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Yatırım fonları konusunda 
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HAFTANIN GELİŞMESİ!  

SON İKİ HAFTADA BORSA İSTANBUL, GELİŞMEKTE OLAN ÜLKE 
BORSALARINDAN POZİTİF AYRIŞTI 

 

 

Özellikle bayram tatili sonrası 2 haftalık süreçte MSCI Türkiye ETF endeksi, MSCI Gelişmekte Olan 

Ülkeler (GOÜ) endeksinden daha iyi bir performans göstererek pozitif ayrıştı. Son 1 ayı baz alarak bu 

iki endeksi kıyasladığımızda MSCI Türkiye endeksi %4,39 getiri sağlarken, MSCI GOÜ endeksi %3,62 

zarar ettirdi. MSCI Türkiye ETF’sinden geçtiğimiz hafta 5,6 milyon dolarlık çıkış gerçekleşti. 

Finansal piyasaların gelişimini gösteren ve aynı zamanda bir öncü gösterge olma özelliği taşıyan Morgan 

Stanley Capital International (MSCI) endekslerinin arka planında oldukça uzun makroekonomik ve 

finansal araştırma modelleri bulunmakta ve finansal piyasa yatırımcıları için farklı ülkelerin yatırım 

fırsatlarını değerlendirme, portföy çeşitlendirme, riskin dağıtılmasına yüksek katkı sağlamaktadır. MSCI 

endeksleri bölgesel ve seçilmiş ülkeler temelli olarak borsa performans analizlerinin yapılabilmesi ve 

yatırımcıların veya fonların ilgilendikleri pazarlardaki borsaların performanslarını takip etmelerini 

sağlamaktadır. MSCI endekslerinin en önemlilerinden birisi MSCI Gelişmekte Olan Ülkeler (GOÜ) 

endeksidir. Daha çok performans karşılaştırmalarında bir ölçüte ihtiyaç duyulduğundan bu tarz 

endeksler piyasalarda oldukça prestijli bulunup kullanılmaktadır.  

MSCI Türkiye ve MSCI GOÜ endekslerinde 2020 Ağustos-Ekim döneminde birbirine paralel hareket 

görülürken, MSCI Türkiye endeksi 2020 Ekim sonundan 2020 Kasım ortasına kadar miktar gerilese de 

Kasım ortasında hızla toparlanmış ve Mart ortasına kadar %20 kadar fark yaratarak pozitif ayrışmıştı. 

Son 1 yıllık getirileri baz alarak endeksleri kıyasladığımızda, MSCI Türkiye Endeksi %12,37 getiri 

sağlarken, MSCI GOÜ endeksi %15,81 getiri ile daha iyi bir performans gösterirken 19 Mart tarihinden 

bu güne dek %17,5 kadar negatif performans göstermiştir. 

  Grafik: MSCI Türkiye - MSCI Gelişmekte Olan Ülkeler Endeksi Karşılaştırması 
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PİYASALAR VE YATIRIM ÜRÜNLERİ 
 

• Türkiye Varlıkları Dünya Piyasalarından Pozitif Ayrışmaya Devam Ediyor. 

Stopaj avantajıyla birlikte TL cinsi varlıkların cazibesi sürüyor. 

• CDS’lerin 383-390 Bandında Hareket Etmesiyle,  Eurobondlar Dalgalı Bir Seyir İzledi. 

Hafta genelinde eurobond’larda dalgalı bir seyir yaşandı. 

 

• Dolar Endeksi, Tarım Dışı İstihdam Verisinden Güç Bularak Haftanın En Yüksek Seviyelerinde. 

Veri öncesi 92,24 seviyelerinde seyreden dolar endeksi, diğer para birimlerine karşı değer 

kazandı. 

• Küresel Piyasalarda Bilanço Hareketleri Yeni  Rekorları Beraberinde Getiriyor. 

Hafta genelinde küresel borsalar düşük performans sergilese de bilanço hareketlerinin etkisiyle borsalar 

yükselişle kapandı. 

