun vadeli borçlanma araçları fonları ve özel 

sektör borçlanma araçları fonlarının tamamına Açık Yatırım vasıtasıyla ulaşabilirler. 

 

Eurobond Piyasası Yurtiçi ve Yurtdışı Gündemden Destek Buluyor 

Piyasalarda artan risk iştahı ile gelişmekte olan ülkelerdeki olumlu seyir devam ederken, 

Türkiye’nin pozitif ayrıştığını takip ettik. 5 yıllık risk primi Şubat ayı sonundaki seviyeleri olan 

320’ye kadar geri çekilme gösterdi. ABD mali destek paketi, temsilciler meclisi ve senato 

onayından geçtikten sonra Trump’ın onaylanan pakete itirazının olduğu haberleri piyasadaki 

iştahı biraz baskıladı. Avrupa tarafında mutasyona uğrayan virüs haberlerinin ardından gelen 

ülkeler arası geçiş kısıtlamaları da risk iştahındaki azalmayı destekledi. Yurtiçinde ise TCMB 

yaptığı PPK toplantısında politika faizini 200 baz puan artırarak piyasanın beklentisinden bir 

miktar daha fazla sıkılaştırma yapmış oldu. Avrupa tarafında ise Brexit anlaşmasının 

sağlanması haberleri risk iştahını artırmaya devam ediyor. 

 

CDS seviyesinin düşmesiyle eurobondlara gelen alım talebi fiyatları yukarı yönlü desteklerken 

elinde eurobond bulunduran müşteriler için kar realizasyonu fırsatı devam ediyor. TCMB 

politikasının söylemleriyle uyumlu kararlar alması, Brexit anlaşmasının sağlanması, virüse 

ilişkin olumsuz gündem etkilerinin azalması ile risk iştahının artmasını bekleyen müşteriler 

yukarı yönlü eurobond fiyatlarından faydalanmak için alım fırsatını değerlendirebilir. ABD mali 

destek paketinin onay sürecinde yaşanan tedirginlikle risk iştahındaki azalmanın artmasını 

bekleyen müşteriler ise düşen fiyatları alım fırsatı olarak değerlendirebilir. 

 

Diğer taraftan 1/1/2021 tarihinden itibaren içinde ağırlıklı Eurobond bulunduran serbest döviz 

fonlarının portföy işletmeciliğinden doğan kazançlarına uygulanan stopaj oranının %15’den 

%0’a düşürülmesiyle yatırımcılar için cazip olacak yatırım fonları da tekrar bir alternatif olarak 

değerlendirilebilir. 
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        Pariteler Dalgalı Seyrediyor. 

ABD'deki teşvik paketi ile görüşmelerde anlaşma sağlanmasıyla beraber Dolar endeksi son 2,5 

yılın en düşük seviyelerinden yaklaşık %0,10 değer kazanarak 90,22 seviyesine yükseldi. Bu 

süreçte dolar endeksinin değer kazanmasıyla beraber Euro/Dolar %0,60’a yakın değer 

kaybederek 1,2180 seviyesine kadar geriledi. Avrupa Birliği ve İngiltere’nin, Brexit sonrası 

ticari ilişkileri belirleyecek anlaşma müzakerelerinde uzlaşı sağlamasıyla GBP/USD paritesi 

hafta başından bu yana %0,07 değer kazanarak haftayı 1,3531 seviyesinden tamamladı. 

İngiltere ve Avrupa Birliği'nin yıl bitmeden Brexit’te anlaşma sağlaması parite üzerindeki 

baskıyı azaltacaktır.   

ABD’de vaka sayılarının artması sonucu daha sıkı tedbirlerin alınması durumunda dolar endeksi 

baskı altında kalmaya devam edebilir. Öte yandan teşvik paketinin onaylanması ile bol likidite, 

gelişmekte olan ülkelerin para ve borsalarına olumlu yansıyacaktır. Haber akışının bu yönde 

ilerleyeceğini bekleyen yatırımcılar opsiyon işlemleri prim getirileri ile yatırımlarının verimliliğini 

artırabilir ve Vadeli İşlemler ve Opsiyon Piyasasında (VIOP) çift taraflı işlem yaparak riskten 

korunabilirler.   

