
 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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!  

 PETROL, ÖTELENMİŞ TALEP BEKLENTİLERİYLE SON 2 YILIN EN YÜKSEK 
SEVİYELERİNE ULAŞTI 

 

Pandeminin etkisi ile 2020’nin Haziran, Ağustos, Ekim aylarında 36 dolar seviyelerinin altına kadar 

gerileyen brent petrol 2021’e 47 dolar seviyelerinden başlamıştı. Brent petrol 2021 Mart başında 66 

dolar seviyesine kadar sert yükselmiş, aynı ayın sonunda 57 seviyelerine gerilemişti. Genelde sene 

başından bu yana yükseliş trendinde olan petrol, aşının üretilmesi, ülkelerde aşılamanın artması 

coğrafyalardaki ekonomiler üzerinde iyileşme ve beraberinde talep artışı beklentisi ile yükselişini 

belirginleştirdi. Petrol fiyatları, ABD'de yaz sezonunda artan yakıt talebi beklentileri ve petrol üreticisi 

ülkelerin arz kesintileri nedeniyle Mart ayından bu yana en yüksek seviyelerinden işlem görerek 70 

doların üzerine çıktı. Petrol aynı zamanda Çin’in fabrika faaliyetlerinin Mayıs ayında en hızlı şekilde 

büyüdüğünü gösteren ekonomik verilerinden de destek buldu. ABD, Avrupa ve Çin’deki toparlanmanın 

giderek güçlenmesiyle birlikte yakıt talebinin artacağına dair iyimser görünüm, OPEC+’dan gelen olumlu 

yorumlar ve Uluslararası Enerji Ajansı’nın vurguladığı pozitif görünüm de piyasaları desteklemektedir. 

Küresel petrol piyasalarında özellikle gelişmiş ekonomilerde görülen imalat ve hizmet sektörü rekorları 

ve Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü ve müttefiklerinin (OPEC+) 2. yarıda arzın talebe yetişemeyeceğini 

öngörmesi, petrol fiyatlarını iki yılın en yüksek düzeylerine çıkardı. 

 

 

Bloomberg  
 

 

 

    

 

 

 

İnstagram’da bizi takip edin 
 
 

 

Youtube’ta bizi takip edin 
 

 

                             

1 

Haftalık Görünüm 

07.06.2021  

 

 
Haftalık Görünüm 

PİYASALAR VE YATIRIM ÜRÜNLERİ 
 

• Mayıs Ayında Enflasyon, Beklentilerin Altında Gerçekleşti. 

TL cinsi varlıklardaki stopaj avantajı 2 ay daha uzatılarak 31 Temmuz 2021 yeni tarih 

olarak belirlendi. 

• Eurobond Fiyatlarındaki Gerileme Geçtiğimiz Hafta da Sürdü. 

Doların değer kazancı ile azalan risk iştahı Eurobond'lardaki satış baskısının devam etmesine ve 

fiyatların gerilemesine neden oldu. 

 

• ABD’de Beklenenden İyi Gelen İstihdam Verileri Dolara Değer Kazandırdı. 

Doların değer kazancı paritelerde aşağı yönlü baskı yarattı. 

 

• Küresel Borsalar  Karışık Seyir İzledi. 

İş piyasasındaki toparlanmanın FED’in varlık alımlarını azaltacağı endişesi borsalara olumsuz 

yansırken Avrupa'dan gelen veriler borsaları destekledi. 

 

• Altın, ABD Tarım Dışı İstihdam Verisinin Açıklanmasının Ardından Düşüşünü Durdurdu. 

Haftayı kayıpla kapatmaya hazırlanan Ons Altın, ABD tarım dışı istihdam verilerinden destek 

buldu. 

 

 

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


 
 

 Mayıs Ayında Enflasyon, Beklentilerin Altında Gerçekleşti 

 

Geçtiğimiz hafta açıklanan Mayıs ayı enflasyonu %1.46 olan artış beklentilerinin oldukça 

altında %0.89 artış gösterek yıllık bazda  %16.59'a geriledi. 

Kısa vadeli faiz oranları Merkez Bankası’nın sıkılaştırma adımlarına bağlı olarak belirlenecektir. 

Orta ve uzun vadede ise enflasyon görünümü faiz oranlarında  belirleyici olacaktır.  Bunun 

yanısıra 31 Mayıs 2021’de sona erecek TL cinsi bazı varlıklardaki stopaj avantajının 2 ay daha 

uzatılması TL’yi destekleyici adımlar olarak görülmelidir.   

Kısa vadede faiz oranlarında artış beklemeyen yatırımcılar 31 Temmuz 2021 tarihine kadar sıfır 

stopaj avantajı sunulan sepet fonlar, özel sektör borçlanma araçları fonları gibi mevduatın 

üzerinde getiri sağlamayı hedefleyen yatırım fonlarına ve bankaların ihraç ettikleri ve %5 

stopaj avantajının devam ettiği banka bonolarına yatırım yapabilirler. Birikimlerini daha kısa 

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

Fonlarını seçenek olarak değerlendirebilirler. Borsa Para Piyasası faizleri kısa ve orta vade 

düşünen yatırımcılar için her zaman cazip bir alternatiftir. 

  Eurobond Fiyatlarındaki Gerileme Geçtiğimiz Hafta da Sürdü 

 Son haftalarda 395-400 seviyelerinde seyreden Türkiye 5 yıllık CDS'i geçtiğimiz hafta 411 

seviyelerine kadar yükseliş yaşadı. Doların değer kazanması ile geçen geçtiğimiz haftada 

gelişmekte olan ülkelere paralel hareketini sürdüren Eurobond'larda kar satışları devam etti.  

