
 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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!  

Petrol Fiyatlarında Yukarı Yönlü Seyir Devam Ediyor  

 

Pandemi etkisiyle Nisan ayında 16 dolar seviyesine kadar gerileyen Petrol,  OPEC’in üretim 

kesintisi kararı, koronavirüs salgınında vaka artış hızındaki yavaşlama ve ABD’de teşvik 

paketinin akaryakıt talebini artıracağı beklentisiyle pandemi öncesi seviyelerine dönmüştü. 

Geçtiğimiz hafta ise brent petrol varil fiyatı 65,49 ile son 13 ayın en yüksek seviyesini 

görürken Amerikan ham petrolü WTI 61,15 seviyesine yükseldi. Fiyatlardaki artışta, dünyanın 

en büyük petrol üreticisi ABD'nin güneyindeki Teksas eyaletinde kış koşulları nedeniyle 

yaşanan arz kesintisi etkili oldu. 

Üretimde yaşanan kesintilerle birlikte dünya genelinde geniş çaplı aşılama çalışmalarına 

paralel olarak petrol talebinin de pandemi öncesi seviyelerine döneceği beklentisi petrolün 

destekçisi olduğu görülmektedir. 
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Haftalık Görünüm 

Kaynak: Bloomberg 

PİYASALAR VE YATIRIM ÜRÜNLERİ 
 

• Yurtdışı Yerleşikler Tahvil Almaya Devam Ediyor 

Faizlerin cazibesi ile hem TC tahvil ve bonolara hem de Özel Sektör Tahvil ve 

Bonolara ilgi sürüyor.  

• CDS Seviyesi Eurobondlara Destek Vermeye Devam Ediyor  

Türkiye’nin 5 yıllık CDS primi 300’ün altında işlem görmeye devam ederken 

yurtdışından gelen olumlu haberlerle Türk Eurobondları olumlu etkileniyor. 

 

• Dolara yönelim ve Riskten Kaçış Paritelerde Dalgalı Seyre Neden Oldu 

Paritelerde yaşanan dalgalı seyir yatırımcılara fırsatlar yaratıyor. 

• ABD Tahvil Faizlerindeki Yükseliş Piyasalarda Endişe Yarattı 

ABD’den gelen işsizlik başvurularının beklentilerin çok üzerinden gelmesiyle ABD 10 

yıllık tahvil faizlerinde yükseliş görüldü. 

 

• ABD Tahvil Faizlerindeki Yükseliş Emtia Fiyatlarını Olumsuz Etkiliyor 

Altın ve Gümüş ABD tahvil faizlerinin etkisiyle baskı altında, Petrol ise kötü hava 

koşulları nedeniyle yükselişte. 



 
 

 Yurtdışı Yerleşikler Tahvil Almaya Devam Ediyor 

TCMB Şubat ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında %17 olan haftalık repo faizini 

beklentiler dahilinde sabit tuttu. TCMB, enflasyonda kalıcı düşüş sağlanana kadar "uzun bir 

müddet" para politikasında sıkı duruşun korunacağını yineledi. 

Geçen hafta kısa vadeli kıymetlerdeki faizlerde gerileme görülürken, uzun vadeli kıymetlerde 

ise bir miktar yükseliş görülmüştür. 2 yıl vadeli gösterge tahvilde bileşik faiz %15 seviyesine 

kadar yükselmiştir. Yurtdışı yerleşiklerin bono portföylerindeki artışın devam ettiği görülmekle 

birlikte geçtiğimiz hafta değindiğimiz reel sektör ihraçlarının da oldukça talepli olduğunu 

söyleyebiliriz. Tüpraş, Arçelik gibi reel sektörün lokomotifi olan şirketlerde ihraç tutarından 7-

8 kat fazla satış yapılmıştır. 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. 

 CDS Seviyesi Eurobondlara Destek Vermeye Devam Ediyor  

Türkiye’nin 5 yıllık CDS primi geçtiğimiz günlerde 285 ile min gördüğü seviyeden bir miktar 

yukarı hareket etmesi ile Hazine kıymetlerinde satış görülmüştür. Buna rağmen banka 

eurbondlarındaki az da olsa talepli seyir devam etmektedir. ABD mali teşvik paketine ilişkin 

gelen olumlu haberler, artan aşılama ve azalan vaka sayılarının küresel risk iştahı üzerinde 

olumlu etkisi izlenmektedir. Yurtiçinde ise salgın önlemlerinin hafifletilerek normalleşmeye 

yönelik adımların atılacak olması Eurobond  piyasasını olumlu etkilemektedir.  

Geçtiğimiz hafta CDS seviyesinin haftayı yatay bir seyir ile kapattığını söyleyebiliriz. ABD mali 

teşvik paketine ilişkin beklentilerin piyasanın yön bulmasına ilişkin önemli rol oynadığı 

bugünlerde,  olası bir olumsuz haber piyasada satıcılı bir seyirin etkili olmasına sebep olabilir 

ve bu satıslar kar realizasyonu ile de desteklenebilir.  Boyle bir durumda elinde eurobond 

bulunduran müşteriler kar realizasyonu yapabilir,  alım fırsatı bekleyen müşteriler için ise 

düşen fiyatlar değerlendirilebilir. CDS priminin 300’ün altında kalmasını ve daha gerilemesini 

bekleyen müşteriler için alım düşünülebilir.  

