
 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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!  

AB'de Üçüncü Dalga Endişesi  

 

Avrupa'da artan koronavirüs vakalarıyla salgında üçüncü dalganın başladığı belirtilirken 

durumun ilk iki dalgaya göre daha vahim olabileceği uyarısında bulunuluyor. Macaristan, 

Polonya ve Almanya başta olmak üzere Avrupa ülkelerinde günlük vaka sayılarındaki artış 

dikkat çekiyor. 23 Aralık'ta günlük 25 bin 757 vakayla salgının tepe noktasını gören 

Almanya'da ibre 15 Şubat'tan itibaren yukarı yöne döndü. Dünya genelinde ise şu ana kadar 

126 milyon 200 binden fazla kişi Covid-19'a yakalandı, 2 milyon 800 bine yakın kişi ise 

yaşamını yitirdi. Küresel çapta da ekim ayı gibi yaşanan ikinci dalgaya benzer bir eğilim 

görülüyor.  

Avrupa ülkeleri başta olmak üzere dünya genelinde yaşanan vaka artışı, aşılama yönünde 

daha hızlı bir süreç izlemesinde tetikleyici unsur olabilir.  

 

 
 

 

 

 

İnstagram’da bizi takip edin 
 
 

 

Youtube’ta bizi takip edin 
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Haftalık Görünüm 

PİYASALAR VE YATIRIM ÜRÜNLERİ 
• TL’deki Dalgalanma Risk Algısını Yüksek Tutuyor 

Merkez Bankası Başkanlığında yaşanan görev değişikliği sonrası özellikle yabancı 

yatırımcıların menkul kıymet satışlarıyla hafta boyunca TL cinsi varlıklarda değer kaybı 

yaşandı. 

• CDS Primi Eurobond Piyasasını Olumsuz Etkiledi 

Türkiye’nin 5 yıllık CDS primi kasım ayı seviyelerine ulaştı ve azalan risk iştahı Eurobond 

fiyatlarına negatif yansıdı. 

 

• Dolar Endeksi Dört Ayın Zirvesinde 

Aşılama sürecinde yaşanan gelişmeler ekonomik toparlanmalara işaret ediyor ve dolar 

güçlenmeye devam ediyor. 

• Küresel Piyasalar Zirve Seviyelerine Yakın Seyretti 

Aşılamanın hızla devam etmesi ve Biden’ın önümüzdeki 100 gün için aşı hedefini 100 milyondan 

200 milyona çıkarması piyasalara pozitif yansıdı. 

 

• Petrol Fiyatları Art Arda Üç Haftadır Değer Kaybediyor 

ABD ve Avrupa’da artan koronavirüs vakaları petrolde yukarı yönlü hareketi sınırlıyor. ve Brent 

petrolde sert düşüş yaşandı. 

Kaynak: Our World In Data 

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’deki Dalgalanma Risk Algısını Yüksek Tutuyor 

Geçtiğimiz hafta TL cinsi menkul kıymetlerde tüm vadelerde faiz yükselişi yaşandı. Bunun yanı 

sıra banka ihraçları 2-3 ay vadelerde %19 basit faiz ve banka dışı finansal kesim ise %22 basit 

faiz seviyesinden gerçekleşti. 2 yıl vadeli gösterge tahvilde faiz bir önceki hafta kapanış 

seviyesi olan %16,37’den yükselerek %19,28 kapandı. TL’deki dalgalanma nedeniyle risk algısı 

yüksek kalmaya devam ediyor. Merkez Bankası Başkanı değişikliğinden sonra yeni bir faiz 

artırımı beklemeyen yatırımcılar yatırımlarının vadelerini bir miktar uzatabilirler. Yatırım 

vadelerini uzatmak isteyen yatırımcılar TEFAS platformunda işlem gören orta ve uzun vadeli 

borçlanma araçları fonları ve özel sektör borçlanma araçları fonlarını da bir alternatif olarak 

düşünülebilir. Birikimlerini kısa vadede değerlendirmek isteyen yatırımcılar ise Para Piyasası 

ve Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonlarına yatırım yapabilirler. Borsa Para Piyasası da kısa-

orta vade için bir alternatif olarak düşünülebilir. 

  CDS Primi Eurobond Piyasasını Olumsuz Etkiledi 

CDS primi bir önceki hafta gördüğü 310 kapanış seviyesinden, yeni hafta açılışında 500 baz 

puana yaklaşarak Kasım ayı öncesi seviyelere yükseldi. Risk priminde yaşanan bu yükseliş 

Eurbond piyasasına satış gelmesine ve fiyatların gerileyerek verimlerin yükselmesine neden 

oldu. Hafta içerisinde CDS’in 428 seviyelerine çekilmesiyle talepteki toparlanma hem hazine 

hem de banka Eurobond’larına bir miktar alım getirse de haftalık olarak Eurobond piyasası 

negatif görünüm sergiledi. Piyasalardaki bu sert dalgalanmanın orta-uzun vadede geçici 

olduğunu düşünen Eurobond yatırımcıları mevcut poziyonlarını koruyabilirler. Geçtiğimiz 

haftalarda  CDS’lerın 300 seviyelerinin altına gelmesi ile uzun süre satış fırsatı vermiş olan 

Eurobonlarda kar realizasyonu yapmış olan yatırımcılar için ise düşen fiyatları alım fırsatı olarak 

takip edilebilir. Diğer bir alternatif olarak ise düşen Eurobond fiyatlarından faydalanmak isteyen 

yatırımcılar, içerisinde Eurobond olan yatırım fonlarını da tercih edip portföylerini 

çeşitlendirebilirler. 

