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HAFTANIN GELİŞMESİ!
ABD’de Mavi Dalga Etkisi Geçte Olsa Gerçekleşti

NASIL YATIRIM
YAPARIM?

ABD’de Georgia seçimleri sonrası Demokratlar başkanlığı, temsilciler meclisini ve senatoyu
almış oldu. Bu sonuçlarla, ABD'de 2009'dan bu yana ilk kez hem Beyaz Saray, hem
Temsilciler Meclisi, hem de Senato Demokratların kontrolüne geçmiş oldu. Demokratların
senatoda çoğunluğu sağlamasıyla beraber piyasalarda olası teşvik paketlerinin rahat bir
şekilde geçebileceği beklentisi oluşuyor. Biden yönetimi ile enflasyonist bir görüntünün daha
hızlı olabileceği beklentisi, senato seçimlerinin sonuçlanmasından sonra ABD 10 yıllık tahvil
faizlerine de yansıdı. ABD 10 yıllıkları uzun bir aradan sonra %1’in üzerine çıkarak %1.118’e
yükseldi.

“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

Kaynak:Reuters

PİYASALAR VE YATIRIM ÜRÜNLERİ
•

05498402245

Türk Lirası Cinsi Menkul Kıymetlere Yabancı Talebi Artmaya Devam Ediyor.
Orta ve uzun vadede yatırımlarını değerlendirmek isteyen yatırımcılar 31 Mart’a kadar
stopajdan muaf olan orta ve uzun vadeli borçlanma araçlarını tercih edebilirler.

Yatırım fonları konusunda
daha detaylı analize (linkten)
ulaşabilirsiniz.

•

CDS’ler son 6 Ayın En Düşük Seviyesine Geriledi.
Risk iştahının artması ile CDS seviyelerindeki düşük seyir devam ederken Eurobond
piyasasına talep sürmektedir.

•

Para Birimlerinde Dalgalı Seyir Yatırımcılara Fırsatlar Sunuyor.
Bir yandan dolar endeksindeki düşük seyir, para birimlerinin dolar karşısında değer

acıkyatirim/yatirimfonlari

kazanmasını sağlarken, diğer yandan salgın önlemleri nedeniyle ekonomilerin
kapanma haberleri para birimlerinin değerini düşürüyor.
•

Mavi Dalga Coşkusu Küresel Endeksleri Zirve Seviyelere Taşıdı.
Borsa İstanbul ise küresel piyasalardaki pozitif havanın etkisi ve yabancı talebinin

İnstagram’da bizi takip edin

artmaya devam etmesi ile beraber rekor tazelemeye devam ediyor.
•
Youtube’ta bizi takip edin

Kıymetli Madenler Değer Kazanmaya Devam Ediyor.
Ekonomilerde kısıtlamaların artmasıyla ve teşvik paketlerinin desteği ile birlikte kıymetli
madenlere talep sürüyor.
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Türk Lirası Cinsi Menkul Kıymetlere Yabancı Talebi Artmaya Devam Ediyor.
Yeni yılın ilk haftasında Aralık ayı enflasyon verisi beklentiler dahilinde bir önceki aya göre
%1,25 arttı. Önceki yılın aynı dönemine göre ise %14,6 artış kaydetmiş oldu. Son dönemde
ekonomi kurumlarının normalleşme adımları ve merkez bankasının son 2 toplantıda 675 puan
faiz artırması ile beraber, PPK toplantısında MB’nin hamleleri takip edilecektir. Diğer taraftan
açıklanan haftalık menkul kıymet istatistiklerine göre TL varlıklarına yabancı talebi artmaya
devam ediyor. 31 Aralık haftasında yabancıların net 93,7 milyon dolarlık hisse senedi, 35,1
milyon dolarlık DİBS ve 800 bin dolarlık ise Şirket Borçlanma Senedi aldığı görülüyor.
Yurt içinde faizlerin yukarı yönünün devam etmesini bekleyen yatırımcılar yatırımlarını Borsa
Para Piyasası’nda, iki aya kadar vadeli menkul kıymetlerde ya da stopajın sıfırlandığı kısa vadeli
borçlanma araçları ile para piyasası fonlarında değerlendirebilirler. Diğer taraftan orta ve uzun
vadede yatırımlarını değerlendirmek isteyen yatırımcılar ise 31 Mart’a kadar stopajdan muaf
olan orta ve uzun vadeli borçlanma araçlarını tercih edebilirler.

CDS’ler son 6 Ayın En Düşük Seviyesine Geriledi.
Yeni yılın ilk haftasında piyasalardaki olumlu hava risk iştahı üzerinde pozitif yansımaya devam
ediyor. Türkiye’nin 5 yıllık CDS primi geçtiğimiz yılın Ocak ayında 292 seviyelerinde iken
salgının zirve yaptığı Nisan ayında 625 seviyelerine kadar yükselmişti. Kasım ayından sonra
ise ekonomi kurumlarının normalleşme adımları ile beraber 565 seviyelerinden düşüşe geçerek
300 seviyelerine kadar geriledi. Hafta içinde ABD’de Georgia eyaletindeki senato seçimleri
nedeniyle piyasalarda belirsizlikler oluşurken Trump karşıtlarının eylemleri sonucu risk
iştahında görülen azalma ile 5 yıllık CDS 319 seviyelerine yükseldi. CDS primlerinin gerilemeye
devam etmesiyle beraber eurobondlara talep gelmesi fiyatları yukarı yönlü destekliyor. Bu
süreçte portföyünde eurobond bulunduran müşteriler için kar realizasyonu fırsatı devam
ediyor. ABD’de seçimlerin sonuçlanması ve siyasi belirsizliğin ortadan kalkması ile beraber risk
iştahının artmasını bekleyen yatırımcılar eurobond fiyatlarından faydalanmak için alım
fırsatlarını değerlendirebilirler veya portföylerinde eurobond olan yatırım fonlarını tercih
edebilirler.

