
 
  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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!  

Yurt Dışı Yerleşik Kişilerin Menkul Kıymetlere İlgisi Devam Ediyor. 

 

Yeni yılın ilk haftasında yurt dışı yerleşik kişiler 285,9 milyon dolarlık hisse senedi alırken,  

491,1 milyon dolarlık da DİBS alışı gerçekleştirdi. Böylelikle yurt dışı yerleşik kişiler 

yılbaşından bu yana toplam 777 milyon dolarlık menkul kıymet alımı gerçekleştirmiş oldu. 

Yabancıların giriş sağladığı 1-8 Ocak 2021 tarihleri arasında BIST100 Endeksi %4,33 değer 

kazanırken, 2 yıllık gösterge tahvil faizinde ise 27 baz puanlık düşüş yaşandı.  

Diğer taraftan normalleşme adımlarının atıldığı Kasım ayından bu yana ise yurtdışı yerleşik 

kişiler 1 milyar 244 milyonluk hisse senedi, 2 milyar 808 milyarlık ise DİBS’te alıcı 

konumdaydı.  

Yabancı yatırımcıların girişlerini takip etmeye devam edeceğiz, global piyasalardaki bol likidite 

bunun en büyük destekçisi.  

 

 

 

İnstagram’da bizi takip edin 
 
 

 

Youtube’ta bizi takip edin 
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Haftalık Görünüm 

PİYASALAR VE YATIRIM ÜRÜNLERİ 
 

• Türk Lirası Cinsi Menkul Kıymetlere İlgi Artmaya Devam Ediyor. 

Yurt içinde menkul kıymet faizleri yatay bir seyirdedir.  TL varlıklarına yabancı talebinin 

devam etmesi faiz oranlarını aşağı yönlü baskılayabilir.  

• Eurobond Piyasası Yatay Seyrediyor. 

Doların küresel bazda değer kaybetmeye devam etmesi Türkiye’nin 5 yıllık risk primini 

aşağı yönlü desteklemeye devam etmektedir.  

Paritelerde Dalgalı Seyir Yatırımcılara Fırsatlar Sunmaya Devam Ediyor. 

Hafta başında dolar endeksinin güçlenmesi ve Avrupa’daki koronavirüs kısıtlamalarının 

uzaması sonucu yakın EURUSD paritesi 1.21 seviyesinin altına geriledi. 

• Küresel Piyasalarda Volatilite Artmaya Devam Ediyor. 

Aşı kullanımının artmasına rağmen ikinci dalga nedeniyle Avrupa ülkelerinin 

kapanmaları uzatma haberleri piyasaları endişelendiriyor.  

• Emtia Fiyatları Teşvik Paketinden Destek Buldu. 

Global piyasalarda USD’nin değer kazancı kıymetli madenlerdeki yükseliş için en 

önemli risktir.   

Kaynak: TCMB 

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


 
 

 

 Türk Lirası Cinsi Menkul Kıymetlere İlgi Artmaya Devam Ediyor. 

Yurt içinde menkul kıymet faizleri yatay bir seyirdedir.  TL varlıklarına yabancı talebinin devam 

etmesi faiz oranlarını aşağı yönlü baskılayabilir, diğer yandan merkez bankasının faiz kararı 

beklentilere dahil olmaya başlamıştır. Bu hafta Merkez Bankası faiz kararı öncesi likit kalmak 

isteyen yatırımcılar kısa vadede Borsa Para Piyasası’nda yada stopajların sıfırlandığı para 

piyasası yatırım fonlarında işlem yapabilirler. Diğer taraftan menkul kıymet faizlerinde gelinen 

seviyelerde daha fazla yükselmeyeceğini düşünen yatırımcılar yatırım vadelerini bir miktar 

uzatarak piyasada ihraç edilen ve stopaj avantajı bulunan 3-6 ay vadeli banka bonolarını veya 

bir miktar daha yüksek faizli banka iştirakleri ile banka dışı finansal kesimin özel sektör tahvil 

ihraçlarını takip edebilirler. 

