
 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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!  

YP MEVDUATLARI TERS DOLARİZASYONA İŞARET EDİYOR  

 

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

sonra, düşüş eğilimini sürdürmeye devam ediyor. Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduat hesabı 

26 Mart ile biten işlem haftasında 19 Mart haftasına göre 8,9 milyar dolar azalarak Mayıs 

2018'den sonraki en hızlı düşüşünü kaydetti ve 223,669 milyara geriledi. 

2021 yılı başından itibaren baktığımızda ise azalış yaklaşık 12 milyar USD seviyesindedir. 

Yılbaşından bugüne yaşanan bu dikkat çekici düşüş yurtiçi yatırımcıda ters dolarizasyona 

işaret etmektedir. 

 
Yabancı para mevduatlarındaki haftalık rekor düşüş takip edilirken, önümüzdeki dönemde 

sıkı para politikasının devam etmesi ile TL’nin güçlenmesi ters dolarizasyon sürecinin 

destekçisi olacaktır. 

 
 

 

 

 

İnstagram’da bizi takip edin 
 
 

 

Youtube’ta bizi takip edin 
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Haftalık Görünüm 

PİYASALAR VE YATIRIM ÜRÜNLERİ 
• Stopaj Avantajı 31 Mayıs 2021’e Kadar Uzatıldı 

Banka bonoları ve bazı TL cinsi yatırım fonlarında mevcut Stopaj avantajının devam 

etmesi menkul kıymet piyasalarına alım getirdi. 

• Eurobond Piyasası Artan Risk İştahı ile Yükselişte 

TL’nin değer kazanması ile Türkiye’nin 5 yıllık CDS priminde yaşanan geri çekilme Eurobond 

piyasasına alım getirdi. 

 

• Dolar Endeksine Teşvik Paketi ve Tahvil Faizi Freni 

ABD tahvil faizlerindeki gerileme ile riskli varlıklarda yükselişler yaşandı ve dolar 

endeksinin gücü zayıfladı. 

• Küresel Piyasalar Zirve Tazeledi 

Biden'ın yeni altyapı programı risk iştahını artırırken, küresel piyasalara pozitif yansıyor. 

 

• Petrol Üretim Artışı Kararına Rağmen Durmadı 

Üretim kesintilerinin azaltılacak olmasına rağmen, aşılamanın hızlı şekilde ilerlemesiyle petrol 

talebinin de yükselecek olması petrol tarafında pozitif fiyatlanmaya devam ediyor 

Kaynak: TCMB 

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


 
 

 Stopaj Avantajı 31 Mayıs 2021’e Kadar Uzatıldı 

Geçtiğimiz hafta Merkez Bankası Başkanı tarafından Enflasyon ile mücadelede sıkı para 

politikası duruşunun korunmaya devam edeceği vurgulanması TL faizlerin yönü açısından 

belirleyici oldu.  TL Yatırımcılar için haftanın diğer önemli gelişmesi 31 Mart 2021 tarihinde 

sona ermesi beklenen bazı yatırım araçlarındaki stopaj avantajının 31 Mayıs 2021’e kadar 

uzatılmasıdır. Bankalar tarafından ihraç edilen tahvil ve bonolardan ve varlık kiralama şirketleri 

tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen gelir ve kazançlara ilişkin stopaj 

oranları %5 olarak uygulanmaya devam ederken, para piyasası, borçlanma araçları, TL cinsi 

sepet fonlar gibi bazı yatırım fonlarındaki sıfır stopaj avantajı da sürüyor. TL cinsi varlıkların 

özendirilmesi olarak nitelendirilebilecek bu kararlar menkul kıymet ve yatırım fonu yatırımcıları 

için cazip olmaktadır. Merkez Bankası’nın sıkılaştırma adımlarının devam edeceğini bekleyen 

ve birikimlerini kısa vadede değerlendirmek isteyen yatırımcılar Para Piyasası Fonları ve Kısa 

Vadeli Borçlanma Araçları Fonlarına yatırım yapabilirler veya Borsa Para Piyasasında kısa 

vadede yatırımlarını değerlendirebilirler. Orta ve uzun vadede yatırımlarını değerlendirmek 

isteyen müşteriler ise özellikle stopaj avantajı sağlayan ve mevduatın üzerinde getiri sunmayı 

hedefleyen TEFAS platformunda işlem gören sepet fonlar, orta vadeli borçlanma araçları fonları 

ve özel sektör borçlanma araçları fonlarının tamamına Açık Yatırım vasıtasıyla ulaşabilirler.  

  Eurobond Piyasası Artan Risk İştahı ile Yükselişte 

Küresel piyasalarda uzunca bir süredir yükselişte olan Amerikan 10 yıl vadeli tahvil faiz 

oranlarının %1.7 seviyelerinde durulması ve   Biden’nın altyapı programı ile birlikte piyasalarda 

risk iştahı tekrar arttı. Risk iştahındaki yükseliş Türkiye’nin 5 yıllık CDS primine de yansıdı ve 

TCMB’deki görev değişiminden sonra 500 seviyelerine yaklaşan CDS, geçtiğimiz hafta 

gevşeyerek 457 seviyesinden haftayı tamamladı.  Artan risk iştahı özel sektör ve hazine 

eurobondlarına talebi arttırdı ve düşmüş olan fiyatlardan alım fırsatı sunan piyasada verimler 

bir önceki haftaya göre düştü ve fiyatlarda yeniden yükselişler görüldü. Bu seyrin devamını 

eurobonlara olan bu talebin devam etmesi bekleyen yatırımcılar Hazine ve Banka 

Eurobondlarını değerlendirebilirler ya da Eurobond fonlarına yatırım yapabilir. 

