
 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 içi Yerleşikler Döviz ve Altın Varlıklarını Uzun Bir Aradan Sonra Azaltıyor  

 

Yabancı para mevduatları 22 Ocak haftasında 236,1 milyar dolarla tarihi zirveyi gördükten 

sonra, Eylül 2020'den beri ilk kez 2 hafta üst üste azaldı. Bu azalışta TCMB’nin sıkı duruş 

söylemleri ile yabancı yatırımcılarında ilgisiyle TL’de yılbaşından bu yana benzer para 

birimlerine göre pozitif ayrışarak yaşadığı değer kazancı da destek oldu. TCMB verilerine göre 

yurt içi yerleşiklerin kıymetli maden dahil yabancı para mevduat ve fonları 5 Şubat ile biten 

haftada bir önceki haftaya göre yaklaşık 2,1 milyar düşüşle 232.93 milyar dolar oldu. 2021 

yılı başından itibaren baktığımızda ise azalış 2.7 milyar USD seviyesindedir. Yurtiçi yatırımcıda 

ters dolarizasyon sürecinin başlangıcına işaret etmektedir. 

Yabancı para mevduatlarındaki azalışı takip ederken, TL’nin güçlenmesinin bunun en büyük 

destekçisi olduğu görülmektedir. 
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Haftalık Görünüm 

Kaynak: TCMB 

PİYASALAR VE YATIRIM ÜRÜNLERİ 
 

• TL Enstrümanlara İlgi Devam Ediyor 

TCMB’nin enflasyon hedefi konusunda sıkı duruşu TL’ye olumlu yansıyor.  

• Küresel Piyasaların Desteği ile Eurobondlara Talep Sürüyor  

Türkiye’nin risk primi 300 seviyesinin altında kaldığı sürece Eurobondların cazibesi de 

sürüyor. 

 

• Paritelerdeki Volatilite Türev Ürünlerinde Prim Fırsatlarını Arttırıyor 

Dolar endeksinde yaşanan hareketlilik paritelerde de dalgalanmalara neden 

oluyor. 

• Küresel Risk İştahı Gücünü Koruyor 

Teşvik paketi beklentisi ile küresel borsalar yeni zirvelere ulaştı. 

 

• Petrol Soluksuz Devam Ediyor 

Arz kısıtlamaları petrol fiyatlarını desteklemeye devam ediyor. 

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


 
 

 

 TL Enstrümanlara İlgi Devam Ediyor 

TL cinsi faizlerin cazibesi ile geçtiğimiz hafta da TL menkul kıymetlerde gerçekleşen yabancı 

yatırımcı girişinde artış devam etmektedir. Bunun yanı sıra geçtiğimiz hafta Reel sektör 

ihraçlarındaki artışı ve vadelerin de uzayarak 1-2 yıl civarına yükseldiğini gördük. Bu ihraçlara 

ne kadar talep olacağı takip edilecektir. Bu gelişmeler neticesinde TL enstrümanlara mevcut 

talebin devam etmesini bekleyen yatırımcılar orta ve uzun vadeli sabit getirili menkul 

kıymetlerden ve özel sektör borçlanma araçlarından sepet oluşturabilirler veya bu kıymetlerin 

içinde bulunduğu fonlara yatırım yapabilirler. Borçlanma araçları fonları ve sepet fonlar 31 Mart 

2021 tarihine kadar alış yapan yatırımcılar için sıfır stopaj avantajı sunmaktadır. 

 

 Küresel Piyasaların Desteği ile Eurobondlara Talep Sürüyor  

Geçtiğimiz hafta, ABD mali teşvik paketine ilişkin olumlu yöndeki gelişmeler ve artan aşılama 

ile küresel piyasalarda pozitif seyir devam etmiştir. Artan risk iştahının etkisi ile Eurobond 

piyasasasında da alıcılı seyir sürmekle beraber hazine ve banka eurobondları hala cazibesini 

koruyor. Türkiye 5 yıllık risk primi 300’ün altında kaldığı sürece ve risk iştahının sürmesi halinde 

eurbondların cazibesinin devam edeceği söylenebilir.  Bu piyasa koşullarının süreceğini 

bekleyen yatırımcılar eurbond alarak ya da içinde eurbond bulunan eurobond fonlarına yatırım 

yaparak portföylerini çeşitlendirebilirler. Elinde eurbond bulunan yatırımcılar için ise kar 

fırsatları artarak devam etmektedir.  