Kar satışları daha çok orta ve uzun vadeli kıymetlerde belirginleşirken satışlarla düşen fiyatlar 

alım düşünen yatırımcılar için fırsat yaratmaktadır. Global olarak, ekonomilerde  artan 

enflasyonist baskının, faiz oranlarında da artışa neden olacağını ve  Eurobond piyasaındaki 

düşüşün devam etmesine neden olacağını bekleyen  portföylerinde eurobond bulunan 

yatırımcılar ise  satış düşünülebilir. 

   ABD’de Beklenenden İyi Gelen İstihdam Verileri Dolara Değer 

Kazandırdı 

 

Geçtiğimiz hafta gelişmiş ülke para birimlerinde yine dalgalanmaların yüksek olduğu bir 

haftaydı. Artan enflasyon endişeleri ile birlikte EUR/USD paritesinde aşağı yönlü hareket 

gerçekleşti. EUR/USD 1,21 seviyelerine kadar geri çekilerek %0,12 değer kaybetti. Hafta 

başına 1,42 seviyelerinden başlayan GBP/USD ise 1,41 seviyelerinden haftayı kapattı. 

Dolar endeksinin küresel anlamda değer kazanması TL’nin de dolar karşısında hafta genelinde 

%2 değer kaybetmesine neden oldu. Haftaya 8,57 seviyelerinden başlayan Dolar/TL 

önümüzdeki aylarda faiz indirim beklentilerini artıran açıklamaların ardından haftayı 8,72 

seviyelerinde kapattı. 

 

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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 Küresel Borsalar  Karışık Seyir İzledi 

 

ABD Borsaları enflasyon endişeleri ile haftayı düşüşle kapatırken; Avrupa Borsaları imalat ve 

hizmet sektöründe beklenenden iyi gelen verilerle yükseliş kaydetti.   

Amerika’da vaka sayılarının Mart 2020’den beri en düşük seviyelerine gelmesi sonrası 

ekonomide açılmaların başlamasıyla birlikte enflasyonist baskıların oluşabileceği endişesi 

küresel borsalarda satışlara neden oldu. Hafta başından bu yana teknoloji hisselerinde ağırlıklı 

olarak görülen satışlar Nasdaq 100 endeksinde %1,6 oranında düşüşe sebep o lurken, S&P 500 

endeksinde ise  %0,3 oranında gerileme yaşandı. 

Avrupa Birliği'nin pandeminin ekonomik tahribatını önlemek kapsamında 80 milyar Euro 

borçlanacağını açıklaması Avrupa borsalarına pozitif yansıdı.  İngiltere'de FTSE 100 endeksi 

%0,54 değer kazanırken; DAX 30 endeksi hafta içinde %0,9 oranında primlendi. 

BIST 100 endeksi ise hafta başında beklenenden iyi gelen büyüme rakamlarının etkisiyle 

yükseliş kaydetti. Haftaya 1424 seviyelerinden başlayan BIST100 endeksinde hafta ortasına 

doğru kar satışları gelse de haftayı %0,46 değer kazancıyla 1434 seviyelerinden kapattı. 

Ülkelerin koronavirüsün etkilerini yavaş yavaş atlatmasıyla birlikte borsalarda yükseliş 

trendinin devam edeceğini düşünen yatırımcılar,  içerisinde yerli veya yabancı hisse senetler 

bulunan ve TEFAS’ta işlem gören çeşitli temalardaki fonlara yatırım yapabilirler. 

 

 Altın, ABD Tarım Dışı İstihdam Verisinin Açıklanmasının Ardından 

Düşüşünü Durdurdu 

  

Altın, hafta başında ABD’de açıklanan işsizlik maaşı başvurularının beklentilerden daha iyi 

gelmesinin ardından, Fed’in varlık alımlarını azaltacağı beklentileriyle Mart ayından bu yana en 

büyük haftalık kaybını yaşadı. Haftaya 1904 dolar seviyelerinden başlayan ons altın, ABD 

hazine tahvillerinin yükselmesiyle birlikte %2 değer kaybederek 1870 seviyelerine geriledi. 

Cuma günü açıklanan ABD Tarım dışı istihdam verilerinin 675 bin olan beklentilerin aksine 559 

bin kişi olarak açıklanmasının ardından altın, kayıplarının bir kısmını silerek 1890 seviyelerine 

yükseldi. Gümüş fiyatları ise %1 değer kazancıyla 27,78 seviyesine yükseldi. Kıymetli 

madenlerde bu düşüşü alım fırsatı olarak bekleyen yatırımcılar içerisinde değerli metaller 

bulunan yatırım fonlarını tercih edebilirler. 

 

Petrol fiyatları küresel ekonomik açılmaların etkisiyle birlikte artan talebe karşın 68 dolar 

seviyelerinden 72 dolar seviyelerine çıktı. İçerisinde petrol bulunan yatırım fonlarını tercih eden 

yatırımcılar petrol fiyatlarındaki bu yükselişi kar realizasyonu olarak değerlendirebilirler. 

Normalleşme ile ekonomilerde yaşanacak canlanmanın petrol fiyatları üzerinde pozitif 

etkilerinin süreceğini bekleyen yatırımcılar ise içinde petrol bulunan TEFAS’ta işlem gören 

yatırım fonlara yatırım yapabilirler. 
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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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