
 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

NASIL YATIRIM 

YAPARIM? 

 
“AÇIK YATIRIM” 

müşterisi olarak tüm yatırım 

ürünlerine yatırım yapma 

fırsatı yakalarsınız. 

(www.turkishbank.com)  

 

 

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!  

İngiltere ile Türkiye Arasında Serbest Ticaret İmzası 

 

 

Avrupa Birliği ile Brexit sonrası ticaret ve işbirliği anlaşmasını yıl bitmeden gerçekleştiren 

İngiltere, AB sonrası ilk serbest ticaret anlaşmasını (STA) Türkiye ile imzaladı. İngiltere ile 

anlaşma sonrası ilk hedefin, 20 milyar dolar ticaret olması yönünde olduğu belirtildi. Türkiye-

İngiltere serbest ticaret anlaşması, Türkiye’nin bu ülkeye ihraç ettiği otomotiv ve elektroniğin 

tamamı, tekstil ve hazır giyimin tamamına yakınından ortalama yüzde 10 vergi 

uygulanmayacak.  Böylelikle Türkiye, İngiltere ile yapılan ticarette yaklaşık 7 milyar dolarlık 

ihracat vergi duvarı ile karşılaşmayacak. İngiltere, Türkiye’nin AB ile Gümrük Birliği Anlaşması 

olması nedeniyle AB ile anlaşmaya varmadan Türkiye ile bir ticaret anlaşması yapamıyordu. 

Türkiye’nin İngiltere’ye ihracatında otomotiv, giyim, elektrikli cihazlar başı çekiyor. 

İngiltere’den ithalatta da makinalar ve demir çelik önemli yer tutuyor. Türkiye’nin bu ülkeye 

ihracatı 2019 yılında 11,5 milyar dolar, ithalatı ise 5,6 milyar dolardı. 2020 yılının Ekim ayına 

kadar ise Türkiye İngiltere’ye 9,01 milyar dolarlık ihracat yaparken İngiltere’den 4,5 milyar 

dolarlık ithalat yaptı. 
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  PİYASALAR VE YATIRIM ÜRÜNLERİ 
 

• TL Cinsi Menkul Kıymetlerde Yabancı İlgisi Takip Ediliyor. 

Kasımın ilk haftasından bu yana yabancı yatırımcılar 2,5 milyar dolar tahvil alışı 

gerçekleştirdiler.  

• Eurobond Piyasası Yurtiçi ve Yurtdışı Gündemden Destek Buluyor. 

CDS primi yılın son gününde son 9 ayın en düşük seviyesi olan 308’lere kadar geriledi.   

• Dolar Endeksi, Değer Kaybına Devam Ediyor. 

Teşvik paketinin onaylanması ile bol likidite, dolar endeksini baskılamaya devam 

ederken borsalara olumlu yansıyacaktır. 

• 2020 Yılını Borsalar Rekor Seviyelerde Tamamladı. 

Yurt içi ve yurt dışında aşı tarafında olumlu gelişmelerin devam etmesi ve kullanımının 

yaygınlaşması piyasalarda risk iştahını artıracaktır.   

• Emtia Fiyatları Yılın Son Haftasında Yükselişlere Devam Etti. 

Yeni yılda teşvik paketlerinin devam etmesiyle beraber piyasalarda oluşacak bol likidite 

emtia fiyatlarını pozitif etkileyebilir.  

Kaynak: Bloomberg 

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


 
 

 TL Cinsi Menkul Kıymetlerde Yabancı İlgisi Takip Ediliyor. 

 

Geçtiğimiz hafta yılın son haftası olması ve yurtdışının tatil olması etkisiyle menkul kıymet 

faizlerinde yatay ve hacimsiz bir seyir yaşandı. 

Merkez bankasının son iki toplantıda yaptığı toplam 650 baz puanlık faiz artırımı etkisiyle yıl 

sonu mevduat faizlerinde artış yaşandı.  

MB verilerine göre Kasım ayı başından bugüne kadar yabancı yatırımcıların 2,5 milyar dolar 

tahvil alışı gerçekleştirmişlerdir. Yılın son haftasına baktığımızda alışların yavaşladığı 

görülmektedir. Önümüzdeki dönemde Türk Lirasındaki değerlenme trendi takip edilecektir.  

Bugün açıklanan yılsonu enflasyon verisi, 2020 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre %1,25, 

bir önceki yılın Aralık ayına göre %14,60 olarak beklentilerin hafif üstünde açıklanmıştır. 

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 31 Mart’a kadar 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. 

 Eurobondlarda Yükselişler Devam Ediyor. 

 

Yılın son haftasında ABD’deki teşvik paketi haberleri küresel piyasaların yükselişine öncülük 

etti. Kasım ayı başında jeopolitik gelişmelerinde etkisiyle 565 seviyelerine kadar yükselen CDS 

primi yılın son gününde son 9 ayın en düşük seviyesi olan 308’lere kadar geriledi. Ekonomi 

kurumlarının normalleşme adımlarının devam etmesi ve TCMB’nin piyasaların beklentisi 

dahilinde adımlarını sürdürmesi CDS primlerini daha da geriletebilir.  

CDS primlerinin gerilemeye devam etmesiyle eurobondlara gelen alım talebi fiyatları yukarı 

yönlü desteklerken elinde eurobond bulunduran müşteriler için kar realizasyonu fırsatı devam 

ediyor. Aşı tarafında olumlu gelişmelerin devam etmesi ve Brexit tarafında ise belirsizliklerin 

ortadan kalkması ile beraber risk iştahının artmasını bekleyen yatırımcılar yukarı yönlü 

eurobond fiyatlarından faydalanmak için alım fırsatlarını değerlendirebilirler. Diğer yandan 

içinde eurobond bulunan eurobond fonlarına yatırım yapmak da alım-satım kolaylığı ve ayrıca 

miktar kısıtlamasının olmaması nedeniyle oldukça iyi bir alternatiftir. 

