
 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

NASIL YATIRIM 

YAPARIM? 

 
“AÇIK YATIRIM” 

müşterisi olarak tüm yatırım 

ürünlerine yatırım yapma 

fırsatı yakalarsınız. 

(www.turkishbank.com)  
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hakkında detaylı bilgi için 
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iletişime geçebilirsiniz  

05498402245 

 

 
Yatırım fonları konusunda 

daha detaylı analize (linkten) 

ulaşabilirsiniz. 

 
 

acıkyatirim/yatirimfonlari 

HAFTANIN GELİŞMESİ!  

ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri Haftaya Damga Vurdu  

 

Amerikan hazine tahvil faizleri Şubat ayı başından itibaren sürekli yükselmektedir. Ocak ayı 

sonunda %1.05 seviyesinde olan Amerikan 10 yıllık gösterge tahvil faiz oranları %1.60’a 

kadar yükselmiştir.  

Bu yükseliş uluslararası piyasalarda uzunca bir süre mevcut düşük faiz seviyesini koruması 

beklenen dolar faizlerinde de yükseliş olacağı tedirginliği yaramaktadır. Fed tarafından halen 

%0-0.25 aralığında olan faizlerin görünümünde değişiklik olmadığı ve mevcut seviyelerde 

kalacağı teyit edilse de faiz yükseliş beklentileri nedeniyle Amerikan Hazine tahvillerine gelen 

talepteki zayıflık nedeniyle de 10 yıllık tahvil faizi yönünü aşağı çevirememiştir.  

Faizlerin bu yükselişi global piyasalarda,  risk iştahının azalmasına ve gelişmekte olan ülke 

piyasalarından çıkışa sebep olmaktadır.  
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Haftalık Görünüm 

PİYASALAR VE YATIRIM ÜRÜNLERİ 
 

• TCMB, Sıkılaştırma Hamlelerine Devam Ederken Yabancılar da DİBS Alımına Devam 

Ediyor 

TL cinsi Menkul kıymet faizlerinin cazip olması yatırımcı talebinin sürmesini sağlıyor.  

• Risk İştahının Azalması ile Eurobond Piyasasına Satış Geldi 

Türkiye’nin 5 yıllık risk primi 300 seviyesi üzerine çıkarken, özellikle Hazine Eurobonlarının 

fiyatlarında  düşüşler yaşandı. 

 

• Dolar Endeksi 90 Seviyesinin Altında Kalıcı Olamıyor 

ABD Tahvil faizlerinin artışı dolar endeksini tekrar 90 seviyesinin üstüne çıkmasında 

etkili oldu. 

• ABD Tahvil Faizlerinin Yükselmesi Piyasalardaki Risk İştahını Olumsuz Etkiledi 

Powell açıklamaları ile toparlanan küresel piyasalar ABD 10 yıllık tahvillerin tekrar artışa 

geçmesi ile haftayı değer kaybederek kapattı. 

 

• Petrol Yükselişini sürdürürken, Altın ve Gümüş değer kaybetti. 

Petrol fiyatları yeni zirveleri test ederken, altın dolar karşısında değer kaybederek son 

sekiz ayın en düşük seviyesine geriledi . 

Geçtiğimiz Yıl Ağustos Ayından İtibaren Amerikan 10 Yıllık Tahvil Faizlerinin Grafiği 

 

Kaynak: Bloomberg 

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


 
 

 

 TCMB, Sıkılaştırma Hamlelerine Devam Ederken Yabancılar da DİBS 

Alımına Devam Ediyor 

Geçtiğimiz hafta TCMB, Bankaların TL zorunlu karşılık oranlarını artırarak sıkı para politikası 

uygulanmasına devam etti.  

Diğer taraftan son beş haftadır yurtdışı yerleşiklerin DİBS alımları devam ederken geçtiğimiz 

hafta da 194 Milyon dolarlık DİBS alımları ile yabancı yatırımcı talebinin artığını görmektey iz. 

Yılbaşından beri ise yurt dışı yerleşikler toplam 340,7 milyon dolarlık hisse senedi alımı, 1.009,6 

milyon dolarlık DİBS alımı yaptı. 

Son bir haftada kısa vadeli menkul kıymet faizlerinde hafif bir gerileme görülürken uzun vadeli 

menkul kıymet faizlerinde yükseliş oldu. TL cinsi menkul kıymetlerde faiz yükselişinin devam 

edeceğini bekleyen yatırımcılar para piyasası veya kısa vadeli borçlanma araçları fonlarında 

yatırımlarını değerlendirebilirler.  Borsa Para Piyasası faiz oranları, kısa vadede beklemek 

isteyen yatırımcılar için cazibesini korumaya devam etmektedir. 

 

  Risk İştahının azalması ile Eurobond Piyasasına Satış Geldi 

Amerikan tahvil faiz oranlarının yükselişi ile azalan risk iştahı Türkiye’nin 5 yıllık risk primini de 

300 seviyesi üzerine çıkardı. Türk eurobondlarında da  benzer grup ülkelerde olduğu gibi  satış 

görüldü ve  fiyatlar geri çekilirken getiriler de yükseldi.     

Geçtiğimiz yılın son çeyreğinden itibaren fiyatları sürekli yükselen eurobondlarda görülen 

satışlar kısa sürecek bir kar realizasyonu olarak görülebilir. Mali teşvik paketi beklentileri ve 

aşı gelişmelerinin risk iştahını artırmasını bekleyen yatırımcılar için düşen fiyat seviyeleri ile 

yükselen verimler eurobond  alımları için fırsat oluşturmaktadır.  