 

Global Borsalar Teşvik Paketinden Destek Buldu. 

Geçtiğimiz hafta İngiltere’de koronavirüsün mutasyona uğramış yeni bir çeşidinin saptanması 

ve bulaşıcılık oranın yüksek olduğunun açıklanması üzerine dünya genelinde hisse senetlerinde 

sert gerilemeler yaşandı. Yeni karantina ihtimalleri ve seyahat kısıtlamaları piyasaları 

endişelendirmeye devam ediyor. Öte yandan ABD'nin salgından etkilenen ekonomisini 

canlandırmak için üzerinde uzlaşma sağlanan 900 milyar dolarlık koronavirüs yardım paketinin 

onaylanması düşüşlerin sınırlı olmasına neden oldu. Birçok ülkede noel tatilinin etkisiyle 

hacimlerde azalma yaşandı. Bu süreçte zirve seviyelerine yakın işlem gören S&P Endeksi 

haftayı  %0,17 değer kaybederek 3703 seviyesinde, Teknoloji Endeksi Nasdaq ise %0,16 değer 

kaybederek 12.711 seviyesinde haftayı tamamladı.  

Borsa İstanbul ise geçtiğimiz hafta başında küresel piyasaların etkisiyle sert gerilese de aşı 

tarafında olumlu gelişmelerin devam etmesi, yabancı talebinin artması ve TCMB’nin faiz 

artırması ile birlikte rekor seviyelerde işlem görmeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta yurt dışı 

noel tatili nedeniyle likidite düşük olsa da haftayı %1,26’ya yakın değer kazanarak 1426 

seviyesinde kapattı.  

Aşı tarafında olumlu haber akışlarının devam etmesi piyasalarda risk iştahını artıracaktır. Diğer 

taraftan ABD mali teşvik paketinin etkisiyle oluşacak likidite gelişmekte olan ülkelerin 

borsalarına pozitif yansıyabilir. Gelişmelerin bu yönde ilerleyeceğini düşünen yatırımcılar 

içerisinde turizm, ulaştırma ve finans sektörü yoğunlukta bulunduran yatırım fonlarına yatırım 

yapmaları portföylerini çeşitlendirme açısında avantaj sağlayacaktır. 

 

 Koronavirüsün Mutasyona Uğraması Güvenli Limana Olan Talebi Artırdı. 

Geçtiğimiz hafta artan vaka sayılarına ek olarak virüsün mutasyona uğraması ve bunun 

neticesinde bazı ülkelerin seyahat kısıtlaması getirmesi ile beraber güvenli liman olan kıymetli 

madenlere talep arttı. Altın hafta başında  %2’ye yakın yükselerek 1906 seviyelerini test etse 

de aşıların mutasyona uğramış virüse karşı da etkili olduğu haberleriyle birlikte 1880 

seviyelerinde kapattı.  Bu süreçte Gümüş ise haftaya %5’e yakın değer kazanarak önemli 

direnç noktası olan 27,4 dolar seviyesini test etti. Yeni yılda Biden’ın başkanlık koltuğuna 

oturmasıyla beraber seçimden önce yaptığı yenilenebilir enerji vurgusu gümüş fiyatlarına 

olumlu yansıyabilir. Kısıtlamaların artmasını bekleyen ve aşının salgını kontrol altına almasının 

zaman alacağını bekleyen yatırımcılar altın ve gümüş fonlarına yatırım yapabilirler.  

Petrol fiyatları koronavirüs vaka sayılarının artmaya devam etmesi ve ABD’de ham petrol 

stoklarının beklenenden daha fazla artmasıyla beraber Mart ayından beri gördüğü en yüksek 

seviyelerden %2’ye yakın değer kaybederek 52 dolar seviyelerine geriledi. Aşı tarafında olumlu 

gelişmelerin devam etmesini ve kısıtlamaların kısa süreceğini bekleyen yatırımcılar içerisinde 

petrol bulunduran yatırım fonlarını tercih edebilir. 
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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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