 

 

 Paritelerdeki Volatilite Türev Ürünlerinde Prim Fırsatlarını Arttırıyor 

  

Bir yandan aşılama devam ederken, geçtiğimiz hafta ABD'de teşvik paketinin iki hafta içinde 

hayata geçirilmesinin hedeflendiğinin açıklanması ile dolar endeksi 90,42 seviyelerine geriledi. 

Dolar endeksi zayıflama trendini sürdürdüğü için dolar diğer para birimleri karşısında değer 

kaybını sürdürüyor. 

   

Geçtiğimiz hafta 1,1953 seviyesine kadar gevşeyen EURUSD paritesi küresel bazda likiditenin 

artması beklentisiyle ve dolar endeksindeki gevşeme ile tekrar 1,21 seviyesinin üstüne 

çıkmıştır. Haftaya 1,3680 seviyelerinden başlayan GBP/USD paritesi ise yükselerek haftayı 

1,3845 seviyelerinden kapattı.  

 

Yılbaşından beri dolara karşı %5,6 değer kazanan Türk Lirası ise diğer gelişmekte olan ülke 

para birimleri ile beraber değer kazancını geçtiğimiz hafta da sürdürdü. TL’nin bu değer 

kazancında ekonomi yönetiminin verdiği güven ve Merkez Bankası’nın enflasyon hedefi 

konusunda kararlı duruşunun da etkili olduğu görülmektedir.  

 

Paritelerde yaşanan dalgalanmadan faydalanmak isteyen 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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 Küresel Risk İştahı Gücünü Koruyor 

Kar realizasyonlarının sınırlı kaldığı küresel borsalarda genel olarak iyimser hava devam ediyor. 

Hem teşvik paketlerinin getirdiği bol likidite hem de düşük faiz ortamı kar realizasyonlarının 

derin düşüşlere dönüşmesini engelliyor. Ek olarak geçtiğimiz hafta ABD’ de enflasyonun yüksek 

gelmesi beklenirken TÜFE’nin düşük kalması dolar endeksini geriletip piyasalarda risk iştahının 

devam etmesinde etkili oldu. S&P endeksi haftayı yeni rekorla %1 değer kazanarak 3934 

seviyesinden tamamlarken, Nasdaq endeksi ise %1 değer kazanarak 13807 seviyesinde rekor 

tazeledi. 

Borsa İstanbul, ise yurt dışı piyasalardaki pozitif havanın etkisi ve yerli yatırımcıların piyasalara 

olan ilgisinin devam etmesi ile birlikte geçtiğimiz haftalarda rekor seviyesi olan 1582 

seviyelerine yakın seyrederek haftayı 1538 seviyesinde tamamladı. 

Aşı kullanımının yaygınlaşması ve ABD’de beklenen teşvik paketinin olumlu fiyatlamasının 

devam edeceğini düşünen yatırımcılar hisse senedi yoğun fonlara portföylerini 

çeşitlendirebilirler. 

 

 Petrol Yükselişine Devam Ediyor 

  

ABD Mali teşvik paketi gelişmeleri ile dolar endeksinde yaşanan düşüş yerini yatay bir seyire 

bırakırken, Altın da yukarı yönlü hareketini dolar endeksi fiyatlamasına uyumlu olarak yataya 

çevirdi. 1834-1850 bandı arasında fiyatlanan Altın’ın yön bulması konusunda mali teşvik paketi 

ve artan aşılama gündemi önemini korumaya devam etmektedir. Mali teşvik paketi 

gelişmeleriyle dolar endeksindeki gevşemenin süreceğini ve paralelinde altın fiyatlarının 

yükseleceğini bekleyen müşteriler, içerisinde Altın olan yatırım fonlarına yatırım yaparak 

portföylerini çeşitlendirebilirler. 

Petrol fiyatları, iyileşen piyasa görünümüyle beraber üretim ve talep görünümündeki 

gelişmelerle birlikte bir yıldan sonra varil başına 60 doların üzerine çıktı. Haftayı %5 yükselişle 

62,64 seviyesinden tamamlayan petrol güçlü yükselişine devam ediyor. 

Aşı kullanımının yaygınlaşmaya devam etmesi ve arz kısıtlamaları petrol fiyatlarına olumlu 

yansıyabilir. Gelişmelerin bu yönde olacağını düşünen yatırımcılar içerisinde petrol bulunduran 

yatırım fonları tercih edebilirler. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

Haftalık Görünüm 

15.02.2020  

 



 

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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