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HAFTANIN GELİŞMESİ!  

Merkez Bankası Politika Faizinde Değişikliğe Gitmedi  

 

TCMB, Nisan ayı para politikası   toplantısında faiz oranlarını değiştirmedi. %19 olan haftalık 

repo faizini sabit bırakarak sıkılığı korudu. Politika faizinin enflasyonun üzerinde 

oluşturulmaya devam edileceği ifadesi toplantı metninde yer bulurken, 'uzun bir müddet sıkı 

duruş' ve 'gerekmesi durumunda ilave parasal sıkılaştırma yapılabilir' ifadeleri metinden 

çıkarıldı. Sıkı para politikası duruşu açısından yakından takip edilen bu ifadeler, TL faiz 

seviyesinde  gelinebilecek en yüksek faiz seviyelerine gelindiği şeklinde yorumlarına sebep 

oldu. Yeni eklenen, politika faizinin enflasyon üzerinde olacağı ifadesi, bu 29 Nisan'da 

açıklanacak 2021 yılının ikinci enflasyon raporunun önemini artırırken, raporun önümüzdeki 

dönemde uygulanacak para politikaları açısından da ipuçları vermesi bekleniyor. 

 

TCMB’nin Haziran 2017 – Mart 2021 arası 1 haftalık repo faiz oranını grafiği aşağıdadır. 

 

Kaynak: Bloomberg 
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PİYASALAR VE YATIRIM ÜRÜNLERİ 
 

• TL Faiz Seviyesi  Gelinen En Cazip Seviyeler Olabilir. 

Tahvil piyasasına ve özellikle özel sektör tahvil ihraçlarına artan talep,  faiz seviyesinin 

cazibesini göstermektedir. 

• Risk İştahının Etkisiyle CDS Seviyesinin Gerilemesi Hazine ve  Banka Eurobond’larını 

Destekliyor. 

Gelişmekte olan ülkelere para girişinin devam etmesi eurbond piyasasında talepli seyrin 

sürmesini sağlıyor.. 

 

• Risk İştahının Etkisiyle CDS Seviyesinin Gerilemesi Hazine ve Banka Eurbond’larını 

Destekliyor. 

Gelişmekte olan ülkelere para girişinin devam etmesi eurobond piyasasında talepli 

seyrin sürmesini sağlıyor. 

• Küresel Piyasalar Makro Verilerin Desteğiyle Yükselişini Sürdürüyor. 

Küresel piyasalar, açıklanan verilerin ekonomik aktiviteye ilişkin iyimserliği artırması ile pozitif 

seyir izliyor. 

 

• Emtia ve Değerli Metaller Geçtiğimiz Hafta  Yükselişini Sürdürdü.  
ABD ve  Çin’de açıklanan öncü gösterge veriler petrol ve değerli metal fiyatlarına olumlu 

yansıdı. 

 

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 Faiz Seviyesi  Gelinen En Cazip Seviyeler Olabilir 

TCMB'nin geçtiğimiz hafta ki faiz toplantısında politika faizinde değişikliğe gitmemesi TL 

faizlerin, cazibesini korumasını sağladı. Mart ayı PPK metninde yer alan sıkı para politikası 

duruşu açısından yakından takip edilen iki önemli ifadenin bu defa metinden çıkarılması şimdiki 

faiz seviyelerinin piyasanın gelebileceği en yüksek faiz seviyeleri olduğunu düşündürmektedir. 

Son haftalarda tahvil bono fazilerinin gelen taleple düşüş seyrinde olmasının yanısıra, özellikle 

banka iştirakleri ve banka bono ihraçlarına gelen yatırımcı  talepleri, ihraç faizlerinin avantajlı 

ve cazip olduğunu göstermektedir. Piyasada yılbaşından bu yana gerçekleştirilen ihraçlarda  

banka ve iştiraklerinin ihraçları ağırlık kazanırken, bu ihraçlara  ağırlıklı olmuş olup  ta lebin 

yüksek olduğu görülmüştür. 

Fazi oranlarının bulunduğu seviyenin tepe noktası olduğunu düşünen yatırımcılar,  daha uzun 

vadeli yatırımları düşünebilirler. Bunun için çeşitli banka ve banka iştirak bonolarına yatırım 

yapabilecekleri gibi TEFAS platformunda işlem gören orta ve uzun vadeli borçlanma araçları 

fonları ve özel sektör borçlanma araçları fonları öne çıkan seçenekler arasındadır.  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 cazip bir alternatiftir. 

  Risk İştahının Etkisiyle CDS Seviyesinin Gerilemesi Hazine ve  Banka 

Eurobond’larını Destekliyor 

ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin gerilemesi ve artan risk iştahı ile Türkiye'nin 5 yıllık CDS primi 

geçtiğimiz hafta 411 seviyelerine kadar geriledi. Bu iyileşme tüm Hazine eurobond’larında ve 

banka eurobond’larında talepli bir seyir izlenmesini sağladı ve verimler tüm vadelerde 

düşerken, özellikle kısa ve orta vadelerde düşüş daha belirgin oldu. Portföylerinde eurobond 

taşıyan ve satış fırsatı bekleyen yatırımcılar, bu fiyat yükselişlerini değerlendirebilirler. Risk 

iştahının devamını ve bu talepli seyrin süreceğini bekleyen yatırımcılar ise, orta ve kısa vadede 

eurobond alarak veya içinde eurobond bulunan fonlara yatırım yaparak portföylerini 

çeşitlendirebilirler. 

