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“AÇIK YATIRIM” uzman 

ekiplerimizle görüşmek 
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Yatırım fonları konusunda 

daha detaylı analize (linkten) 

ulaşabilirsiniz. 

 
 

acıkyatirim/yatirimfonlari 

HAFTANIN GELİŞMESİ!  

    Dünya Borsalarında Zirveden Dönüş Mü Var? 
 

Yılbaşından itibaren baktığımızda global borsalar ve BIST tarafında olumlu başlayan ve devam eden bir 

pay piyasası görmekteyiz. ABD’deki teşvik paketleri ve aşılamada alınan yol ABD borsalarındaki artışta 

belirleyici olurken, global borsalar pandemi sürecinde özellikle teknoloji, sağlık, gıda gibi sektörlerin 

öncülüğünde yükseliş göstermiştir. Bunun yanısıra pandeminin olumsuz etkisiyle en çok olumsuz 

etkilenen sektörler ise turizm, ulaşım, finans sektörleri olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Son hafta dünyada artan vaka sayıları, dönem dönem aşılamanın yavaş seyretmesi global risk iştahını 

azatırken küresel borsalarda da sert satışlar yaşanmasına neden oldu. Borsalardaki satış dalgasına ek 

olarak yurtiçinde vaka sayılarının artıyor olması, ekonomide kapanma önlemlerinin genişletilmesi 

BIST'in sert düşmesine neden olmuştur. 

Dünya piyasalarındaki satış dalgası küresel risk iştahında kalıcı şekilde bozulmadan çok bir kar 

realizasyonu olarak görülebilir. ABD ve Avrupa borsaları için destekleyici sürecin devam ettiğini 

söylemek mümkün. Yurtiçinde ise; mayıs sonunda salgının kademeli olarak kontrol altına alınacağı ve 

normalleşme senaryosuna yeniden dönüleceği beklentisinde olan yatırımcılar için borsadaki düşüşler 

orta ve uzun vadede alım fırsatı doğuracağı düşünülebilir. 

                      
     DAX Endeksi Nisan 2020 – Nisan 2021                            NIKKEI Endeksi Nisan 2020 – Nisan 2021 

    
    NASDAQ Endeksi Nisan 2020 – Nisan 2021                        BIST Endeksi Nisan 2020 – Nisan 2021 
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PİYASALAR VE YATIRIM ÜRÜNLERİ 
 

• Enflasyon Raporu Menkul Kıymet Faizlerinin Yönünde Etkili Olacak. 

TCMB’nin para politikasına ilişkin yeni ipuçlarını görebilmek adına 29 Nisan tarihli 

enflasyon raporu toplantısı önemli olacak. 

• Risk İştahının Azalması CDS Üzerinde Baskı Yaratıyor. 

Küresel piyasalarda azalan risk iştahının Eurobond piyasalarına satışlar getirmesi 

yatırımcılara alım fırsatı doğurabilir. 

 

• Paritelerde Dalgalı Seyir Sürüyor. 

Dolar, diğer gelişmiş ülke para birimleri karşısında değer kaybederken, paritelerdeki 

dalgalı seyir yatırımcılara fırsatlar sunuyor. 

• Artan Koronavirüs Vakaları ve Kötü Bilançolar Borsalarda Satışa Neden Oldu. 

Geçtiğimiz hafta küresel borsalarda kötü bilançoların etkisiyle görülen satışlar BIST’e de 

yansıdı. 

 

• Artan Vaka Sayıları ve Gerileyen ABD Tahvil Faizleri Değerli Metaller Üzerinde Olumlu 

Etki Yaratıyor.  
Küresel çapta artan koronavirüs vakaları risk iştahını azaltıp güvenli liman talebini arttırdı. 

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


 
 

 Enflasyon Raporu Menkul Kıymet Faizlerinin Yönünde Etkili Olacak 

TCMB, politika faizini değiştirmeyip sıkı para politikası duruşunda ton değiştirdiği son 

toplantısının özetlerinde, yurtiçinde enflasyonun kalıcı olarak düşürülmesi ve fiyat istikrarı 

hedeflerinin önemini bir kez daha vurguladı. TL’nin reel faiz avantajını devam ettirdiğini 

söyleyebiliriz. Para politikasına ilişkin yeni ipuçlarını görebilmek adına 29 Nisan tarihli enflasyon 

raporu toplantısı önemli olacak. Yurtdışı yerleşiklerin menkul kıymet portföylerinde bu hafta, 

165 milyon USD’a yakın giriş olduğunu görmekteyiz. Geçtiğimiz hafta kısa vadeli menkul 

kıymet faizleri yatay seyrederken, uzun vadeli menkul kıymet faizlerinde %2 ile %3.5 arasında 

bir artış yaşandı. TL'de ki mevcut reel getiri avantajını kullanmak isteyen ve TCMB faiz leri daha 

fazla yükseltmeyeceğini bekleyen yatırımcılar, menkul kıymet yatırımlarını daha uzun vadeye 

kaydırabilirler. 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. 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 bir diğer cazip alternatiftir. Borçlanma araçları fonları ve Para Piyasası 

fonlarındaki sıfır stopaj avantajı 31 Mayıs 2021 tarihine kadar devam etmektedir. 

  Risk İştahının Azalması CDS Üzerinde Baskı Yaratıyor 

 Doların değer kaybetmesi, paranın yönünü güvenli limanlara cevirirken, Türkiye'nin 5 yıllık 

risk primini gösteren CDS'in de yukarı yönlü bir seyir izlemesine neden oldu. CDS’in 425 

seviyesine çıkması Hazine eurobond verimlerini yükseltirken banka eurobondlarında bu 

düşüşlerin alım fırsatı olarak değerlendirildiği gözlenmiştir. Hazine eurbondlarında son bir 

haftalık süreçte kısa vadelerde verimler düşse de 2024 sonrası vadelerde satış görülmüştür. 

