
 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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!  

TL Değer Kazanmaya Devam Ediyor  

 

Küresel piyasalarda dolar endeksinde yaşanan değer kazancı diğer para birimlerini negatif 

etkilemesine rağmen TL dolar karşısında değer kazanmayı sürdürdü. Türk Lirası, yüksek faizi 

de arkasına alarak yılbaşından bu yana gelişmekte olan para birimleri arasında en güçlü 

performans gösteren para birimi olarak dikkat çekti. TCMB’nın enflasyon ve faiz konusunda 

sıkı duruş göstermesi ve bu yıl uzun bir süre için faiz indiriminin olmayacağı söylemleri de 

TL’nin değer kazancında etkili oluyor. Ekonomi kurumlarının güçlü duruşu ve olumlu iletişimi 

ile hem yurtiçi hem de uluslararası yatırımcılar nezdinde TL’ye olan güven artarak devam 

ettiği görülmektedir. 

Yılbaşından bu yana TL’nin değer kazancı %4,92 seviyesinde olmuştur. 

 

  

 

 

 

İnstagram’da bizi takip edin 
 
 

 

Youtube’ta bizi takip edin 
 

 

                             

1 

Haftalık Görünüm 

08.02.2021  

 

 
Haftalık Görünüm 

PİYASALAR VE YATIRIM ÜRÜNLERİ 
 

• Menkul Kıymet Yatırımlarında Talep Artarken Vadeler Uzuyor. 

Menkul kıymet faizlerinin cazip olması yatırımcı talebini artırırken, vadeler de 

uzamaktadır. 

• CDS Primi 300 Seviyesinin Altına Geriledi 

Türkiye 5 yıllık risk primi düşerken eurobondlarda ki risk iştahı sürüyor. 

 

• Paritelerde Volatilite Artmaya Devam Ediyor. 

Paritelerdeki dalgalanmalar yatırımcıların türev işlemlerden ek getiri elde 

etmesine olanak sağlıyor. 

• Borsalarda Kar Realizyonu Son mu Buldu? 

Dünyada aşılanma süreci hızla devam ederken, borsalar yeniden yükselişte. 

 

• Dolar Endeksi’nin Emtialara Etkisi Devam Ediyor. 

Piyasalardaki düşük faiz oranları emtia fiyatlarını destekliyor. 

Kaynak: Bloomberg 

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


 
 

 

 Menkul Kıymet Yatırımlarında Talep Artarken  Vadeler Uzuyor 

Geçtiğimiz hafta piyasa beklentilerinin bir miktar üzerinde açıklanan Ocak ayı enflasyonu 

%14,97 olarak gerçekleşti. Merkez Bankası’nın sıkı para politika duruşunun devam edeceği 

beklentisi devam ederken menkul kıymet faizlerindeki gerileme de bono piyasalarında vadenin 

uzamasına neden olmaktadır.  

Geçtiğimiz hafta yurtdışı yerleşiklerin 418 Milyon dolarlık DİBS alışları da yabancı yatırımcı 

talebinin arttığını göstermektedir. Hazine’nin gerçekleştirdiği Euro cinsi DİBS ve Kira Sertifikası 

ihraçları 3 yıl vadeli olarak gerçekleşti. Bunun yanı sıra özel sektör tahvil ve banka bonosu 

ihraçlarında vadeler 6 ay ve üzeri olarak gerçekleşmeye başlarken, ihraçlara gelen taleplerin 

arttığı ve talep tutarlarının tamamının karşılanamadığı gözlemlendi.  

TL cinsi enstrümanlara talebin devam edeceğini bekleyen yatırımcılar içerisinde orta ve uzun 

vadeli menkul kıymetler bulunan borçlanma araçları ve ÖST fonlarına yatırım yapabilir. 31 Mart 

2021 tarihine kadar bu fonların alınması durumunda stopajı sıfır olup yatırımcılar için büyük 

bir avantaj sunmaktadır. 

 CDS Primi 300 Seviyesinin Altına Geriledi 

ABD tarafında geciken mali teşvik paketinin yarattığı olumsuz görünüme karşın istihdam 

verilerindeki iyileşme ve azalan koronavirüs vaka sayıları ile küresel piyasalarda toparlanma 

takip edilmektedir. Türkiye 5 yıllık risk primi 300 seviyesinin de altına gelerek 289 seviye lerine 

kadar düşüş göstermiştir. Diğer gelişmekte olan ülkelere kıyasla ise Türkiye’nin piyasadaki risk 

iştahından daha çok faydalandığı görülmektedir. CDS primindeki düşüşün etkisiyle 

Eurobondlara olan talep artarak devam etmektedir. Artan taleple beraber,  bu hafta hazine 

eurobondlarının verimlerinde 10 baz puan, banka eurobondlarında ise 50 baz puana kadar 

gerileme yaşanmıştır. 