 Dolar Endeksi Dört Ayın Zirvesinde 

  

Dolar endeksi ABD’de ekonominin toparlandığı beklentisi, aşılamanın ilerlemesi ve Hazine 

tahvil getirilerindeki artışın desteğiyle başlıca para birimleri karşısında 92.92 ile dört ayın 

zirvesine yakın seviyelere yükseldi. Dolar endeksi haftayı yaklaşık %1 değer kazanarak 92,73 

seviyesinden tamamdı. EURUSD paritesi dolardaki değer kazanımının yanı sıra Avrupa'da 

koronavirüs vakaları artışı ile tekrar kapanmaların gündeme gelmesi Euro üzerinde baskı 

oluşturması sonrasında haftayı yaklaşık %1 değer kaybıyla 1,1793 seviyesinde tamamladı. 

GBPUSD paritesi de dolar karşısında hafif değer kaybederek haftayı 1,3781 seviyesinde 

kapattı. 

Yurtiçinde Merkez Bankası Başkan değişikliği sonrası hafta boyunca hareketli seyreden USDTL 

yaklaşık %18 değer kaybını gördükten sonra en yüksek 8,4769 seviyesini test etti. Haftanın 

son günlerine doğru gevşeyen USDTRY paritesi haftayı %11,83 değer kaybı ile 8,0672 

seviyesinde tamamladı. 

Dolar endeksinde yaşanan değer kazancı paritelerde dalgalanmalara neden oluyor. Dolarda 

yaşanan değer kazancından kendilerini korumak isteyen yatırımcılar, tezgahüstü türev 

piyasalarda opsiyon veya Vadeli İşlemler ve Opsiyon Piyasasında (VIOP)’da beklentilerinin 

yönüne göre işlem yaparak döviz fiyatlarının yükseliş ve düşüşlerindeki fırsatları 

değerlendirebilirler. 

 

 

 

 

                                 2 

 

Haftalık Görünüm 

29.03.2021  

 



 

 
 Küresel Piyasalar Zirve Seviyelerine Yakın Seyretti 

Geçen hafta küresel piyasalarda risk iştahı anlamında pozitif bir görüntü vardı. ABD'de 

açıklanan veriler, teşvik paketleri ve Biden’ın nisan sonuna kadar aşılama hedefinin 100mn 

dozdan 200mn doza çıkarması gibi faktörlerle ekonomiye yönelik iyimser beklentiler kar 

satışlarının agresifleşmesini engellerken, S&P500 ve Dow Jones endeksi haftayı hafif değer 

kazanarak kapattı.  

BİST100 Endeksi, TCMB başkan değişikliğinin ardından haftaya %6,65’lık sert kayıpla 

başlamıştı. Bu satış dalgası yaklaşık %16’ya kadar ulaştı ve BIST100 1491 seviyelerinden 1256 

seviyelerine geriledi. Haftanın son günlerine doğru toparlanma yaşayan endeks kayıplarının 

yarısını geri almayı başardı ve haftayı yaklaşık %9,6 değer kaybederek 1382 seviyesinde 

tamamladı. 

Küresel olarak vaka sayılarının artacağını ve risk iştahının bozulacağını düşünen yatırımcılar 

pandemi döneminde değerlenmesi beklenen teknoloji ve sağlık sektörlerinin hisse senetlerinin 

içinde bulunduğu yatırım fonlarını değerlendirebilirler. Önümüzdeki dönemde yeni teşvik 

paketlerinin geleceğini ve aşı kullanımının yaygınlaşmasıyla kısıtlamaların gevşeyeceğini 

düşünen yatırımcılar ise hisse senedi yoğun fonlara yatırım yaparak portföylerini 

çeşitlendirebilirler. 

 

 Petrol Fiyatları Art Arda Üç Haftadır Değer Kaybediyor 

  

Koronavirüs vakaları küresel olarak artmakla beraber ülkelerdeki ekonomik toparlanmanın da 

tehlike altında olduğu söylenebilir. ABD’de New York belediye başkanı yeniden açılmaların 

durabileceği konusunda uyardı. ABD’de aşılamanın hızlı ilerlemesine karşın artan vaka sayıları 

ve Avrupa’da bazı ülkeler karantina önlemlerini uzatma kararı almaları petrolde talep endişeni 

de beraberinde getiriyor. Bu endişelerin devam etmesi petrolün üzerinde baskı yaratmaya ve 

art arda üç hafta değer kaybetmesine neden oldu. Brent haftayı hafif  değer kaybederek 64,37 

seviyesinde tamamladı. 

Yılın ilk ayını da kayıpla kapatan ons altın, Mart ayında hala kayıp bölgesinde bulunuyor. 

Haftaya 1.745 dolar civarında başlayan ons altın tahvil faizinin yükseleceğine dair beklentilerle 

haftayı yaklaşık %0,7 düşüşle 1.732 dolardan kapattı. Altında yaşanan düşüşe eşlik eden 

gümüş 26 seviyesinin altında işlem görerek haftayı yaklaşık %4,55 düşüşle 25,06 seviyesinde 

tamamladı. 

Aşı kullanımının yaygınlaşması ile birlikte vaka sayılarında ki artışın kontrol altına alınacağını 

bekleyen yatırımcılar, içerisinde petrol bulunduran yatırım fonları tercih edeb ilirler. Tahvil 

faizlerindeki volatilitenin azalmasını bekleyen yatırımcılar ise içerisinde değerli metaller 

bulunan yatırım fonları değerlendirilebilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

Haftalık Görünüm 

29.03.2021  

 



 

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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