 

Dolar Endeksi, Değer Kaybına Devam Ediyor.  

 

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

yılın en düşük seviyeleri olan 89,60’ta işlem görüyor. Bu süreçte dolar endeksinin değer 

kaybetmesiyle beraber Euro/Dolar %0,25’e yakın değer kazanarak 1,2215 seviyesine kadar 

yükseldi. Avrupa Birliği ve İngiltere’nin, Brexit sonrası ticari ilişkileri belirleyecek anlaşma 

müzakerelerinde uzlaşı sağlamasıyla GBP/USD paritesi hafta başından bu yana %0,76 değer 

kazanarak haftayı 1,3665 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. 

2  

 

Haftalık Görünüm 

04.01.2021  

 



  
 

2020 Yılını Borsalar Rekor Seviyelerde Tamamladı. 

 

Yılın son haftasında küresel borsalar Trump’ın koronavirüs destek paketini onaylaması ve Brexit 

tarafındaki belirsizliklerin ortadan kalkmasıyla beraber rekor seviyelere yükseldi. Diğer taraftan 

geçici kapanmaların etkisi ile vaka sayıların gerilemeye başlaması ve birçok Avrupa ülkesinin 

de çeşitli aşıları onaylayıp kullanmaya başlaması piyasalarda risk iştahını artırmaya devam 

ediyor. Bu süreçte ABD’de 1 milyondan fazla kişi kovid-19 aşısının ilk dozunu yaptırdı. 

Koronavirüsün mutantta uğramış halinin görüldüğü İngiltere’de ise bu sayı 650 bini aşmış 

durumda. Aşının birçok ülkede kullanımının yaygınlaşması ve ABD’de teşvik paketinin 

onaylanmasının etkisiyle S&P endeksi haftayı %1,25’e yakın değer kazanarak rekor seviyesi 

olan 3.756 seviyesinden, Nasdaq endeksi ise bu süreçte %1,39 değer kazanarak tarihi zirvesi 

olan 12.888’de tamamladı.  

Borsa İstanbul ise geçtiğimiz hafta küresel piyasalardaki pozitif havanın etkisiyle yükselmeye 

devam etti. Diğer taraftan yabancı girişinin devam etmesi, alınan tedbirlerle vaka sayılarının 

azalması ve hafta içinde İngiltere ile ticaret anlaşmasının etkisiyle sanayi hisseleri öncülüğünde 

%4’e yakın değer kazanarak 1.476 seviyesine yükseldi. 

Yurt içi ve yurt dışında aşı tarafında olumlu gelişmelerin devam etmesi ve kullanımının 

yaygınlaşması piyasalarda risk iştahını artıracaktır. Artan risk iştahı ve teşvik paketlerin yeni 

yılda da devam etmesi gelişmekte olan piyasalara pozitif yansıyabilir. Gelişmelerin bu yönde 

ilerleyeceğini düşünen yatırımcılar içerisinde çeşitli hisse senetleri bulunduran hisse senedi 

yoğun fonlarına yatırım yapmaları getirilerini artıracak ve portföylerini çeşitlendirecektir.  

 

 Emtia Fiyatları Yılın Son Haftasında Yükselişlere Devam Etti. 

 

Hafta başında Trump'ın 900 milyar dolarlık koronavirüs mali teşvik paketi ve 1,4 trilyon dolarlık 

bütçe tasarısını imzalamasıyla beraber değerli madenler haftaya pozitif başladı. Altın hafta 

başında %1’e yakın değer kazanarak önemli seviye olan 1.900 dolarları test etse de 

piyasalarda tatiller nedeniyle işlem hacimlerindeki düşüşlerin etkisi bu seviyelerde kalıcılık 

sağlayamadı. Haftayı %0,55 yükselerek 1.890 seviyesinden tamamladı. Bu süreçte gümüş de 

%3’e yakın değer kazanarak önemli gözüken 26.70 direnç seviyesini test etti. Yeni yılda teşvik 

paketlerinin devam etmesiyle beraber piyasalarda oluşacak bol likidite emtia fiyatlarını pozitif 

etkileyebilir. Diğer taraftan ABD’de 20 Ocak’ta Biden’ın başkanlık koltuğuna oturmasıyla 

beraber temiz enerjiye yapılacak yatırımların artacağı beklentisi ve AB tarafından açıklanan 

destek paketlerinde çevreye duyarlı yatırımlara hibe verilecek olması da gümüşün değerini 

artıracaktır. Gelişmelerin bu yönde ilerlemesini bekleyen yatırımcılar içerisinde altın ve gümüş 

fonlarına yatırım yapabilirler.                             

Petrol fiyatları, yeni yılda OPEC+ ülkelerinin petrol arzında kısıtlamaya gitmesi ve ABD ham 

petrol stoklarındaki düşüşün etkisiyle Mart ayından bu yana %230’a yakın değer kazanarak en 

yüksek seviyeler olan 51,50-52,50 dolardan işlem görüyor. Önümüzdeki günlerde vaka 

sayılarındaki düşüşlerle beraber tedbirlerin gevşetilmesini ve aşı tarafında olumlu haber 

akışının devam edeceğini de bekleyen yatırımcılar içerisinde petrol bulunduran yatırım fonlarını 

tercih edebilirler. 
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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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