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05498402245 

 

 
Yatırım fonları konusunda 

daha detaylı analize (linkten) 

ulaşabilirsiniz. 

 
 

acıkyatirim/yatirimfonlari 

HAFTANIN GELİŞMESİ!  

AMERİKAN MERKEZ BANKASI  TOPLANTISI (FOMC)  DOLARI DESTEKLEDİ 

 

ABD’de %5 ile son 13 yılın zirvesine çıkan enflasyonun ardından bu ayki FOMC toplantısı 

geçen haftanın en önemli ekonomik gündemini oluşturdu. Komite, % 0,25’teki faizi sabit 

tutarak varlık alımlarına devam etti ancak daha önce gündeme gelmesi bile konuşulmayan 

varlık alımlarının azaltılması konusu konuşulmaya başlandı. Fed ayda 80 milyar dolar 

tutarında Hazine kağıdı ve 40 milyar dolar tutarında mortgage destekli menkul kıymet alımını 

sürdüreceğini açıklarken aynı zamanda ekonomik projeksiyonlarda yukarı yönlü revizyonlar 

da gerçekleştirdi. Fed yetkilileri 2023 sonu için faiz tahminini %0,1'den %0,6'ya yükseltirken 

2023’te 2 faiz artırımına işaret etti. Fed’in şahin duruş kararı sonrası ABD 10 yıllık tahvil 

faizleri yaklaşık 10 baz puan artış göstererek %1,58 seviyesine çıkarken; dolar endeksi 

küresel bazda 90 seviyelerinden 92 seviyelerine yükseldi. Amerika Merkez Bankası’nın sıkı 

parasal duruşa dair açıklamaları gelişmekte olan ülkelerin fonlama maliyetlerinde bir artışı 

gündeme getirebilir. Sıkı parasal duruş ve doların faiz artışı sonrasında “güvenli liman” olarak 

görülmesiyle gelişmekte olan ülkelerin risk primlerine olumsuz yansıyabilir. 

FED Politika Faiz Grafiği 

 

Kaynak: Bloomberg 
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PİYASALAR VE YATIRIM ÜRÜNLERİ 
 

• TCMB Politika Faizini %19 Olarak Sabit Tuttu. 

TCMB, Haziran Para Politikası Kurulu  toplantısında politika faizini %19 seviyesinde 

sabit bıraktı. 

• Eurobond Piyasasında Alıcılı Seyir Devam Ediyor. 

Dolar Endeksi yükselirken Türkiye 5 yıllık CDS’i nin hala 400 seviyesinin altında olması 

Eurobond’lardaki talebin sürmesine neden oluyor. 

 

• Amerikan Doları Küresel Piyasalarda Güçlü Bir Seyir İzliyor. 

ABD’de Fed kararı sonrası dolar,  diğer para birimlerine karşı değer kazandı. 

ABD Merkez Bankası Toplantısı Küresel Borsaları Sarstı  

Fed üyelerinin 2024’te öngördükleri faiz artışının 2023 yılına çekilmesi piyasalarda satışlara 

neden oldu. 

 

• Emtia Tarafında Altın ve Gümüş Düşerken; Petrol Yükselişini Sürdürdü. 

Fed’in şahin tutumu, altın ve gümüş fiyatlarını olumsuz etkilerken; petrol fiyatları artan 

talep ile birlikte yükseldi. 

 

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 Politika Faizini %19 Olarak Sabit Tuttu 

TCMB, Haziran Para Politikası Kurulu  toplantısında politika faizini %19 seviyesinde sabit 

bıraktı. Duyuruda enflasyonda belirgin düşüş sağlanana kadar para politikasındaki mevcut sıkı 

duruş kararlılıkla sürdürülecektir, ifadesine yer verildi. Kur geçişkenliğinin devam etmesi, ÜFE-

TÜFE makas farkı, ithal girdi maliyetlerindeki yükseliş, artan gıda ve emtia fiyatları enflasyonda 

yükselişin devam edeceğine işaret ediyor. Karar piyasaya çok fazla etki etmedi. 

TCMB’nin yayımladığı haftalık menkul kıymet istatistiklerine göre,  sınırlıda olsa yabancı 

yatırımcıların girişlerinin devam ettiğini göstermektedir. 11 Haziran haftasında yurt dışı 

yerleşikler kur ve fiyat hareketlerinden arındırılmış olarak hisse senedi piyasasında 34 milyon, 

DİBS piyasasında 80 milyon USD tutarında net alış gerçekleştirdi. 

