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Yatırım fonları konusunda 

daha detaylı analize (linkten) 

ulaşabilirsiniz. 

 
 

acıkyatirim/yatirimfonlari 

HAFTANIN GELİŞMESİ!  

Küresel Borsalar Tarihi Zirvelerine Ulaştı.  

 

Küresel piyasalar, pandemide üçüncü dalgayı fiyatlamaya başlasa da, aşılama süreci ile ilgili 

yapılan iyimser açıklamaların yanısıra teşvik paketlerinin olumlu etkisine makro değişkenlerin 

güçlü gelmesi de destek verince global risk iştahı arttı.  Bu iyimserlikle dünya borsaları düşük 

hacimle de olsa zirveye yakın seviyelere yükseldi.  ABD’de Fed Başkanı Powell’ın enflasyona 

ilişkin rahatlatıcı mesajlarının yanısıra güçlü tarım dışı istihdam ve PMI verileri ekonomik 

toparlanmaya dair güvenin artmasını ve ABD borsalarında rekor yükselişlerin gerçekleşmesini 

sağladı. ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin ise %1,6’lara kadar gerilemesiyle birlikte S&P 

Endeksinde %1,9, Nasdaq Endeksinde %3,2 ve Dow Jones Endeksinde %1 yükselişler 

yaşandı.  Avrupa'da da beklenenden iyi gelen PMI verileri Avrupa borsalarını zirveye yakın 

seviyelere taşıdı. İngiltere’de de FTSE100 endeksi %2 arttı.  

Teşvik paketleri ve ABD tahvil faizlerinin seyri, enflasyon ve büyüme beklentileri küresel 

piyasaların yönünün belirlenmesinde ektili olmaya devam edecektir 
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Haftalık Görünüm 

PİYASALAR VE YATIRIM ÜRÜNLERİ 
 

• TL Faizlerin Cazibesi Stopaj Avantajı ile Destekleniyor. 

Stopaj avantajının Uzatılması TL Cinsi Varlıkların Cazibesinin Sürmesine Neden 

Oluyor. 

• Risk İştahı Eurobondlara Talebi de Destekliyor. 

Global risk iştahının artması ile düşen CDS seviyesi Eurbondlara olan talebi destekliyor. 

 

• ABD' de Enflasyon Endişesinin Azalması Paritelere Pozitif Yansıdı. 

Endişelerin azalması ile artan risk iştahı para birimlerinin dolar karşısında değer 

kazanmasını sağladı. 

• Global Borsalardaki Güçlü Duruşa Rağmen BIST Artan Vakalar Nedeniyle Baskı 

Altında Kaldı. 

BIST, dolar endeksinde ve tahvil faizlerinde görülen düşüşe rağmen yurtiçinde hızla artan 

kovid vakalarının etkisiyle baskılandı. 

 

• Değerli Metaller ABD Tahvil Faizi ve Zayıflayan Dolardan Destek Bularak Güçlendi. 

Ekonomik toparlanmaya dair endişeler nedeniyle düşen emtia fiyatları, gerileyen ABD 

tahvil faizi ve zayıflayan dolardan destek bularak güçlendi. 

Kaynak: Reuters 

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 Faizlerin Cazibesi Stopaj Avantajı ile Destekleniyor 

TL yatırım ürünlerinin cazibesinin arttırılması amacı ile getirilmiş ve Mart ayı sonunda bitmesi 

beklenen stopaj avantajının 31 Mayıs'a kadar uzatılması TL cinsi varlıkların cazibesinin 

sürrnesini sağladı. TL cinsi kısa vadeli tahvil faizlerinin gerilediği, yatırım fonlarının değer 

kazandığı görülmüştür. 

Önümüzdeki hafta yine TCMB’nin PPK toplantısına odaklanacak piyasalarda oynaklığın 

azaldığını görmekteyiz. TCMB'nin parasal sıkılaşmayı koruması bekleniyor. Enflasyonda düşüş 

trendi başlayana kadar şahin duruş korunursa TL’nin performansına olumlu yansıyacaktır. 

Merkez Bankasının politika faizini sabit tutacağını bekleyen ve yatırım vadelerini uzatmak 

isteyen yatırımcılar TEFAS platformunda işlem gören orta ve uzun vadeli borçlanma araçları 

fonları ve özel sektör borçlanma araçları fonlarını bir alternatif olarak düşünülebilir. Birikimlerini 

kısa vadede değerlendirmek isteyen yatırımcılar ise Para Piyasası ve Kısa Vadeli Borçlanma 

Araçları Fonlarına yatırım yapabilirler. Borsa Para Piyasası faizleri hem kısa hem orta vade 

düşünen yatırımcılar için her zaman diğer bir alternatiftir. 

  Risk İştahı Eurobondlara Talebi de Destekliyor 

Global piyasalarda hissedilen güven artışı Mart sonunda 480 seviyelerine kadar yükselen 

Türkiye’nin 5 yıllık CDS priminin 1 haftalık süreçte hızlı düşüş ile 430 seviyelerine gerilemesini 

sağladı. Düşen CDS seviyesi ve artan risk iştahı eurobondlara talebi artırdı. Hazine 

kıymetlerinde özellikle kısa vadelerde belirginleşen talepli seyir özel sektör banka 

eurobondlarında tüm vadelerde görülmektedir. Küresel piyasalarda teşvik paketlerinin ve aşı 

konusundaki iyimser beklentilerin desteklediği risk iştahının sürmesini bekleyen yatırımcılar 

kısa vadeli eurobond’lara ve içinde eurobond bulunan yatırım fonlarına yatırım yapabilirler. 

