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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!  

                                       ALTIN GÜVENLİ LİMAN MIDIR?  

 

 

Yılbaşından bugüne varlık getirilerine baktığımızda altının diğer yatırım araçları karşısında iyi bir 

performans sergileyemediğini görmekteyiz. Altın, ABD Doları’nın değeri ile genellikle ters orantılıdır. ABD 

doları güçlendiğinde altın fiyatı düşer. 2020’yi 1.897 dolar seviyesinden kapatıp yılın ilk iki iş gününde 

1.950 dolara kadar yükselip bir daha o seviyeleri göremeyen altın yılbaşından bugüne %6,84 

düşmüştür. Dolar endeksi ise aynı aralıkta %4,47 oranında artmıştır.   

2001-2011 yılları arasındaki 260-1.900 dolar arası hareketi sonrası 2015 sonunda 1.047 dolar 

seviyesine kadar gerileyen altın Ağustos 2020’de 2.074 dolara yükseldi. O zamandan bugüne arada 

yükselişler yaşasada altın fiyatlarındaki düşüş trendi devam etmektedir.  

Kovid-19’a karşı aşının etkili olması ve kısıtlamaların kaldırılması ekonomilerde canlanmaya yol açtı. 

Artan talep ve yetersiz kalan arz nedeniyle yükselen tüketici fiyatları nedeniyle enflasyon riskinden 

korunmak için güvenli liman arayışına giren yatırımcılar, altın ve diğer yatırım alternatifleri arasında 

kaldılar. Bu yıl sonuna kadar varlık alımlarının azaltılmaya başlanması olasılığı çok yüksek ve 

önümüzdeki yılın son çeyreğinden itibaren de faizlerin arttırılması olasılığı gündemdedir. Bu da Amerikan 

Doları’nın güçlenmesine neden oluyor. Doların güçlenmesi de altının düşmesine sebep olmaktadır. 

Altının düşmesine bir diğer sebep de dijital paralara son yıllarda artan talep olarak göze çarpmaktadır. 

Amerikan borsaları başta olmak üzere belli başlı ekonomilerin borsaları da hızlı yükselişlerle cazip 

alternatif yatırım araçları olarak öne çıkmaktadırlar.  

Aşağıdaki grafik XAU/USD ile DXY Dolar Endeksi grafiğidir.  Mavi renkli çizgi doların değerini gösterirken, 

turuncu renkli çizgi ise altının dolar karşısındaki değerini göstermektedir. 

 
Şekil: Altın(XAU)- Dolar Endeksi (DXY) Karşılaştırması  
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PİYASALAR VE YATIRIM ÜRÜNLERİ 
 

• Dolarizasyon Artmaya Devam Ediyor. 

Yurtiçi yerleşiklerin döviz mevduatı 8 Ekim haftasında artmaya devam etti. 

• Eurobond Tarafında Satıcılı Bir Görünüm Hakimdi. 

Türkiye’nin 5 Yıllık CDS primi 445/450 seviyelerine yükselmiş durumda. 

 

• Dolar Endeksi Güçlü Seyrini Korumaya Devam Ediyor. 

Dolar endeksi 94 seviyesinin üzerinde tutunma çabasını sürdürüyor. 

• Genel Olarak Borsalar Olumlu Bir Haftayı Geride Bıraktı. 

Borsa İstanbul bir miktar geride kalsa da global borsalarla birlikte yükseldi. 

 

• Petrol fiyatları, Ekim 2018'den Bu Yana İlk Defa 85 Doları Gördü. 

Petrol fiyatları, bu haftayı da kazançla kapatarak 2015 yılından sonraki en uzun haftalık 

kazanç serisine ilerledi. 

 

https://www.turkishbank.com/
https://www.turkishbank.com/acik-yatirim-nedir/
https://www.instagram.com/turkishbank/
https://www.youtube.com/channel/UC3bxkWFe7JIQoMsfNkggSMg


 
 

 

 Dolarizasyon Artmaya Devam Ediyor 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, bir önceki hafta 232 milyar 

684 milyon dolar olan yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 8 Ekim ile sona eren haftada 234 milyar 276,2 

milyon dolara geldi. 

Yurt dışında yerleşik kişiler piyasa fiyatı ve kur hareketlerinden  arındırılmış verilerle 8 Ekim haftasında 

51,6 milyon dolar hisse senetleri satımı yaptılar. Merkez Bankası tarafından açıklanan verilere göre aynı 

hafta DİBS alımları 10,6 milyon dolar olmuştur. 