 Eurobond Piyasası Yatay Seyrediyor. 

Yılın ilk haftasında 300bp seviyelerinde fiyatlanan CDS primi geçen hafta 305bp-320bp bandı 

arasında yatay seyretti. Aşı kullanımının yaygınlaşması ve ABD’de yeni teşvik paketinin 

etkisiyle piyasalarda risk iştahı artmaya devam ederken, doların küresel bazda değer 

kaybetmeye devam etmesi Türkiye’nin 5 yıllık risk primini aşağı yönlü desteklemeye devam 

etmektedir. Geçtiğimiz haftalarda CDS’te yaşanan sert gerilemelerin ardından Eurobondlara 

özellikle de Türk bankaları tarafından ihraç edilen eurobondlara talep artmıştır. Diğer taraftan 

piyasaya yeni ihraçlar devam etmektedir ve geçen hafta Yapı Kredi’nin, ihraç ettiği 10 yıl vadeli 

dolar cinsi sermaye benzeri tahvil ihracı gündemdeydi. Yapı Kredi'nin 500 milyon dolarlık 

sermaye benzeri tahvil ihracına 6 kattan fazla talep geldi. 10 yıl vadeli ve beşinci yılda geri 

çağırma opsiyonlu ihracın faiz oranı yüzde 7,875 oldu. 

Uzun süredir fiyatları yükseliş trendinde olan eurobond piyasasında özellikle kısa vadelerde 

getirilerin düşmüş olması portföylerinde bu  kıymetleri taşıyan yatırımcılar için kar realizasyonu 

fırsatı oluşturmaktadır. Diğer taraftan eurobond yatırımı yapmadan, döviz yatırımlarına  

eurobond getirisi sağlamak isteyen yatırımcılar için öne çıkan önemli yatırım alternatifi,      

çeşitli eurobondlardan oluşan bir sepet oluşturan Eurobond Borçlanma araçları serbest yatırım  

fonlarıdır.    

                                                             Paritelerde Dalgalı Seyir Yatırımcılara Fırsatlar Sunmaya Devam Ediyor. 

  

ABD’de ek mali teşvik paketinin gündeme gelmesiyle birlikte ABD 10 yıllık tahvil faizinde 

yükseliş gözlenirken, Dolar endeksi de bu yükselişten destek bularak son 3 yılın en düşük 

seviyesinden %1’e yakın değer kazanarak 90,72 seviyelerini test etti. Daha sonra hafta içinde 

FED Başkanı Powel’ın enflasyonda sorun görmedikçe faizleri yükseltmeyeceklerini 

yinelemesiyle beraber 90,20 seviyelerine geriledi. Diğer taraftan hafta başında dolar 

endeksinin güçlenmesi ve Avrupa’daki koronavirüs kısıtlamalarının uzaması sonucu yakın 

EURUSD paritesi 1.21 seviyesinin altına geriledi. ABD’de ek mali teşvik ve aşı tarafındaki 

olumlu gelişmelerin devam etmesi piyasalarda risk iştahını artırmaya devam edeceğini ve 

euronun tekrar yükselişe geçeceğini düşünen yatırımcılar için bu seviyeler alım fırsatı olarak 

değerlendirilebilir. GBPUSD paritesi ise dolar endeksindeki değer kaybının etkisiyle hafta içinde 

1,3716 seviyelerini test etse de haftayı 1,3563 seviyesinde tamamladı.  

 

Yurt dışı döviz piyasalarındaki hareketlilik, opsiyon işlemleri ile yatırımlarının verimliliğini 

artırmaktadır. Vadeli İşlemler ve Opsiyon Piyasasında (VIOP)’da beklentilerinizin yönüne göre 

döviz fiyatlarının yükseliş ve düşüşlerinin yarattığı riski mevcut yatırımlarınızı devam ettirerek 

rahatlıkla yönetebilirsiniz.   
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 Küresel Piyasalarda Volatilite Artmaya Devam Ediyor. 