Portföylerinde  eurobond bulunan ve kar realizasyonu yapmak için fırsat bekleyen yatırımcılar 

ise yükselen fiyatları satış için değerlendirebilirler. 

 ABD' de Enflasyon Endişesinin Azalması Paritelere Pozitif Yansıdı 

  

Geçtiğimiz hafta ABD 10 yıllık tahvillerin %1,6’lı seviyeleri görmesi ve artan risk iştahı doların 

değer kaybını beraberinde getirdi. USD'ın değer kaybı ve başta hizmet PMI verisi olmak üzere 

Avrupa verilerinin güçlü gelmesi EURO/USD paritesinin yukarı yönlü hareket etmesine güç 

verdi. EURO/USD %0,9 değer kazanarak 1,18 seviyesine yükseldi. GBP ise %0,9 değer 

kaybederek 1,37 seviyesine geriledi.   

Doların zayıf bir görünüm sergilemesi TL'nin de dolar karşısında %0,2 değer kazanmasını ve 

dalgalanmanın zayıflamasını sağladı. Dolar/TL yatay bir görünüm sergileyerek haftayı 8.16 

seviyesinden tamamladı. 

Paritelerde yaşanan dalgalanmadan kendilerini korumak isteyen yatırımcılar, tezgahüstü türev 

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

alım-satım yönünde işlem yaparak döviz fiyatlarının yükseliş ve düşüşlerine karşı kendilerini 

koruyabilirler. Ayrıca paritelerdeki dalgalanmayı fırsata çevirmek isteyen müşteriler için ise 

opsiyon primleri cazip olmaya devam ediyor. 
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 Global Borsalardaki Güçlü Duruşa Rağmen BIST  Artan Vakalar 

Nedeniyle Baskı Altında Kaldı 

 

ABD Fed Başkanı Powell’ın enflasyona ilişkin rahatlatıcı mesajları ve gelen güçlü tarım dışı 

istihdam ve PMI verileri sonrasında ekonomik toparlanmaya dair güvenin artmasıyla küresel 

risk iştahı Amerika Avrupa borsalarında rekor artışların yaşanmasına neden oldu.   

 

BIST, dolar endeksinde ve tahvil faizlerinde görülen düşüşe rağmen yurtiçinde hızla artan kovid 

vakalarının etkisiyle baskılandı. BIST endeksi %2,7 değer kaybederek haftayı 1392 

seviyesinden tamamladı. 

 

Küresel piyasalarda teşvik paketlerinin artmasıyla birlikte olumlu mesajlar verilmesi ve kovid 

vakalarında aşılama ve önlemlerin hız kazanması risk iştahını artıracaktır. Bu doğrultuda 

beklentileri olan yatırımcılar içinde yabancı hisse senetlerinin bulunduran fonlara yatırım 

yaparak portföylerini çeşitlendirebilirler. Açık Yatırımda TEFAS’ta yer alan tüm fonlara ulaşabilir 

ve fon analizlerimizden faydalanabilirsiniz. 

 

 Değerli Metaller ABD Tahvil Faizi ve Zayıflayan Dolardan Destek Bularak 

Güçlendi. 

  

Haftanın başında Opec’in üretim miktarını arttırma kararı sonrası düşen petrol fiyatları, hafta 

itibariyle temkinli seyretti. IMF’in yayınladığı raporda küresel büyüme tahminlerinin yukarı 

revize edilmesi ve ekonomik aktivitelerin artması yönünde doğabilecek enerji ihtiyacı petrol 

fiyatlarına olumlu yansırken; artan kovid vakaları brent petrol üzerindeki yükselişi sınırlı tuttu. 

Petrol %2,7 değer kaybederek en düşük 61,2 dolar seviyelerini gördü. Önümüzdeki süreçte 

vakaların azalmasını ve petrol talebinin artmasıyla fiyatların yükseleceğini bekleyen 

yatırımcılar, içerisinde petrol bulunduran yatırım fonlarını tercih edebilirler.  

 

Ekonomik toparlanmaya dair endişeler nedeniyle düşen emtia fiyatları, gerileyen ABD tahvil 

faizi ve zayıflayan dolardan destek bularak güçlendi. Fed başkanı Powell’ın enflasyonda kalıcı 

bir yükseliş beklemediğine yönelik mesajları sonrası ve ABD Başkanı Joe Biden’ın harcama 

planını açıklaması sonrası değerli metallere ilgi artarken ons altında yukarı yönlü hareketlenme 

yaşandı. Ons altın hafta itibariyle %0,9, gümüş ise %1 değer kazandı. Ons altın fiyatı 1.759 

gümüş ise 25,6 seviyelerine kadar yükseldi. Tahvil faizlerinde yükselişin devam etmeyeceğini 

bekleyen yatırımcılar altın yada içerisinde değerli metaller bulunan ve 31 Mayıs’a kadar sıf ır 

stopaj avantajı getirilen yatırım fonlarını tercih edebilirler. 
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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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