Yatırımlarını orta ve uzun vadede değerlendirmek isteyenler yatırımcılar için TEFAS’ta işlem gören ve Açık 

Yatırım aracılığıyla ulaşılabilecek sepet fonlara, Orta ve Uzun vadeli borçlanma araçları fonlarına 31 

Aralık’a kadar yapılan yatırımlarda sıfır stopaj avantajı bulunmaktadır. Yatırımlarını farklı vadelerde 

değerlendirmek isteyen yatırımcılar için ise Takasbank Para Piyasası faizleri cazip alternatiflerdir. 

 

  Eurobond Tarafında Satıcılı Bir Görünüm Hakimdi 

Geçtiğimiz hafta açıklanan Amerika enflasyon rakamının yüksek gelmesine rağmen ABD 10 yıllıkları alım 

görerek güçlü performans sergiledi. Getirilerdeki daralma gelişen piyasalar için pozitif olurken, Türk 

Hazine Eurobondları, TL’de yaşanan değer kaybı ve Merkez Bankası’nda yaşanan sürpriz değişiklikler 

sonrası zayıf işlem gördü. Türkiye’nin 5 yıllık ülke risk priminin 450 seviyelerine çıkmasıyla birlikte 

Eurobond fiyatlarında satıcılı seyir hakim oldu, fiyatlar gerilerken verimler tüm vadelerde yükseliş 

gösterdi.  Verimler, Şubat 2025 vadede %5,33,   Mart 2036 vadede  %7,26, Mayıs 2040 vadede %7,37 

seviyelerine yükselmiştir.  

Düşen fiyatlar Eurobond alımı düşünen yatırımcılar için fırsat yaratırken, TEFAS’ta hem Türk Lirası ile 

hem Döviz ile yatırım yapılabilen eurobond fonları da alternatif yatırım araçları olarak öne çıkmaktadır. 

 

                                                      Dolar Endeksi Güçlü Seyrini Korumaya Devam Ediyor  

 
Federal Açık Piyasa Komitesi’nin son toplantısına ilişkin tutanakları geçtiğimiz hafta yayımlandı. 

Tutanaklarda varlık alımlarını azaltma sürecinin Kasım veya Aralık ortasında başlayabileceği sinyali 

görülürken, sürecin 2022 ortalarında sonlanması bekleniyor. FED’in faiz artırımına ilişkin tutumu orta-

uzun vadede dolar endeksini destekleyecek yönde.  

EUR/USD paritesi ABD enflasyon verisinini beklenenden yuksek gelmesinden sonra 1.1530 seviyesinden 

1,1620 seviyelerine kadar yükseldi daha sonra geri çekilerek haftayı 1,1602 seviyesinden kapattı. Doların 

diğer para birimleri karşısında daha güçlü durması, FED’in tahvil alımlarının azaltılması konusunda Avrupa 

Merkez Bankası’na (ECB) kıyasla daha proaktif olması Euro’nun önümüzdeki dönemde daha zayıf bir 

trend izlemesi beklenebilir.  

Dolar/TL, küresel piyasalarda dolar endeksinin güçlü seyrini devam ettirmesi ve TCMB’nin 21 Ekim’de 

faiz indirimi yapacağı yönünde beklentilerle birlikte geçtiğimiz hafta %2 yükselerek haftayı 9,2870 

seviyesinden kapattı. Bu hafta TCMB PPK toplantısı ve USD endeksinin seyri USD/TL üzerinde etkili 

olacak. 10 yıllık USD tahvilleri de %1.63 seviyesinde haftaya başladıktan sonra %1.51’e gevşedi, ancak 

haftasonunda tekrar %1.5740 seviyesine yükseldi. FED’in faiz arttırımlarına karşı uzun vadeli enflasyon 

beklentileri hakkında fikir veren gösteren 10 Yıllık USD tahvilleri de piyasa tarafından izlenen bir başka 

önemli veri olacak. 