Ayrıca dolar cinsi işlem gören ve portföylerinde TC Hazinesi ve Türk Bankalarının ihraç ettiği 

eurobondları bulunduran serbest döviz fonları, TL cinsinden yatırım yapılan eurobond fonları  

da yatırım alternatifleri arasında bulunmaya devam etmektedir. 

 Dolar Endeksi 90 Seviyesinin Altında Kalıcı Olamıyor 

  

Piyasalarda mali destek paketine ilişkin olumlu söylemlerin devam etmesi ile dolar endeksi 

hafta içi 90 seviyesinin altına gerilemişti. Son iki haftadır devam eden aşağı yönlü baskı bu 

hafta ABD tahvil faizlerinin sert şekilde yükselmesi ile yerini yükselişe bıraktı.    

Dolar endeksinde yaşanan değer kazancı, gelişmekte olan para birimlerinde olduğu gibi majör 

para birimlerinin de değer kazanımlarını geri vermesine neden oldu. EURUSD haftayı geçen 

haftaya göre hafif düşüşle 1,2070 seviyesinde kapattı. GBP ise hafta içerisinde %2,21 değer 

kazanarak 1,42 seviyelerine ulaştıktan sonra dolarda yaşanan değer kazancı ile haftayı 1,3924 

seviyesinden kapattı. 

ABD’de tahvil faizlerinin yukarı devam etmesi endişeleri arttırıp piyasalarda risk iştahını 

düşürmeye devam edebilir. Bu süreçte doların değer kazanacağını düşünen yatırımcılar Vadeli 

İşlemler ve Opsiyon Piyasasında (VIOP) işlem yaparak riskten korunabilirler. Ayrıca 

volatilitenin arttığı bu ortamda artan opsiyon primlerinden de faydalanabilirler. 
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 ABD Tahvil Faizlerinin Yükselmesi Piyasalardaki Risk İştahını Olumsuz 

Etkiledi 

Borsalar geçtiğimiz hafta başında tahvil faizlerinin yükselmesiyle beraber düşüşle açılmış ve 

bu düşüşün derinleşebileceği endişeleri oluşmuştu. Hafta ortasında Powell'ın Temsilciler Meclisi 

Finansal Hizmetler Komitesi'ndeki sunumunda ekonominin desteğe ihtiyacı olduğu görüşünü 

teyit etmesiyle endişeler yerini olumlu havaya bırakmıştı. ABD 10 yıllık tahvillerin tekrar artışa 

geçmesi ile olumsuz etkilenen risk iştahı Wall Street Borsalarında sert düşüşler yaşanmasına 

neden oldu. Nasdaq %4,94 değer kaybederek 12.909 seviyesinden, S&P endeksi ise %2,45 

değer kaybederek 3.811 seviyesinden haftayı tamamladı. 

 

ABD tahvil getirilerinin yanı sıra, emtia fiyatlarındaki yükseliş de gelişmekte olan ülkelerdeki 

enflasyon baskısını tetikleyip borsalar üzerinde olumsuz etki ediyor. Bu baskı ile haftaya 1.563 

seviyesinde başlayan BIST100 endeksi %5,7 düşüş kaydederek 1471 seviyesinde haftayı 

tamamladı. 

 

Tahvil faizlerinin yukarı yönlü devam edeceğini ve risk iştahının düşeceğini düşünen yatırımcı lar 

kar realizasyonu gerçekleştirebilirler. Diğer taraftan ise ek mali teşvik paketlerinin devam 

edeceğini ve aşı kullanımının yaygınlaşmasıyla kısıtlamaların gevşeyeceğini düşünen 

yatırımcılar ise hisse senedi yoğun fonlara yatırım yaparak portföylerini çeşitlendirebilirler. 

 

 Petrolde Yükseliş Sürerken, Altın ve Gümüş Değer Kaybetti 

  

Küresel olarak aşı sürecinin hızla devam etmesi, ekonomilerde ki toparlanma beklentilerini 

beraberinde getiriyor ve özellikle petrol pandemi öncesi seviyelerine dönerek önemli 

kazanımlar elde etti. Petrol, aşı çalışmalarının hız kesmeden devam etmesi ve daralan arzdan 

destek bularak bu hafta da zirve tazeledi. Geçen hafta 62,67 seviyesinde kapatan petrol bu 

hafta %2,76 yükselerek 64,40 dolar seviyesinde kapattı. Bu rallinin, enflasyonda artış 

beklentisini de beraberinde getireceği gözardı edilmemelidir. Aşı kullanımının yaygınlaşması ile 

birlikte vaka sayılarında ki artışın kontrol altına alınacağını bekleyen yatırımcılar, içerisinde 

petrol bulunduran yatırım fonlarını tercih edebilirler. 

 

Geçtiğimiz hafta başında 1816 seviyelerini gören ons altın ise doların değer kazancı karşısında 

%2,79 değer kaybederek 1734 dolar fiyatı ile son sekiz ayın en düşük seviyesine geriledi. 

Gümüş ise aynı şekilde 28,16 seviyelerinden 26,67 seviyelerine gerileme gösterdi. Doların 

yeniden zayıflaması ve Amerikan ekonomisinde onaylanacak yardım paketinin altın ve gümüş 

fiyatlarını yeniden toparlaması mümkün,  böyle düşünen yatırımcılar kaydi veya fiziki altın 

alabilir 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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