
 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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!  

Aşı Tedariğinde İvme Kaybı Yaşanıyor  

 

Türkiye’de ve dünyada koronavirüse karşı aşılanma süreci devam ediyor. Global anlamda 

umut veren dokuz aşının gelişimi merakla takip edilirken, bu zamana kadar dünya genelinde 

toplam yedi aşı, kısıtlı miktarlarda kullanıma sunuldu. Kaynaklara göre, 60 ülkede 86.4 

milyondan fazla doz aşı uygulandı. Diğer taraftan ülkelerin aşıya erişimi ve aynı zamanda 

tedarik sürecinin yavaş ilerlemesi küresel piyasalarda endişe yaratmaya devam ediyor. 

Birleşik Krallık’ta her 100 kişiye 14 doz aşı yapıldığı görülürken, bu oran Türkiye’de ise 2,4 

seviyelerindedir.  

 

 

 

İnstagram’da bizi takip edin 
 
 

 

Youtube’ta bizi takip edin 
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Haftalık Görünüm 

PİYASALAR VE YATIRIM ÜRÜNLERİ 
 

• Menkul Kıymet Faizleri Cazibesini Sürdürecek mi? 

Yılbaşından itibaren yurt içi tahvil faizlerinde dalgalı bir seyrin etkili olduğu 

görülüyor. 

• CDS Seviyesinin Gerilemesi Eurobondlara Talebi Artırıyor. 

Hazine kıymetleri, hafta genelinde olumsuz seyreden gelişmekte olan ülkeler 

performansına rağmen güçlü kaldı. 

 

• Kurlarda Yaşanan Dalgalanma Opsiyon İşlemlerinde Prim Gelirlerini Artırıyor 

Aşı tedarikinde yaşanan gecikmeler ve mutasyonlu virüs endişeleri piyasalar 

üzerinde strese yol açıyor. 

• Risk İştahı mı Azaldı, Borsalarda Kar Realizasyonu mu Var? 

Mali destek paketinin kısa sürede çıkma umutlarının azalmasıyla beraber piyasalarda 

kar realizasyonları yaşandı. 

 

• Risk İştahının Altın ve Gümüşe Etkisi. 

Bir süredir güçsüz bir görüntü sergileyen değerli madenlerde tepkiler sınırlı kalıyor. 

Kaynak: Our World in Data 

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


 
 

 

 Menkul Kıymet Faizleri Cazibesini Sürdürecek mi? 

Ekonomide yeni döneme ilişkin verilen güçlü mesajlar ve TCMB’nin hamleleri TL varlıklarını 

desteklerken, özellikle uzun vadeli tahvil faizlerinde sert düşüşler görüldü. Yılbaşından itibaren 

yurt içi tahvil faizlerinde dalgalı bir seyrin etkili olduğu görülüyor. Geçtiğimiz hafta yılın ilk 

Enflasyon Raporu toplantısında yılsonu enflasyon tahmini %9,4 olarak korunurken, sıkı 

duruşun kararlılıkla korunacağına ilişkin güçlü söylemlere devam edildi. İki yıllık tahvil faizleri 

haftayı %14,69 seviyesinden, 10 yıllık tahvil faizleri ise %12,94 seviyesinden tamamladı. 

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. Borsa Para Piyasası faizleri de 6 aya kadar vadede getirisini sabitlemek isteyen 

yatırımcılar için cazibesini sürdürmekte ve 31 Mart 2021 tarihine kadar %5 stopaj avantajıyla 

tercih edilebilir bir enstrümandır. 

 CDS Seviyesinin Gerilemesi Eurobondlara Talebi Artırıyor. 

Yurtiçi piyasalardaki normalleşme adımlarıyla birlikte risk iştahı artan yatırımcıların 

eurobondlara taleplerinin arttığı görülmektedir. Geçtiğimiz hafta içinde ise hazine kıymetleri, 

hafta genelinde olumsuz seyreden gelişmekte olan ülkeler performansına rağmen güçlü kaldı. 

Yeni ihraç olan 5 ve 10 yıl vadeli kıymetler sırasıyla 4,50% ve 5,75% seviyelerinde işlem 

görürken, 5 yıllık ülke risk primi de 310-330 baz puan arasında değişti. Ziraat Bankası’nın 5 

yıl vadede yaptığı “Yeşi bono’’ ihracı 5,50% getiri ile gerçekleşti. Banka eurobondları ise yerli 

yatırımcının talebi ve yabancıların kar realizasyonları ile yatay kaldı.  

