
 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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!  

YATIRIM FONLARI PAZARI BÜYÜRKEN TEMATİK FONLAR YATIRIMCILAR TARAFINDAN 

İLGİ GÖRÜYOR 

 

Son bir yılda yatırım fonları pazarının yaklaşık %23 oranında artarak 126 Milyar TL’den 156 Milyar TL 

büyüklüğe ulaştığını görmekteyiz. Pandemi döneminin başlamasıyla teknoloji temalı fonlara ilgi gösteren 

yatırımcıların bu eğilimi portföy yönetimi şirketlerini farklı alanlara yönlendirerek getiri potansiyeli 

yüksek olan değişik temalarda fonlar kurmaya yöneltti. Büyük portföy yönetim şirketlerinin öncülüğünde 

yönetilen bu fonların ilkleriden biri “elektrikli araçlar” temasıyla Mayıs 2018’de kurulmuştur. Elektrikli 

araç üreten ve/veya elektrikli araç üretimini destekleyen alanlarda faaliyet gösteren şirketlerin pay 

senetleri ve borçlanma araçlarına yatırım yaparak orta ve uzun vadede bu alandaki dönüşümden 

yararlanmak suretiyle getiri elde etmek isteyen yatırımcılar için uygun olan fon son bir yılda yatırımcısına 

%110 getiri sağlamıştır. 

    Yatırım fonları dünyasına katılan diğer tematik fonlardan; 

Sağlık sektörü yabancı hisse senetleri fon portföylerinde sağlık sektöründe ürün ve hizmet 

geliştirici yabancı hisse senetlerine;   

Alternatif enerji yabancı hisse senetleri fonu; alternatif enerji sektöründe faaliyet gösteren hisse 

senetlerine; 

Blokchain teknolojileri hisse senetleri fonu; blockchain teknolojisini geliştirmek, araştırmak, 

desteklemek, yenilemek veya kullanmak için maddi kaynaklarını taahhüt eden şirketlerin ve bu 

şirketlerin hizmet/servis sağlayıcılarının hisse senetlerine;  

Turizm sektörü hisse senetleri fonu; online rezervasyon şirketleri, otelcilik, havayolu şirketleri başta 

olmak üzere önemli yerli ve yabancı şirketlerin hisse senetlerine yatırım yapmakta ve fon yatırımcıları 

da profesyonel bir şekilde yönetilen yatırım fonları aracılığıyla bu şirketlerin gelirlerinden pay almaktadır. 

                      
 

 

    

 

 

 

İnstagram’da bizi takip edin 
 
 

 

Youtube’ta bizi takip edin 
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Haftalık Görünüm 

PİYASALAR VE YATIRIM ÜRÜNLERİ 
 

• TCMB Sıkı Duruş Mesajlarını Korumaya Devam Ediyor. 

TCMB’nin faiz politikası, önümüzdeki süreçte enflasyondaki düşüşün belirginleşmesi ve 

ekonomik görünümün iyileşmesine paralel olarak yön bulacak. 

• Eurobond’lara Talep Devam Ediyor. 

CDS seviyesinin ve global risk iştahının desteklediği eurobond piyasasında hem hazine hem 

banka eurobond’larında talepli seyir sürüyor. 

 

• Dolar Endeksinin Dalgalı Seyri Paritelerde de Sert Değişimlere Neden Oluyor. 

Ekonomiler için öncü gösterge olan veriler Cuma günü ABD’de iyi gelince dolar endeksi değer 

kazandı ve pariteler geriledi. 

 

• Geçtiğimiz Hafta Yurtdışı Yatay, BIST ise Alıcılı Seyretti. 

Küresel borsa endeksleri karışık bir seyir izlerken, ABD ve Avrupa büyüme verileri borsaları 

olumlu etkileyen etkenler oldu. 

 

• Petrol Artan Talep Beklentisiyle, Altın Yükselen ABD Tahvil Faizi Etkisiyle Fiyatlanıyor.  

Petrol,  ABD ham petrol stok verilerinin beklenenin altında gelmesi ve Hindistan'da artan vaka 

sayıları nedeniyle yükselişini sürdürdü. 

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


 
 

 TCMB Sıkı Duruş Mesajlarını Korumaya Devam Ediyor 

TCMB 2021 yılının 2. enflasyon raporunda; para politikası duruşuna ilişkin mesajlarında parasal 

sıkılığın korunacağına vurgu yaptı. Bu hafta Pazartesi günü açıklanacak olan Nisan ayı 

enflasyonu Merkez Bankası'nın önümüzdeki dönem için uygulayacağı para politikalarında 

belirleyici olacaktır. TCMB tahminine göre Nisan ayı enflasyonunun zirve yaptıktan sonra 

yılsonuna doğru düşüş beklenmektedir. Enflasyondaki düşüşün belirginleşmesi ve ekonomik 

görünümün iyileşmesine paralel olarak TCMB’nin ilerleyen aylarda faiz politikasında değişikliğe 

gitmesi ve faiz indirimlerine gitmesi beklenebilir. Bu durumda mevcut faiz seviyesini 

yatırımcılar için cazibesini korumaktadır. 

Faiz oranlarının daha fazla yükselmeyeceğini 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. 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. 