Eurobondlardaki alıcılı seyrin etkisiyle yükselen fiyatlar sayesinde piyasadaki kar realizasyonu 

fırsatı devam etmektedir. Artan aşılanma ile ekonomilerin tekrar normale döneceği 

beklentisinin piyasalardaki risk iştahının artacağını düşünen yatırımcılar  yükselen fiyatlardan 

faydalanmak için alım yapmayı değerlendirebilir. 

 Paritelerde Volatilite Artmaya Devam Ediyor 

  

ABD’de teşvik paketine yönelik olumlu adımların atılması ve aşılanmalarda ilerlemelerin devam 

etmesi dolar endeksinin yükselmesini destekliyor. Dolar endeksi geçtiğimiz hafta son 3 ayın en 

yüksek seviyesi olan 91.60 doları test etti. Diğer taraftan Avrupa’da vaka sayılarındaki artışın 

devam etmesi ve dolar endeksinin değer kazanması ile birlikte EURUSD paritesi geçtiğimiz 

hafta içinde 1,1952-1.2136 ile geniş bir bantta işlem görerek haftayı 1,20 seviyesinden 

tamamladı. 

Paritelerdeki volatilitenin artmasıyla birlikte yatırımcılar tezgahüstü türev piyasalarda opsiyon 

satarak prim geliri elde edebilir ve Vadeli İşlemler ve Opsiyon Piyasasında (VIOP)’da 

beklentilerinin yönüne göre işlem yaparak döviz fiyatlarının yükseliş ve düşüşlerindeki fırsatı 

değerlendirebilirler. 
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 Borsalarda Kar Realizyonu Son mu Buldu? 

Dünya borsaları, geçtiğimiz hafta kar realizasyonu ile gerilemişti. Dünyada hızla devam eden 

aşılanma süreci sonrası ekonomilerin yeniden açılacağı beklentisi ve ABD de makroekonomik 

verilerin beklenenden iyi gelmesinin etkisiyle borsalar yeniden yükselişe geçti. Bu süreçte 

pandemiden negatif etkilenen havayolları, bankalar, enerji gibi sektörler, olumlu bek lentilerle 

yükselen borsalarda öncü sektörler oldu. S&P endeksi haftayı %4,50 değer kazanarak 3880 

seviyesinden tamamlarken, Nasdaq endeksi ise %5’e yakın yükselerek 13550 seviyesinden 

tamamladı. 

Borsa İstanbul ise, hafta içinde Ekonomi yönetiminin piyasalarla kurduğu olumlu iletişim ve 

global piyasalardaki olumlu havanın etkisiyle haftayı %3,65 artarak 1.527 ile tarihi rekor 

seviyelerine yakın tamamladı.  

Yurtdışında teşvik paketiyle ilgili söylemlerin olumlu algılanması ve makroekomik verilerin 

beklenenden iyi gelmesi risk iştahını arttırdı.  Gelişmelerin bu yönde ilerleyeceğini düşünen 

yatırımcılar içerisinde banka, enerji ve havayolları hisse senetlerini bulunduran hisse senedi 

yoğun fonlara yatırım yaparak fırsatları değerlendirebilirler. Hisse senedi yoğun fonlara yatırım 

yapacak müşteriler için stopajın sıfır olduğunu hatırlatırız. 

 

 Dolar Endeksi’nin Emtialara Etkisi Devam Ediyor 

  

ABD’den iyi gelen verilerle birlikte Dolar endeksindeki (DXY) yükselişin etkisiyle, altın hafta 

içinde 1785 seviyelerine gerilese de haftayı 1810 seviyesinden tamamladı. Bu süreçte gümüş 

ise hafta içinde 30.14 seviyelerine yükselse de kalıcı olamayarak haftayı 27 dolar seviyelerinde 

tamamladı. Piyasalardaki düşük faiz oranları emtia fiyatlarını desteklerken Biden’ın 

yenilenebilir enerji vurgusu önümüzdeki süreçte gümüş fiyatlarına olumlu yansımaya devam 

edebilir.  

Aşı kullanımları hızlansa da salgının kısa sürede kontrol altına alınacağını beklemeyen 

yatırımcılar, içerisinde altın ve gümüş bulunduran yatırım fonlarına yatırım yaparak 

portföylerini çeşitlendirebilirler. 

Petrol fiyatları, pandemi sürecinde arz kesintisinin devam etmesi ve teşvik paketindeki olumlu 

gelişmelerin etkisiyle Şubat 2020’den bu yana en yüksek seviyesi olan 59.60 dolarlara 

yükseldi.  

Aşı kullanımının yaygınlaşmaya devam etmesi ve teşvik paketindeki olumlu haber akışı petrol 

fiyatlarına olumlu yansıyabilir. Gelişmelerin bu yönde olacağını düşünen 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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