 Dolar Endeksine Teşvik Paketi ve Tahvil Faizi Freni 

  

Biden'ın, 2,25 trilyon USD'lik altyapı ve istihdam programını açıklaması ile ekonomiye yönelik 

iyimserliğin artması dolar endeksinin gücünü zayıflatıyor.  Yaklaşık bir aydır yükseliş trendinde 

olan dolar endeksi geçtiğimiz hafta 93,43 seviyelerini gördü ve teşvik paketi ile piyasalara 

gelen pozitif hava ile birlikte haftayı nötr olarak 93,03 seviyesinde tamamladı.  

Dolar endeksinde yaşanan geri çekilme pariteler üzerinde pozitif etki yarattı. Avrupa’da 

kapanma kararları ile baskı altında olan EURUSD paritesi hafta ortasında 1,1703 seviyelerini 

gördükten sonra hafta kapanışını 1,1760 seviyesinde gerçekleştirdi. EURO’nun bu 

toparlanmasında ECB Başkanı Lagarde‘ın ECB’nin üzerine düşen görevleri yapacağı şeklindeki 

güçlü açıklamalarının da etkili olduğu söylenebilir. Sterlin tarafında ise,  GBP/USD yaklaşık 

%0,26 değer kazanarak haftayı 1,3818 seviyesinde tamamladı. 

Piyasalarda gelişmelerin bu yönde devam edeceğini düşünen yatırımcılar opsiyon işlemleri prim 

getirileri ile yatırımlarının verimliliğini artırabilir ve Vadeli İşlemler ve Opsiyon Piyasasında 

(VIOP) çift taraflı işlem yaparak riskten korunabilirler. 
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 Küresel Piyasalar Zirve Tazeledi 

ABD Başkanı Joe Biden, geçtiğimiz hafta açıklanan “Amerikan İstihdam Planı” adı verilen 

yatırım paketinin detaylarını duyurdu. Paket, ulaşım, temiz su ve hızlı internet gibi altyapı 

alanları, imalat sektörü ve yaşlıların bakımına ilişkin yatırımları içeriyor. Yatırım paketine ek 

olarak olumlu gelen PMI rakamları küresel hisse piyasalarının zirve yapmasında etkili oldu. S&P 

500 endeksi 4 bin seviyesini aşarak yeni rekor seviyelerine ulaştı. Özellikle teknoloji hisselerine 

yeniden geri gelen risk iştahı ile birlikte haftayı 4019 seviyesinde tamamdı. Avrupa tarafında 

ise Almanya’nın DAX endeksi rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor. Almanya’da artan 

siparişler, Alman sanayisinin güçlü bir toparlanma gösterdiğine işaret etti. Ayrıca Almanya’da 

kısıtlamaların kısmi oranda da olsa gevşetilmesi tüketici güvenini olumlu yönde etkiledi ve 

endeks haftalık yaklaşık %2,5 yükselerek rekor tazeledi. 

Küresel piyasalardaki risk iştahının yüksek olması Borsa İstanbul’a da pozitif yansıdı. 

Geçtiğimiz haftayı BIST100 endeksi %3,5’e yakın değer kazanarak 1430 seviyesinden 

tamamladı.  

Yeni teşvik paketi kaynaklı parasal desteklerin finans piyasalarına girmesi gelişmekte olan 

piyasalara da pozitif yansıyabilir. Artan risk iştahı ile beraber gelişmelerin bu yönde 

ilerleyeceğini düşünen yatırımcılar içerisinde teknoloji, yazılım, sağlık gibi çeşitli sektörlerden 

hisse senetleri bulunduran hisse senedi yoğun fonlara yatırım yaparak portföylerini 

çeşitlendirebilirler. 

 

 Petrol Üretim Artışı Kararına Rağmen Durmadı 

  

Azalan enflasyon endişeleri sonrasında tahvil faizlerinde de geçtiğimiz hafta yaşanan geri 

çekilme Ons fiyatlarına pozitif yansıdı ve Ons önemli bir seviye olan 1677 üzerinde kalmayı 

başardı. Doların değer kaybetmesinden de destek bulan değerli metaller hafta başında yaşanan 

değer kayıplarını geri aldı. Geçtiğimiz hafta ons altın 1678 dolar ile hafta boyunca gördüğü en 

düşük seviyeden sonra kayıplarını geri aldı ve haftayı 1729 seviyesinde tamamladı. Gümüş ise 

23,78 dolar seviyesini görmesine rağmen haftayı 24,95 dolar seviyesinde tamamladı. 

Dolayısıyla bu hafta gelen alımlara ve toparlamaya bakıldığında değerli metaller üzerindeki faiz 

baskısının hafiflediği gözlemlendi.  

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiki ülkeler Mayıs ayı ile birlikte üretimi 

kademeli olarak artırma kararı aldı. Buna rağmen küresel görünüme ilişkin iyimserlik haftalık 

olarak petrol fiyatlarında yükselişi sağladı. 

Gelişmiş ekonomiler başta olmak üzere pek çok ülkede PMI verileri Mart’ta artışını sürdürürken, 

küresel toparlanmaya ilişkin beklentiler iyileşti. Aşılamanın hızlı şekilde ilerlemesi ile 

ekonomilerin toparlanıp petrole olan talepte beklenen iyileşmeyle birlikte Brent petrolün varil 

fiyatı 64,64 USD seviyesinden haftayı tamamdı. 

Aşılamanın küresel olarak hızlı şekilde süreceğini ve hem ekonomilerin hem de petrol talebinin 

toparlanacağını bekleyen yatırımcılar, içerisinde petrol bulunduran yatırım fonlarını tercih 

ederek portföylerini çeşitlendirebilirler. 
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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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