• Beklentilerden İyi Gelen ABD Tarım Dışı İstihdam Verisiyle Altın, Gümüş ve Petrol Satıcılı 

Tarım dışı istihdam verisinin 870 bin olan beklentilerin de üzerinde 943 bin artmasıyla birlikte ons altın 

ve gümüş geriledi. 

 

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


 
 

 Türkiye Varlıkları Dünya Piyasalarından Pozitif Ayrışmaya Devam Ediyor  

Önümüzdeki hafta TCMB’nın PPK toplantısında parasal sıkılaşmayı sürdürmesi beklenirken enflasyonda 

düşüş trendi başlayana kadar şahin duruşun korunması TL varlıkların cazibesini artıracak ve TL’nin 

performansına olumlu yansıyacaktır. 

 Merkez Bankası’nın politika faizini sabit tutacağını bekleyen ve stopaj avantajının da desteğiyle yatırım 

vadelerini uzatmak isteyen yatırımcılar TEFAS platformunda işlem gören orta vadeli borçlanma araçları 

fonları ve özel sektör borçlanma araçları fonlarını bir alternatif olarak düşünülebilir. Mevduata alternatif 

olan sepet fonlar da risk derecelerine göre değişmekte ve orta ve uzun vadeli yatırımcılar için bakıldığında 

getirileri son 1 yılda %22 ile %33 arasında değişim göstermiştir. 

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 bir diğer alternatiftir. 

  CDS’lerin 383-390 Bandında Hareket Etmesiyle,  Eurobondlar Dalgalı 

Bir Seyir İzledi. 

Küresel piyasalarda artan risk iştahıyla birlikte 5 yıllık CDS primleri hafta genelinde 383/390 bandında 

hareket etti. Hazine eurobondlarında alıcılı seyir hakim olup beş ve on yıl vadeli kıymetler sırasıyla %4.88 

ve %6.00 seviyelerinde işlem gördü.  

Hafta ortalarında CDS’lerin 388 seviyesine çıkmasıyla birlikte eurobond’larda satıcılı bir seyir gözlendi. 

Şirket eurobond’ları, hazine eurobond’larına kıyasla, güçlü kalmayı sürdürdü. Lokal tarafta fonlar ve 

şirketler, mevduata alternatif kıymet arayışında kısa vadeli kıymetleri tercih etmeye devam etti. 

 Eurobond tarafında alım fırsatı kollayan yatırımcılar, düşen fiyatları değerlendirip portföylerini Hazine 

veya Banka Eurobondlarına yatırım yaparak veya direkt bu eurobondları içeren yatırım fonlarına yatırım 

yaparak çeşitlendirebilirler 

 

     Dolar Endeksi, Tarım Dışı İstihdam Verisinden Güç Bularak Haftanın En Yüksek Seviyesinde  

  
Tarım dışı istihdam verisi öncesi 92,24 seviyelerinde olan dolar endeksi beklenenden iyi gelen tarımdışı 

istihdam verisi sonrasında %0,65’lik yükselişle 92,78 seviyelerine yükseldi. 1,18 düzeyinde seyreden ve 

dolardaki güçlenişe bağlı düşen EUR/USD  paritesi ise veri sonrası en düşük seviye olan 1.177’lere 

kadar geriledi.  

Dolardaki yükselişte Fed Başkan Yardımcısı Richard Clarida ve yönetim kurulu üyesi Christopher Waller 

gibi isimlerin şahin açıklamaları da etkili oldu. Clarida ve Waller Fed’in bazılarının öngördüğünden daha 

erken varlık geri alımlarına başlayabileceğinin sinyalini vermişti.  Haftaya 1,39 seviyelerinde başlayan 

GBP/USD paritesi hafta genelinde yatay bir seyir izledi. 