  Eurobond’lara Talep Devam Ediyor 

Ağustos – Kasım 2020 arasında 570-470 bandında oldukça yüksek seyreden Turkiye 5 yıllık 

CDS'i Kasım sonrası başladığı düşüşünü Aralık ayında hızlandırarak 300 seviyelerine kadar 

gerilemişti. Bu gerileme 2021'nin ilk aylarında da devam ederek Şubatta 285 ile en düşük 

sevilerine indi. 2021 yılın en yüksek seviyesini Mart ayının sonunda 480 ile yaşayan CDS son 

günlerde 410-425 bandında yatay bir seyir göstermektedir. Mart sonrası yaşanan düşüş ve 

yatay seyir eurobond’lara da pozitif olarak yansımaktadır. Son haftalarda ABD de faizlerin daha 

fazla yükselmeyeceği  beklentileri ile düşen dolar endeksi de küresel piyasalardaki risk iştahına 

olumlu yansıyınca eurobond piyasası olumlu seyrini sürdürmektedir.  Geçtiğimiz hafta uzun bir 

aradan sonra gerçekleşen Pegasus Havacılık'ın 5 yıllık Eurobond ihracına gelen talep de 

eurobond piyasasındaki olumlu havanın bir göstergesi olmuştur. Eurobond’lara olan talebin 

sürmesini bekleyen yatırımcılar risk iştahlarına göre farklı vadelerde hazine ve banka 

eurobond’ları alabilecekleri gibi, içinde eurobond portöyü bulunduran eurobond fonlarına da 

yatırım yapabilirler. 

 Dolar Endeksinin Dalgalı Seyri Paritelerde de Sert Değişimlere Neden 

Oluyor 

 

Geçtiğimiz hafta Amerikan Doları'nın diğer gelişmiş para birimleri karşısında değerini gösteren 

DXY endeksinin ABD faizlerinde uzun süre sabit bir seyir olacağı beklentisi ile 90,200 

seviyelerine gerilemesi EURO, YEN ve GBP'nin dolar karşısında değer kazanmasını sağlarken, 

EURO/USD  paritesi  1,2118 seviyesini, GBP/USD paritesi 1,3944 seviyesinin, USD/YEN paritesi 

108 seviyelerini gördü.  Dolar endeksinin gerilemesi TL'nin değer kazanmasına da destek 

olurken USD/TL  8,2250 seviyelerini gördü. Haftanın sonuna doğru ve özellikle cuma günü 

Amerika'da,  ekonomide öncü gösterge olarak kabul edilen PMI ve güven endekslerinin 

beklenenden iyi gelmesi dolar endeksinin  91, 280  seviyesine çıkmasına ve doların değer 

kazanmasına neden oldu.   

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 dalgalanmaları fırsata çevirmek isteyen müşteriler opsiyon primlerinden 

faydalanarak getirilerini artırabilirler. 
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 Geçtiğimiz Hafta Yurtdışı Yatay, BIST ise Alıcılı Seyretti 

 

Borsa endekslerinde dünya çapında karışık bir seyirle hafta kapanırken gündemin en önemli 

gündem maddeleri ise ABD Merkez Bankası Başkanı’nın faiz kararı sonrası açıklamaları ve ABD 

teknoloji şirketlerinin bilançolarıydı. FED, faizlerde değişikliğe gitmezken, varlık alımlarının 

devam edeceği yönündeki açıklamalar ve yukarı yönlü enflasyonun geçici olacağının 

vurgulanması, ABD’de faiz oranlarının düşük kalacağının sinyalini vermektedir.   

Geçtiğimiz hafta ABD’de teknoloji şirketleri başta Amazon olmak üzere beklentinin üzerinde 

kar açıklarken, Nasdaq 100 endeksi 0.43% lük bir düşüşle S&P 500 endeksiyse 0.43% 

yükselişle kapandı. 

Avrupa’da ise DAX’ın Nisan ayının ilk haftasından beri süregelen yatay seyri devam etmektedir. 

Avrupa tarafında ilk çeyrek büyüme verileri İspanya, İtalya ve Almanya ülkelerinde daralmaya 

işaret ederken aşılamaların başarılı bir şekilde gelişmesi açılmaları da gündeme getirdi.  

BIST 100 endeksi gelen tepki alımlarıyla birlikte 1.343 seviyelerinden 1.400 seviyelerine 

gelerek 4.3% oranından bir artış göstermiştir. BIST endeksinde bilançolar gündemde önemli 

bir yer tutmaktadır. 

Endekslerdeki yatay seyirden sonra yukarı yönlü trendin devam edeceğini yönünde beklentileri 

olan yatırımcılar içerisinde yerli veya yabancı hisse senetlerin bulunduğu beklentilerine uygun 

temalardaki fonlara yatırım yapabilirler. Açık Yatırım’da bu fonlarla ilgili analizlerimizle 

yatırımlarınıza yön verebilirsiniz. 

 

 Petrol Artan Talep Beklentisiyle, Altın Yükselen ABD Tahvil Faizi Etkisiyle 

Fiyatlanıyor 

  

Petrol, dünyanın en büyük üçüncü petrol ithalatçısı olan Hindistan’da rekor seviyelere gelen 

koronavirüs vakalarının etkisi ve ABD ham petrol stok verilerinin beklenenin altında gelmesiyle 

65.16 seviyelerinden 67.33 seviyelerine gelerek haftayı 3.3% oranında bir yükselişle kapattı. 

Altın yılın ilk çeyreğini kayıplarla geçirdikten sonra Nisan ayını %2’nin üzerinde bir artışla 

kapattı. Geçtiğimiz hafta ise ABD on yıllık tahvil faizlerinin yükselmesiyle %0.7’lik bir kayıp 

vardı. 

Petrol fiyatlarında düşüş beklemeyen yatırımcılar petrol fonlarına yatırım yaparken, kıymetli 

madenlerde bu hafta yaşanan düşüşü alım fırsatı olarak değerlendirmeyi düşünen yatırımcılar 

ise 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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