
 
  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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!  

TCMB Politika Faizini %17'de Sabit Bıraktı. 

 

TCMB, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faizini beklentiler doğrultusunda %17'de 

sabit tutarken sıkı duruşunun "kararlılıkla uzun bir müddet" sürdürüleceğine ve gerekirse 

"ilave parasal sıkılaşma" yapılacağına da dikkat çekti. Buna ek olarak TCMB, iç talep koşulları, 

döviz kuru, uluslararası gıda ve diğer emtia fiyatlarındaki yükseliş ve fiyatlama 

davranışlarındaki bozulma gibi enflasyon görünümünü olumsuz etkileyen faktörlere 

değinerek, enflasyona ilişkin temkinli tavrını da korumaya devam etti. 

 

 

 

 

İnstagram’da bizi takip edin 
 
 

 

Youtube’ta bizi takip edin 
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Haftalık Görünüm 

PİYASALAR VE YATIRIM ÜRÜNLERİ 
• Merkez Bankası Faiz Kararı Sonrası TL Cinsi Menkul Kıymetler Yatay Seyrediyor. 

Yatırımcılar YP mevduatlardan çıkış yaparak TL mevduat faizleri, banka 

bonoları ve özel sektör tarafından ihraç edilen kıymetlerde değerlendirmeleri 

döviz bazında kazançlarını yükseltmektedir. 

• Eurobond Piyasası Güçlü Risk İştahından Destek Buluyor. 

Küresel piyasalarda risk iştahının güçlü kalması ile birlikte eurobond piyasasındaki 

alıcılı seyir etkisini sürdürmeye devam etmektedir.  

• Paritelerde Dalgalı Seyir Devam Ediyor. 

Yurt dışı döviz piyasalarında volatilitenin artmasıyla beraber yatırımcılar 

Opsiyon işlemleri ve Vadeli İşlemler ve Opsiyon Piyasasında (VIOP)’da 

beklentilere göre işlem yaparak fırsatlardan faydalanabilirler. 

 

• Küresel Piyasalar, Teşvik Paketi ile Rekor Seviyelere Yükseldi. 

Borsa İstanbul (BIST)  ise yurt dışı piyasalarındaki pozitif havanın etkisi ile tarihi rekor 

seviyesi olan 1.582’yi test etti.   

• Teşvik Paketi Beklentileri Emtiaları Destekliyor. 

Teşvik paketlerinin desteği ile birlikte kıymetli madenlere talep sürüyor. 

Kaynak: Reuters 

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


 
 

 

 Merkez Bankası Faiz Kararı Sonrası TL Cinsi Menkul Kıymetler  

Yatay Seyrediyor. 

Geçtiğimiz hafta TCMB’nin, politika faizi sabit tutarken sıkı duruşun "kararlılıkla uzun bir 

müddet" sürdürüleceğini ve gerekirse "ilave parasal sıkılaşma" yapılacağını söylemesi sonrası 

piyasada menkul kıymet faiz oranları yatay seyretmektedir.  TL faizlerin cazibesi özellikle döviz 

kurları gerilerken, yatırımcılarında TL’ye yönelmesine teşvik etmektedir.  

Son haftada yerli yatırımcının YP mevduatlardan TL’ye geçişlerinde artış olduğu gözlenmiştir.  

Bir önceki hafta 235,9 milyar dolar olan Yurtiçi yerleşik yatırımcıların yabancı para (YP) 

mevduatlarının bu hafta 514 milyon dolar azaldığı görülmektedir. Yatırımcıların YP 

mevduatlardan çıkış yaparak yatırımlarını TL mevduat faizleri, banka bonoları ve özel sektör 

tarafından ihraç edilen kıymetlerde değerlendirmeleri döviz bazında kazançlarını 

yükseltmektedir. 

Döviz kurlarındaki gerileme geçen yılın Kasım ayı başından itibaren devam etmekle birlikte, 

son bir ayı dikkate alarak, faiz oranları ve kurlardaki gelişim ile TL yatırımlardan sağlanan 

verimliliği rakamsal olarak da bir örnek ile açıklayacak olursak; 22 Aralık 2020 tarihinde 10,000 

USD’ını 7,60 kur seviyesinden TL’ye dönerek %17 net faiz oranından yatırım yapan bir yatırımcı 

yaklaşık %1,5 seviyesinde net USD faiz oranından vazgeçmiş olacaktır. Yatırımlarını USD 

olarak devam ettirseydi 10.013 USD’ı olacaktı. Bu yatırımcı için,  22 Ocak tarihinde ki 7,41 

USD kuru ile karşılaştırma yaptığımızda süreç içinde hem kurların gerilemesi,  hem de faiz 

gelirinden dolayı TL yatırımının USD karşılığı 10,405 USD olacaktır.    

Diğer taraftan, piyasadaki faiz oranlarında artışın devam etmesini bekleyen yatırımcılar; kısa 

vadede kalarak Borsa Para Piyasası faiz oranlarını yatırımları için değerlendirebilirler. Faiz 

oranlarında daha fazla artış beklemeyen yatırımcılar ise, orta ve uzun vadeli sabit getirili 

menkul kıymetler ve özel sektör borçlanma araçlarından sepet oluşturabilir. 

 Eurobond Piyasası Güçlü Risk İştahından Destek Buluyor. 