Paritelerdeki oynaklık opsiyon primlerindeki getirileri artırırken, bu dalgalanmadan kendilerini korumak 

isteyen yatırımcılar Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’nda (VİOP) beklentilerine göre alım-satım yönünde 

işlem yaparak döviz fiyatlarının yükseliş ve düşüşlerine karşı kendilerini koruyabilirler.    
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 Genel Olarak Borsalar Olumlu Bir Haftayı Geride Bıraktı 

 

Amerikan borsaları önceki hafta olumsuz gelen tarım dışı istihdam verisinin varlık geri alımlarının 

azaltılması sürecini öteleyeceği beklentisi ve tahvil faizlerinin yüksek seyretmesi ile haftaya satıcılı 

başladı. Fed toplantı tutanaklarında varlık alımlarının Kasım veya en geç Aralık ayı ortasında 

başlayabileceğinin açıklanması ve tüketici fiyat endeksi ile üretici fiyat endeksi rakamlarının beklenenden 

iyi, işsizlik maaşı başvurularının beklenenden düşük gelmesi ile toparlanarak yükselişe geçti. Haftalık 

bazda S&P 500 %1,82, Nasdaq %2,18 ve Dow Jones %1,58 oranında arttı. Avrupa borsalarında ise alıcılı 

bir seyir hakimdi. FTSE Şubat 2020’den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı ve FTSE %1,95, DAX %2,51 

oranında arttı. 

 

BIST 100 endeksi haftaya alıcılı başlayarak 50 ve 100 günlük hareketli ortalamaları aşıp 1.432 puana 

kadar yükseldikten sonra ortalamaların üzerinde kalamadı ve haftayı %0,83 yükselişle 1.409,56 puandan 

kapandı. Borsa İstanbul yurtdışında yaşanan yükselişlere göre bir miktar geride kaldı. Endeksin 1.393-

1.415 bandında dalgalanması beklenebilir. 1.417 seviyesinin üzerinde kalıcı olabilirse yükseliş devam 

edebilir. 

 

Genel olarak bu hafta borsalarda yükselişin devam edeceğini düşünen yatırımcılar içerisinde yerli veya 

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

 

 

 Petrol fiyatları, Ekim 2018'den Bu Yana İlk Defa 85 Doları Gördü 

  

ABD’de geçtiğimiz hafta açıklanan enflasyon verisi, Eylül ayında yıllık bazda %5,4 artışla beklentilerin 

üzerinde geldi. Böylece, yıllık enflasyon son 13 yılın en  yüksek seviyesine çıktı. Ons altın enflasyon verisi 

sonrası 1.790 dolar seviyesine yükseldi.  Psikolojik sınır olarak görülen 1.800 doların üzerine  atan ons 

altın, bu seviyelerde kalıcılığını koruyamayarak haftayı 1.767 seviyesinden kapattı. Altının usd faiz artışı 

senaryosunda düşme riskleri bulunmakla beraber uzun vadeli ve enflasyona karşı koruma olarak gören 

musterıler için bir alternatif olabilir. 

 

Ons gümüş ise geçtiğimiz hafta enflasyon verisi sonrası 23,62 seviyelerine çıksa da haftayı 23,13 

seviyelerinden kapattı. Borçluluk seviyeleri, hükümetlerin devasa harcamaları, arz/talep görünümü gibi 

mevcut ekonomik temellerin, gümüş ve beraberinde kıymetli madenleri desteklemesi olası 

görünmektedir. Global piyasalarda yüksek enflasyonun kalıcı olacağına ve artan emtia fiyatları ile küresel 

büyümenin yavaşlayacağına dair endişelerin devam edeceğini düşünen yatırımcılar içerisinde kıymetli 

madenlerin bulunduğu yatırım fonlarını tercih edebilirler. 

 

OPEC, geçtiğimiz hafta bu yıl için küresel petrol talebine yönelik artış öngörüsünü aşağı yönlü revize 

ederek, günlük petrol talebinin yaklaşık 96 milyon 600 bin varil olacağı tahmininde bulunmasının ardından 

brent petrol 82,20 dolar seviyelerine kadar geri çekildi. 

Haftanın son işlem günü Uluslararası Enerji Ajansı tarafından açıklanan, artan doğalgaz ve kömür 

fiyatlarının elektrik üretiminde petrol kullanımını 6 ayda günlük 500 milyon varil artırabileceğine dair 

söylemleri brent petrolü 85 dolar seviyesine taşıdı ve haftayı 84,70 seviyesinden kapattı. Petrol 

fiyatlarındaki talebin artacağını öngören yatırımcılar içerisinde petrol ve türevleri 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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