Yatırımcılar, tezgahüstü türev piyasalarda opsiyon veya VİOP’da beklentilerine göre alım-satım yönünde 

işlem yaparak döviz fiyatlarındaki yükseliş ve düşüşlerine karşı kendilerini koruyabilirler veya getirilerini 

artırabilirler.        
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 Küresel Piyasalarda Bilanço Hareketleri Yeni  Rekorları Beraberinde 

Getiriyor 

 

Hafta başında ABD ISM imalat verisinin beklentilerin altında 59.5 olarak açıklanması büyüme 

kaygılarını ön plana çıkararak ABD endekslerini baskılasa da hafta ortasından itibaren 

beklenenden iyi gelen bilanço haberleriyle küresel borsalarda yeni rekorlar kırıldı.  

 

Haftayı Dow Jones %0,78, S&P 500 %0,94 ve Nasdaq %1,11 oranında primli tamamladı. 

İngiltere Merkez Bankası Perşembe günü piyasa beklentisi doğrultusunda karar alarak faiz ve 

varlık alım programında değişikliğe gitmedi. Kararın ardından Sterlin’de görülen değer kazancı 

endeksi baskıladı ve FTSE100 diğer Avrupa endekslerinden negatif ayrışarak haftayı 7.122,95 

seviyesinden tamamladı.  

 

Mart ayından beri düşüş trendi içinde yer alan BİST 100 tarafında düşen trendin kırılmasıyla 

birlikte yükselişlerin yaşandığı görülmektedir. Haftaya 1.397 seviyelerinden başlayan endeks 

yaklaşık %3’lük bir primle bankacılık, enerji, otomotiv ve sanayi hisseleri öncülüğünde haftayı 

1.434,76 seviyesinden kapattı.  

 

Borsa yatırımı yapmak isteyen yatırımcılar TEFAS’ta işlem gören ve yurtiçi veya yurtdışı 

borsaların hisse senetlerini içeren çeşitli temalardaki yatırım fonlarına yatırım yapabilirler.  

 

 Beklentilerden İyi Gelen ABD Tarım Dışı İstihdam Verisiyle Altın, 

Gümüş ve Petrol Satıcılı 

  

Hafta başında Çin'de imalat PMI verilerinin son 15 ayın en düşük büyümesine işaret etmesiyle 

uluslararası piyasalarda petrol fiyatları üzerinde aşağı yönlü baskı yarattı. Dünyanın en büyük 

petrol tüketicileri olan ABD ve Çin'de beklenenden zayıf gelen veriler, birçok ülkede görülen 

Kovid-19 vaka sayılarındaki artışın küresel ekonomik toparlanmayı ve petrol talebindeki 

büyümeyi olumsuz etkileyeceğine yönelik endişeleri artırarak fiyatlar üzerinde baskı 

oluşturmaya devam etti.  Haftaya 72,89 seviyelerinde başlayan brent petrol hafta genelinde 

71,63- 75,39 bandında seyretti ve %0,18’lik bir düşüşle haftayı 71,63 seviyelerinden kapattı. 

   

Küresel çapta delta varyantına dair kaygılar artarken, son iki aydır 1.790-1.830 dolar bandında 

hareket eden ons altın, Fed'in varlık alım hızını azaltmaya yılsonuna kadar başlayabileceğine 

ve 2022 sonu veya 2023'te faiz artıracağına işaret eden söylemlerin etkisi ile 1.830 dolar 

seviyelerine kadar yükselmişti. Cuma günü açıklanan tarım dışı istihdam verisi sonrasında, 

%2,79 düşüşle haftayı Haziran ayı seviyesi olan 1762,95 dolardan tamamladı. Gümüş ise 

geçtiğimiz hafta gördüğü 26,00 seviyesinden gerileyerek 24,32 seviyesinden kapandı.  

 

Altın, gümüş ve petroldeki bu düşüşü bir fırsat olarak değerlendirerek pozisyon almak isteyen 

yatırımcılar sıfır stopaj avantajı bulunan Altın ve Gümüş fonlarını değerlendirebilirler. Petrol 

emtia yabancı borsa yatırım fonları aracılığıyla petrol piyasasına yatırım yapmak isteyen 

yatırımcılar için de TEFAS’ta işlem gören yatırım fonları mevcuttur. 
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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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