CDS seviyesinin gerilediği bu seviyelerden kar realizasyonu uygun olabilir. Diğer yandan 

Eurobond faizleri döviz yatırımcıları için cazibesini korumaya devam ettiğinden, yatırımcılar 

getirilerini artırmak için orta ve uzun vadeli eurobondlar ve içinde eurobond bulunduran yatırım 

fonları ile portföylerini çeşitlendirebilirler. Eurobond fonları hem TL ile hem döviz ile yatırım 

yapılabilir fonlar olup kaynağında stopaj kesintisi ile direkt eurobond yatırımı yapan müşteriler 

gibi vergi beyanı zorunluluğu bulunmamaktadır. 

 Kurlarda Yaşanan Dalgalanma Opsiyon İşlemlerinde Prim Gelirlerini Artırıyor. 

  

ABD’de teşvik paketinin zamanlamasına yönelik belirsizlik devam ederken, aşı tedarikinde 

yaşanan gecikmeler ve mutasyonlu virüs endişeleri piyasalar üzerinde strese yol açarak Dolar’ı 

destekliyor. Geçtiğimiz hafta Dolar endeksi %0,38 değer kazanarak haftayı 90,58 seviyesinde 

tamamladı. Diğer yandan, Avrupa Merkez Bankası (AMB) yetkililerinden faiz indirimi ile ilgili 

açıklamalar EURUSD paritesinde kısmi oynaklık yaratırken parite haftayı %0,30’ya yakın değer 

kaybederek 1,21 seviyesinden tamamladı. 

Yurt dışı döviz piyasalarındaki hareketlilik, opsiyon işlemlerinde değerlendirilen yatırımların 

verimliliğini artırmaktadır. Yurtdışı döviz piyasasında volatilitenin artmasıyla birlikte 

yatırımcılar Vadeli İşlemler ve Opsiyon Piyasasında (VIOP)’da beklentilerinin yönüne göre işlem 

yaparak döviz fiyatlarının yükseliş ve düşüşlerinin yarattığı riski yönetebilirler. 
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 Risk İştahı mı Azaldı, Borsalarda Kar Realizasyonu mu Var? 

Küresel piyasalar geçtiğimiz hafta başında yükselişle açılsa da önceki haftanın rekor 

seviyesinden bu yana kaydettiği kayıpları genişletti. Diğer taraftan aşılama sürecinin yavaş 

ilerlemesi ve ABD’de mali destek paketinin kısa sürede çıkma umutlarının azalmasıyla beraber 

piyasalarda kar realizasyonları yaşandı. Bu süreçte Nasdaq Endeksi, teknoloji şirketlerinin 

finansal sonuçlarının da etkisiyle haftayı %3,30 değer kaybederek 12.925 seviyesinden, S&P 

endeksi ise %3,30’a yakın değer kaybederek 3.714 seviyesinde tamamladı.  

Borsa İstanbul, küresel piyasalardaki olumsuz hava ve yabancı talebinin beklenen düzeyin 

altında kalması ile %4,50’ye yakın değer kaybederek haftayı 1.473 seviyesinde tamamladı.  

Yurt dışında aşı kullanım sürecinin yavaş ilerlemesi ve teşvik paketinin yakın bir sürede 

gelmeyecek olması 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. 

 

 Risk İştahının Altın ve Gümüşe Etkisi. 

  

Altın, hafta içinde aşı tarafındaki olumsuz gelişmelerin etkisiyle 1.867 seviyelerini test etse de 

ABD’deki teşvik paketi ile ilgili olumsuz haber akışı ve dolar endeksindeki yükseliş eğiliminin 

etkisiyle 1853 seviyelerine kadar geriledi. Bir süredir güçsüz bir görüntü sergileyen değerli 

madenlerde tepkiler sınırlı kalıyor. Diğer taraftan ABD başkanı Joe Biden'ın "yenilenebilir 

enerji" vurgusu yapması ve yabancı bir internet sitesinde yatırımcıların gümüş fiyatlarına 

yönelik alım yönünde tartışmasının da etkisiyle gümüş fiyatları altından pozitif ayrışarak haftayı 

%6’ya yakın yükselişle 27 dolar seviyesinden tamamladı.  

Aşı tarafında yaşanan olumsuz gelişmelerden ötürü kısa sürede salgının kontrol altına 

alınmasını beklemeyen yatırımcılar, içerisinde altın ve gümüş bulunduran yatırım fonlarını 

tercih edebilirler.  

Dünya genelinde vaka sayıları artış göstermeye devam ederken, ABD’de teşvik paketinin hızlı 

bir şekilde onaylanmaması petrol fiyatları üzerinde baskı yaratsa da ABD’de petrol stoklarının 

beklenenden fazla düşmesinin etkisiyle haftayı 55 dolardan tamamladı. Gelişmelerin olumlu 

yönde ilerleyeceğini düşünen yatırımcılar, içerisinde petrol bulunan yatırım fonlarından alarak 

petrolün yükselişinden faydalanabilirler. 
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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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