 Dolara yönelim ve Riskten Kaçış Paritelerde Dalgalı Seyre Neden Oldu 

  

ABD tahvil faizleri kaynaklı dolara yönelim ve riskli varlıklardan kaçış hafta başında piyasalarda 

sert satışları beraberinde getirirken, Dolar/TL Ağustos 2020'den beri ilk kez gerilediği 6.95 

seviyesinin altından hızla 7.0680'e kadar yükseldi. Kurdaki yükseliş tam olarak kalıcı olmadı 

ve kur haftayı 7 seviyesinin altında kapattı. 

   

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB)  son toplantısından bu yana gelen veriler, ekonominin 2021'e 

beklenenden daha zayıf bir başlangıç yaptığına işaret etti. Aşılamanın yavaş ilerlemesi ve 

ülkelerin tecrit önlemlerini sıkılaştırması ekonomik toparlanma üzerinde risk teşkil ediyor. 

EURO/USD paritesi de dalgalı bir seyir ile 1,2170  -1,2020 seviyelerini test etti. GBP ise bu 

hafta dolar karşısında uzun süredir geçilemeyen 1,3757 ana direnç seviyesini geçerek güç 

kazanımlarını sürdürdü.  

 

Hem yurtiçi hem yurtdışı piyasalarda dalgalı seyir beraberinde yatırımcılar için Opsiyon 

işlemleri ile getiri imkanı yaratırken, Vadeli İşlemler ve Opsiyon Piyasası’nda (VIOP) da her iki 

yönde işlem fırsatları da doğurmaktadır. 
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 ABD Tahvil Faizlerindeki Yükseliş Piyasalarda Endişe Yarattı 

Küresel piyasalar geçtiğimiz hafta başında yükselişle açılsa da hafta ortasında yaşanan 

gelişmeler ile negatif kapandı. Olumlu havanın yerini endişeye bırakmasının sebebi ABD’den 

gelen işsizlik başvurularının beklentilerin çok üzerinden gelmesi oldu. Bu hafta gelen ekonomik 

veriler ile tahvil faizleri yükseldi ve dolar endeksinde dalgalı bir seyir vardı. Dolarda hafta ortası 

yaşanan değer kazancı piyasalarda kar realizasyonlarını beraberinde getirdi. Bu süreçte 

Nasdaq endeksi %1,81 değer kaybederek 13.576 seviyesinden, S&P endeksi ise %0,71’ye 

yakın değer kaybederek 3.906 seviyesinde haftayı tamamladı.  

 

Borsa İstanbul, küresel piyasalardaki tahvil endişesi etkisi ile yeni zirveler göremeyerek 

geçtiğimiz haftayı yatay seyirde geçirdi. Haftaya 1.551 seviyesinde başlayan endeks 1560 

seviyesinde tamamladı. 

 

Yurt dışında aşı kullanım sürecinin yavaş ilerlemesi ve ekonomik verilerdeki gelişmeler 

piyasalarda risk iştahını azaltıyor. Gelişmelerin bu yönde ilerleyeceğini düşünen yatırımcılar, 

içerisinde sağlık ve teknoloji hisse senetleri bulunduran hisse senedi yoğun fonlara yatırım 

yaparak risklerini dağıtıp portföylerini çeşitlendirebilirler. 

 

 ABD Tahvil Faizlerindeki Yükseliş Emtia Fiyatlarını Olumsuz Etkiliyor 

  

ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin %1.3'e kadar yükselmesi Ons Altın'ı ciddi bir şekilde baskılarken, 

risk iştahı anlamında dalgalı bir seyir görülmüştür. Geçen hafta 1.820 seviyesinden gerileyerek 

1.765 desteğini kıran ons altın 1.760 seviyesine kadar geriledi.  

 

Şubat ayının ortasında sosyal medyada yaşanan spekülasyonlarla bir anda 30 USD seviyelerine 

sıçrayan Ons Gümüş'ün bu hareketi devam etmedi. 25.81 desteğine kadar geri çekildikten 

sonra 27.60'a ufak bir tepki verdi. ABD tahvillerindeki yükselişin, Ons Gümüşün fiyatını Ons 

Altına göre daha az baskıladığı gözlenmiştir. 

 

Petrol fiyatları, Teksas ve civarını vuran ve ABD'deki petrol üretiminin en az beşte birinin 

kesintisine yol açan soğuk hava dalgasının etkisini sürdürmesiyle haftalık kazanımlarını artırıp, 

13 aylık zirvesini gördü.  

 

Petrol fiyatlarındaki yüksek seviyelerin devam edeceğini bekleyen yatırımcılar, içinde petrol 

bulunan yatırım fonlarından alabilir. Pandeminin etkisiyle 2075 seviyesinden gerileyen altında 

risk iştahının düşmesiyle tekrar bir yükseliş olabileceğini bekleyen yatırımcılar kaydi veya fiziki 

altın alımı veya içerisinde altın/gümüş bulunan yatırım fonlarında pozisyon alabilirler.  
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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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