 Artan Risk İştahı Doların Değer Kaybetmesine Neden Olurken 

EUR/USD Paritesi Yükselişe Geçti 

  

Geçen haftayı %0,7 artışla 1,1985 seviyesinden kapatan EUR/USD paritesinin yükselişinde  

dolar endeksinin gerilemesinin yanısıra Avrupa’daki aşılama gelişmelerinin olumlu etkisi vardı. 

Bu seviyelerin üzerinde  kalması, pariteyi daha yüksek seviyelere atabilir. 

Dolar/TL, geçtiğimiz hafta artan risk iştahının etkisi ve Merkez Bankası'nın faiz kararının 

ardından 8,01 seviyelerine kadar geriledi. Artan vaka sayıları ve kısmı kapanmaların yeniden 

başlaması yurtiçi piyasalardaki iyimser havayı sınırlı tutuyor. Paritelerde yaşanan 

dalgalanmadan 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 düşüşlerine karşı kendilerini koruyabilirler. Ayrıca 

paritelerdeki dalgalanmayı fırsata çevirmek isteyen müşteriler için ise artan opsiyon primleri 

cazip olmaya devam ediyor. 
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 Küresel Piyasalar Makro Verilerin Desteğiyle Yükselişini Sürdürüyor 

 

FED Başkanı Powell’ın %2 enflasyon hedefine ulaşılmadan faiz artışlarının olası olmayacağını 

ifade etmesi ve ABD tarafında açıklanan perakende satışlar verisinin beklentilerin üzerinde 

açıklanması küresel piyasalarda risk iştahının artmasını destekledi. Nasdaq 1% ve Dow Jones 

0,07% artışla haftayı kapattı (seviyeler güncellenecek) 

Avrupa tarafında ECB başkanı Lagarde destek paketlerinin devam edeceğini açıklarken 

Almanya’da vaka sayısında Ocak ayından beri en yüksek seviyelerin görülmesi sonrası risk 

iştahı baskılanmış DAX endeksi 0,02% artışla yatay bir seyir göstermiştir. 

ABD ile yaşanan gerginlik nedeniyle Rusya ve Çin borsalarındaki  satışlara rağmen gelişmekte 

olan ülke borsaları ABD borsaları ile pozitif korelasyonunu sürdürerek artmaya devam ediyor. 

BIST endeksin de geçtiğimiz haftayı artan vaka sayılarına rağmen risk iştahının etkisiyle 1,1% 

artışla kapattı. 

Küresel piyasalar, açıklanan verilerin ekonomik aktiviteye ilişkin iyimserliği artırması ile pozitif 

bir seyir izlerken, koronavirüse karşı  aşılama çalışmalarında sağlanan ilerleme ve ekonomilerin 

beklenenden hızlı toparlanabileceğine işaret eden öncü veriler borsaları destekliyor. Bu 

doğrultuda beklentileri olan yatırımcılar portföylerinde içerisinde yabancı hisse senetler 

bulunan ve TEFAS’te işlem gören çeşitli temalardaki fonlara yatırım yapabilirler 

 

 Emtia ve Değerli Metaller Geçtiğimiz Hafta  Yükselişini Sürdürdü. 

  

Geçtiğimiz hafta ABD’den gelen perakende satış verileri %5.8’lik artış beklentisine karşın 

%9.8’lik artış gösterirken, Çin’in 1. Çeyrek büyüme rakamları da beklentilere paralel %18.3 

olarak gerçekleşti. ABD ve Çin’deki güçlü ekonomik toparlanmaya işaret eden veriler petrol 

fiyatlarında son bir haftada %6 civarında bir yükseliş sağladı ve brent petrol 67 seviyesini aştı.  

 

Perakende satışlar verisinin beklentinin üzerinde gelmesi ve işsizlik başvurularının azalmasının 

etkisiyle birçok varlık fiyatlarında yukarı yönlü fiyatlama yaşanırken ABD ve Avrupa merkez 

bankalarının genişlemeci politikalarını sürdüreceklerini açıklamaları da diğer varlıklar gibi 

kıymetli madenlerin fiyatlamalarına olumlu yönde yansıdı. Altın ABD 10 yıllık faizlerindeki 

gerilemenin de etkisiyle 1761 direncini kırdı ve geçtiğimiz haftayı %1.8’lik yükselişle 

tamamladı. Gümüş ise 2,75% artışla haftayı 25.95 seviyesinden kapattı. 

 

Petrol talebinin artmasıyla fiyatların yükseleceğini bekleyen yatırımcılar, içerisinde petrol 

bulunduran yatırım fonlarını tercih edebilirler, makroekonomik verilerin olumlu olarak devam 

etmesini ve merkez bankalarının destekleyici politikalarının devam etmesini bekleyen 

yatırımcılar da içerisinde değerli metaller bulunan 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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