Küresel piyasalarda risk iştahının güçlü kalması ile birlikte eurobond piyasasındaki alıcılı seyir 

etkisini sürdürmeye devam etmektedir. Piyasalar ABD’de yeni görev başına gelen Biden ve 

Hazine Bakanı Yellen’in açıklamaları sonrası da pozitif seyrini korumaktadır. Türkiye’nin 5 yıllık 

CDS primi ise ay başından bu yana 300 ile 330 bandı arasında yatay bir seyir izlemektedir.  

Ekonomideki normalleşme adımlarının ve aşı haberlerinin risk iştahını desteklemeye devam 

etmesini bekleyen yatırımcılar Hazine ve Banka Eurobondlarını değerlendirebilirler ya da belirli 

bir vadeye yatırım yapmak yerine profesyonel yönetilen Eurobond fonlarına yatırım yapabilir.  

Paritelerde Dalgalı Seyir Devam Ediyor. 

  

Geçtiğimiz hafta ABD Hazine Bakanı Janet Yellen’ın ‘’Dolar’ın fiyatlamasını piyasa belirler’’ 

açıklaması ve destek paketi iyimserliği ile beraber Dolar Endeksi haftayı %0,60’a yakın değer 

kaybederek 90,20 seviyelerinde tamamladı. Diğer taraftan Avrupa Merkez Bankası, 

toplantısında hem faiz hem de varlık alımlarında değişikliğe gitmezken vaka sayılarındaki 

artışın devam etmesi ve aşılama sürecinin yavaş ilerlemesinin ekonomik hasarı artırdığını, 

resesyon ihtimalinin olduğunu ve ek teşvik paketlerinin gerekebileceğini açıkladı. Bu süreçte 

EURUSD paritesi geçtiğimiz hafta içinde 1,2050 seviyelerine gerilese de haftayı 1,2171 

seviyesinden tamamladı. 

Yurt dışı döviz piyasalarında volatilitenin artmasıyla beraber yatırımcılar Opsiyon işlemleri ve 

Vadeli İşlemler ve Opsiyon Piyasasında (VIOP)’da beklentilere göre işlem yaparak fırsatlardan 

faydalanabilirler.                                 2 
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 Küresel Piyasalar, Teşvik Paketi ile Rekor Seviyelere Yükseldi. 

Önceki hafta Avrupa ve ABD’de vaka sayılarının artmaya devam etmesi sonucu sıkı tedbirlerin 

ekonomilere yansımalarının olumsuz olacağı beklentisi piyasaları endişelendirmişti. Geçtiğimiz 

hafta ise ABD’nin yeni başkanı Biden’ın sorunsuz şekilde görevi devralması ve ABD yeni hazine 

başkanının koronavirüsün neden olduğu krizle mücadele edebilmek için daha fazla miktarda 

devlet harcamasına ihtiyaç duyulduğunu ifade etmesi ile birlikte borsalar teknoloji hisseleri 

öncülüğünde rekor seviyelere yükseldi. Bu süreçte SPX endeksi haftayı %1,94 değer kazanarak 

3.841 seviyesinden, Nasdaq endeksi ise %4,39 değer kazanarak 13.366 seviyesinden 

tamamladı.  

Borsa İstanbul ise yurt dışı piyasalardaki pozitif havanın etkisi ve yabancı talebinin devam 

etmesi ile birlikte hafta içinde tarihi rekor seviyesi olan 1.582’ye yükselse de kalıcı olamayarak 

haftayı 1.542 seviyesinde tamamladı.  

Aşı kullanımının yaygınlaşması ve yeni teşvik paketlerinin devam etmesini bekleyen 

yatırımcılar hisse senedi yoğun fonlara yatırım yaparak portföylerini çeşitlendirebilirler. 

 

 Teşvik Paketi Beklentileri Emtiaları Destekliyor. 

 

ABD’de Biden'ın sorunsuz şekilde Başkanlık görevini devralmasıyla birlikte piyasada daha fazla 

teşvik umutlarının artmasıyla beraber altın son bir haftada %2’ye yakın değer kazanarak 1855 

dolar seviyelerinde işlem gördü. Bu süreçte gümüş ise hafta içinde 24 dolar seviyelerini test 

etse de haftayı %3’e yakın değer kazanarak 25,50 dolar seviyesinde tamamladı.  Düşük faiz 

oranları emtia fiyatlarını desteklerken Biden’ın başkanlığı devralması ile birlikte seçim öncesi 

yaptığı yenilenebilir enerji vurgusu önümüzdeki süreçte gümüş fiyatlarına ayrıca olumlu 

yansıyabilir.  

 

Aşı kullanımları artmaya devam etse de kısa sürede salgının kontrol altına alınmasını 

beklemeyen yatırımcılar, içerisinde altın ve gümüş bulunduran yatırım fonlarına yatırım 

yaparak portföylerini çeşitlendirebilirler.  

  

Petrol fiyatları, hafta başında teşvik paketleri beklentisiyle 56,60 dolar seviyelerini test etse de 

Çin ve Malezya gibi ülkelerdeki artan karantina önlemleri nedeniyle yakın dönemdeki talebe 

dair endişelerin artmasıyla birlikte haftayı 55,07 dolar seviyesinde tamamladı. Aşı kullanımının 

yaygınlaşması ile birlikte vaka sayılarında ki artışın kontrol altına alınacağını 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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