Hafta başında küresel piyasalar Trump’ın azledilmesi sürecinin de etkisiyle ekside başlarken, 

Biden’ın 1,9 trilyon dolarlık teşvik paketi açıklaması ve aşılama sürecinin devam etmesi küresel 

piyasalarda risk iştahının artmasına neden oluyor. Diğer taraftan Trump’ın geçtiğimiz hafta 

yaşanan gelişmelerin ardından Demokratlar tarafından azledilmesi yönünde talep gelmesi ve 

aşıya rağmen ikinci dalga nedeniyle Avrupa ülkelerinin kapanmaları uzatma haberleri piyasaları 

endişelendiriyor. Geçtiğimiz hafta ABD tahvil faizlerindeki sert yükselişlerin etkisiyle endeksler 

zirve seviyelerden geriledi. Dow Jones, S&P 500 ve Nasdaq endeksleri haftayı sırasıyla %0,91, 

%1,48 ve %2,30 oranlarında değer kaybederek tamamladı.  

 

Yurt içindeki makroekonomik göstergelerin beklenenden iyi gelmesi ve yabancı girişinin yeterli 

düzeyde olmasa da devam etmesinin etkisiyle hafta başında BIST’te yukarı yönlü sınırlı bir 

yükseliş devam görülürken, haftanın son işlem gününde yurt dışı borsalarındaki geri 

çekilmelere etkisiyle haftayı %1’e yakın değer kaybederek 1.524 seviyesinden tamamladı. Bu 

süreçte banka endeksi bu hafta %6,5’e yakın değer kaybederken, sınai endeksi %1,52’ye yakın 

değer kazandı.  

 

Aşı kullanımının yaygınlaşmasına rağmen kısıtlamaların devam etmesini bekleyen ve borsaların 

primlendiğini düşünen yatırımcılar kar realizasyonu gerçekleştirebilirler. Diğer taraftan ise ek 

mali teşvik paketlerinin devam edeceğini ve aşı kullanımının yaygınlaşmasıyla kısıtlamaların 

gevşeyeceğini düşünen yatırımcılar ise hisse senedi yoğun fonlara yatırım yaparak portföylerini 

çeşitlendirebilirler. 

 

 Emtia Fiyatları Teşvik Paketinden Destek Buldu. 

  

Yılın ilk haftasında ABD’de 10 yıllık tahvil faizlerinin uzun bir süre sonra %1’in üzerine çıkması 

ve ekonomilerdeki toparlanma beklentileriyle birlikte altın %3, gümüş %3,65 değer 

kaybetmişti. Geçtiğimiz hafta ise; Fed başkanının enflasyonda sorun görmedikçe faizleri 

yükseltmeyeceklerini yinelemesi emtia fiyatlarını desteklese de global piyasalarda USD’nin 

değer kazancı kıymetli madenlerdeki yükseliş için en önemli risktir.  Diğer taraftan düşük reel 

faiz oranlarının emtia fiyatlarını desteklemeye devam edeceğini düşünen yatırımcılar içinde 

altın ve gümüş bulunduran yatırım fonlarına yatırım yaparak portföylerini çeşitlendirebilirler.  

 

Petrol üretiminin 1 milyon varil kesilecek olması kararı ve geçtiğimiz hafta ABD’de ticari ham 

petrol stoklarında beklentinin üzerinde düşüş gerçekleşmesi ile birlikte petrol fiyatları son 11 

ayın en yüksek seviyesi olan 57,40 doları test etti.  Diğer taraftan ABD ve İngiltere'de günlük 

ölüm sayılarının en yüksek seviyeye çıkması tedbirlerin sıkılaştırılabileceği endişelerini 

artırırken petrol fiyatları haftayı %2,50’ye yakın değer kaybederek 54,80 dolar seviyesinde 

tamamladı. Aşı kullanımının yaygınlaşması ile birlikte vaka sayılarının azalmasının petrol 

talebini ve dolayısıyla fiyatlarını destekleyeceğini bekleyen yatırımcılar içerisinde petrol 

bulunduran yatırım fonları 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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