Faiz oranlarının daha fazla yükselmeyeceğini düşünen yatırımcılar, yatırımlarını daha orta ve 

uzun vadeye uzatmayı 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 Piyasasında Alıcılı Seyir Devam Ediyor 

Dolar endeksi yükselirken bir onceki hafta 370 seviyesine kadar gerileyen Türkiye’nin 5 yıllık 

CDS’i geçtiğimiz hafta kazanımlarını kaybederek 390 seviyesinin üzerine çıktı. Buna rağmen 

geçtiğimiz hafta talepli olan eurobond piyasasında değişiklik olmayarak haftayı yine  alıcılı 

kapattı. Talepli seyir bir kaç haftadır sürerken, geçtiğimiz hafta hem hazine hem banka 

ihraçlarında tüm vadelerde fiyatlar artmış, artışların daha çok orta ve uzun vadelerde olduğu 

gözlenmiştir.  

Eurobond’lara olan talebin sürmesi ile artan fiyatlar kar realizasyonu  düşünen yatırımcılar için 

fırsat yaratırken, seyrin devamını bekleyen yatırımcılar için ise kısa ve orta vadeli 

eurobond’larda alım düşünülebilir. 

 Amerikan Doları Küresel Piyasalarda Güçlü Bir Seyir İzliyor 

  

Geçtiğimiz hafta Amerikan 10 yıllık tahvil faizinin 1,57 seviyesine yükselmesiyle birlikte dolar 

küresel piyasalarda gelişmekte olan ülke para birimleri karşısında değer kazandı. Dolar endeksi 

Nisan ayı başından beri en yüksek seviyesi olan 92,40 seviyesini gördü. Doların yurt dışı 

piyasalardaki  değer kazanması, diğer gelişmekte olan ülke para birimleri ile birlikte Türk 

Lirası’na da yansıdı.  

EUR/USD paritesi geçtiğimiz haftayı  %2,08 değer kaybıyla 1,1858’den tamamladı. Geçen 

haftaya 1,41 seviyesinde başlayan GBP/USD paritesi haftayı %1,79 düşüşle 1,38 seviyesinde 

kapattı.  

Paritelerde yaşanan dalgalanmalar  yatırımcılar için bir yandan  korunma amaçlı işlemlerin 

önemini artırırken   diğer yandan  yatırımların verimliliğini artıracak fırsatlar  oluşturmaktadır. 

VİOP’da beklentilerine göre  alım-satım   yönünde işlem yaparak ve opsiyon işlemleri ile kur 

hareketlerine karşı kendilerini koruyabilirler. Ayrıca paritelerdeki volatilitenin artışıyla opsiyon 

primlerinin yükselmesinden yararlanabilirler. Yabancı para mevduat getirilerini  beklentilerine 

göre  DCD işlemleriyle katlama  imkanı yakalayabilirler. 
 

2 
 

 

Haftalık Görünüm 

21.06.2021  

 



 

 
  

 ABD Merkez Bankası Toplantısı Küresel Borsaları Sarstı 

 

Fed’in piyasaya verdiği sinyaller, hem borsalarda hem emtialarda sert satışlar getirdi. S&P500 

%1,55 oranında düşerek 4.166 puandan kapanırken, Dow Jones %3,3 oranında düşerek 

33.290 puandan kapandı. 

 

Avrupa tarafı da Amerikan Merkez Bankası’nın şahin para politikası yönünde mesajlarından 

etkilenirken Avrupa Birliği’nin en önemli ekonomisi Almanya’nın borsası DAX30 endeksi de 

hafta içinde sert satış baskısıyla karşılaştı. Endeks haftayı 15.700 seviyelerinden açarken 1,9% 

oranında gerileyerek 15.448 seviyelerinden kapandı. 

 

Yurt içi piyasada BIST 100 endeksi de bu küresel gelişmelere bağlı olarak 1.391 puanla %4,72 

oranında düşüşle kapattı. 

 

 Emtia Tarafında Altın ve Gümüş Düşerken; Petrol Yükselişini Sürdürdü. 

  

Haftanın genelinde satıcılı bir seyir izleyen ons altın, Fed’in kararı ile yükselen tahvil faizleri ve 

dolar endeksinin etkisiyle 1.800$ seviyesinin altında 1.775$ seviyelerine kadar gerileyerek 

haftayı 1.791$ seviyesinden kapattı. Gümüş ise hafta genelinde yaklaşık %4’e yakın değer 

kaybederek 28$’dan 26,4$ seviyesine geriledi. 

  

Petrol fiyatları ekonomik toparlanma, gelişmiş ülkelerdeki aşı kampanyalarının hızlanması ve 

yakıt talebindeki büyüme beklentisinin desteğiyle birlikte iki yıllık rekor seviyelerinin 

yakınlarında güçlü seyri korumaya devem etmektedir. Haftaya 70,9 dolar seviyelerinden 

başlayan petrol haftayı %3’e yakın primle 72,60 seviyelerinden kapattı. 

   

Tahvil faizlerindeki yükselişin devam etmeyeceğini  düşünen yatırımcılar altın ya da içerisinde 

değerli metallerin bulunduğu 31 Temmuz’a kadar sıfır stopaj avantajı getirilen yatırım 

fonlarıyla 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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