Para Birimlerinde Dalgalı Seyir Yatırımcılara Fırsatlar Sunuyor
ABD’de mavi dalga senaryosunun gecikmeli de olsa gerçekleşmesi sonucu Trump
taraftarlarının başlattığı gösteriler ile beraber Dolar'daki değer kaybının yeni yılda da devam
ettiği bir haftayı geride bıraktık. Diğer taraftan ABD yaşanan gelişmeler neticesinde dolar
endeksi de geçtiğimiz hafta son 3 yılın en düşük seviyesi olan 89,200 seviyelerini test etti.
Hafta başında İngiltere’de kısıtlamaların uzaması haberleri ile beraber GBPUSD %0,68 değer
kaybederek 1.352 seviyesine kadar geri çekilmişti, haftasonuna doğru doların değer kaybının
sürmesi ile toparlanarak yeniden 1,36 seviyesinin üstüne çıktı. EURUSD paritesi ise haftaya
%0,50 yükselişle 1,2350 seviyelerinden başlasa da Avrupa’da ekonomilerin yeniden kapanma
haberleri ile birlikte 1,2218 seviyelerine gerileyerek haftayı düşüşle kapattı.
ABD’de Demokratların Senato’da çoğunluğu almasıyla beraber dolar endeksinde baskının
devam etmesi beklenirken ilave destek paketlerinin gelmesiyle beraber bol likidite gelişmekte
olan para birimlerine talebi artıracaktır. Gelişmelerin bu yönde ilerleyeceğini bekleyen
yatırımcılar opsiyon işlemleri ile yatırımlarının verimliliğini artırabilir ve Vadeli İşlemler ve
Opsiyon Piyasasında (VIOP) işlem yaparak piyasada ki fırsatlardan faydalanabilirler.
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Mavi Dalga Coşkusu Küresel Endeksleri Zirve Seviyelere Taşıdı.
AB ülkelerinin geçici karantina sürelerini uzatması ve ABD'deki günlük vakaların yeni yıl tatilinin
ardından rekor seviyelere yükselmesi sonucu yılın ilk haftasının ilk işlem gününde endeksler
zirve seviyelerden geriledi. Öte yandan ABD’de Demokratların Senato’da çoğunluğu elde
etmesi ile birlikte daha yüksek bir yardım paketinin geleceği beklentisi ile finansal varlıklara
talep arttı. Demokratların vaatleri arasında bulunan teknoloji sektörüne gelecek olan
vergilendirme nedeniyle ise teknoloji hisseleri negatif ayrıştı.
Bu süreçte S&P endeksi haftayı %2’ye yakın değer kazanarak 3824 seviyesinden, NASDAQ
endeksi ise %1,68 yükselerek 13.105 seviyesinden tamamladı.
Borsa İstanbul, küresel piyasalardaki pozitif havanın etkisi ve yabancı talebinin artmaya devam
etmesi ile beraber rekor tazelemeye devam ediyor. Geçtiğimiz haftayı BIST100 endeksi
%4,5’ye yakın değer kazanarak 1540 seviyesinden tamamladı.
Mavi dalga etkisi ile daha büyük mali teşvik paketinin gelmesi sonucu oluşacak bol likidite
gelişmekte olan piyasaları pozitif etkilemeye devam edecektir. Gelişmelerin bu yönde
ilerleyeceğini düşünen yatırımcılar hisse senedi yoğun yatırım fonlarına yatırım yaparak
portföylerini çeşitlendirebilirler.
Diğer taraftan aşı kullanımının yaygınlaşmasının zaman alması nedeniyle salgının kontrol altına
alınmasının uzun süreceğini bekleyen yatırımcılar ise içerisinde sağlık, teknoloji ve gıda
hisselerinin bulunduğu hisse senedi yatırım fonlarına yatırım yapabilirler.

Kıymetli Madenler Değer Kazanmaya Devam Ediyor.
ABD’de teşvik paketi ile ilgili olumlu gelişmeler ve salgın nedeniyle kısıtlamaların uzaması ile
altın ve gümüş haftaya %3’e yakın değer kazanarak başladı. Dolar endeksinin düşüşün sürmesi
değerli madenlerin yükselişini destekliyor. Diğer taraftan yeni yılda yenilenebilir enerjinin Biden
ile daha da önem kazanmaya devam edecek olması gümüş fiyatlarına olumlu yansıması
bekleniyor. Haftaya altınla birlikte yükselerek başlayan gümüş, hafta içinde 28 dolar
seviyelerini gördü ve haftayı 25,43 seviyelerinden kapattı.
Önümüzdeki dönem ilave teşvik paketlerinin geleceğini ve kısıtlamaların artacağını düşünen
yatırımcılar, içerisinde altın ve gümüş bulunduran yatırım fonlarına yatırım yapabilirler.
Petrol fiyatları ise hafta başında Suudi Arabistan’ın, OPEC ülkelerini desteklemek amacıyla
Şubat ve Mart aylarında net olarak 1 milyon varillik üretim kesintisi uygulayacağını
duyurmasıyla beraber son 11 ayın en yüksek seviyesi olan 56 dolara yükseldi. Aşı tarafında
olumlu gelişmelerin devam etmesini bekleyen yatırımcılar ise, içerisinde petrol bulunduran
yatırım fonlarını tercih ederek portföylerini çeşitlendirebilirler.
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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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