Banka eurobondlarında ise uzun vadelerde verim düşüşleri görülse de genelde talepli seyir 

sürmüştür. Portföylerine Eurobond almayı planlayan yatırımcılar orta ve kısa vadede eurobond 

alımı için piyasayı takip edebilir veya içinde eurobond bulunan fonlara yatırım yaparak 

portföylerini çeşitlendirebilirler. 

 Paritelerde Dalgalı Seyir Sürüyor  

 

Dolar, geçtiğimiz hafta ABD Hazine tahvil getirilerindeki gerilemenin ardından diğer para 

birimlerine göre getiri avantajının azalması nedeniyle son haftaların en düşük seviyelerine 

yakın seyretti. Dolar endeksi 90,700 seviyeleri ile son iki ayın en düşük seviyelerine gerilerken, 

dolar Yen karşısında 107,75 ile yedi haftanın, Kanada Doları karşısında 1,2460 ile altı haftanın 

en düşük seviyesine gerilerken, EUR karşısında da 1,2110 ile Mart başından beri en düşük 

seviyesine geriledi. Yatırımcıların dolara olan ilgisi geçen ay ABD Hazine tahvillerinin 

getirilerinde yaşanan artışın tersine dönmesiyle azalsa da ABD ekonomisine ait güçlü veriler 

ve koronavirüs aşı programının iyi gitmesi nedeniyle uzun vadede beklentilerin pozitif kalmaya 

devam etmesinin beklendiği söylenebilir.Paritelerdeki dalgalı seyir, artan opsiyon primleri 

yatırımcılara yüksek getiri fırsatı yaratırken, DCD yapan yatırımcılara ise mevduat getirilerini 

çok daha yüksek seviyelere çıkarma fırsatı sunmaktadır. 

Küresel piyasalarda doların zayıf seyrine devam etmesi, önümüzdeki dönemde indirim 

beklentilerinin sürmesine rağmen %19 seviyesindeki politika faizi TL'yi destekleyen ana 

unsurlar olarak hala öne çıkıyor. Türkiye ekonomisine yönelik riskler ve ABD ile ilişkiler ön 

plana çıkarken, vaka sayılarının seyri, aşılamada konusundaki ilerleme ve bu hafta başında 

Bakanlar Kurulu'nun yeni önlemler konusunda yapacağı açıklamalar takip edilen diğer başlıklar 

olacaktır.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. 
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 Artan Koronavirüs Vakaları ve Kötü Bilançolar Borsalarda Satışa 

Neden Oldu 

 

Dünya çapında artan koronavirüs vakaları ve bazı A.B.D. teknoloji şirketlerinin bilançosundaki 

bozulmalar borsa endekslerinde satış baskısını tetiklerken hafta içinde Nasdaq 100 endeksinde 

1,8% Dow Jones endeksindeyse 0,9% oranında gerilemeler görüldü. Buna rağmen hafta içinde 

tepki alımlarıyla tekrar yükselen Nasdaq 100 endeksi 13.889 seviyelerine yükselerek 1% 

oranında, Dow Jones ise 34.000 seviyelerine yükselerek 0,8% oranında artışla haftayı kapattı.  

 

Geçtiğimiz hafta BIST endeksinde küresel risk iştahındaki azalış ve koronaviriüs vakalarındaki 

hızlı artış nedeniyle 5.3% oranında gerileme yaşandı. 

Endekslerdeki satış baskısı kar realizasyonu olarak görülebilir ve yeni alımlar için fırsat 

yaratabilir. Bu doğrultuda beklentileri olan yatırımcılar içerisinde yerli ve yabancı hisse 

senetleri bulunan ve TEFAS’ta işlem gören içerisinde yabancı hisse bulunan özellikle teknoloji, 

sürdürülebilirlik temalarındaki fonlara yatırım yapabilirler. 

 

 Artan Vaka Sayıları ve Gerileyen ABD Tahvil Faizleri Değerli Metaller 

Üzerinde Olumlu Etki Yaratıyor 

  

Petrol tarafında bir önceki haftada yaşanan yükseliş trendinden sonra geçtiğimiz hafta Japonya 

ve Hindistan’daki koronavirüs vakalarının rekor seviyelere gelmesiyle azalan talep petrol 

fiyatlarını 63,50 seviyelerinden 61 seviyelerine kadar geriletti. ABD petrol stok verilerinin son 

1 ay içinde ilk defa yükselmesi de arz fazlası endişelerini körükleyerek petrol fiyatlarının 

baskılanmasına neden olan diğer bir etken oldu. 

Kıymetli madenler tarafında; ABD tahvil getirilerinin düşmesi ve küresel çapta artan 

koronavirüs vakaları küresel risk iştahını azaltıp güvenli liman talebini arttırdı. Altın hafta 

başından bu yana 1775 seviyelerinden 1790 seviyelerine gelerek 1% oranında bir artışla son 

iki ayın zirvesine yaklaşırken gümüş de 25,90 seviyelerinden 26,40 seviyelerine geldi ve %2’ye 

yakın yükseldi. 

Kıymetli madenlerde trendin devam etmesini bekleyen yatırımcılar içerisinde değerli metaller 

bulunan yatırım fonlarını tercih edebilirler. Petrol ile ilgili olumlu beklentileri olan yatırımcılar 

ise içerisinde petrole dayalı borsa yatırım fonlarına yatırım yapan TEFAS’ta işlem gören fonları 

portföylerine katabilirler. 
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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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