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Yatırım fonları konusunda 

daha detaylı analize (linkten) 

ulaşabilirsiniz. 

 
 

acıkyatirim/yatirimfonlari 

HAFTANIN GELİŞMESİ!  

FAİZ KARARI SONRASI PİYASALARIN YÖNÜ 

 

 

Merkez Bankası politika faizini %18’den 200 baz puan indirerek %16 seviyesine getirdi. Bu faiz 

indirimine diğer yatırım araçlarının tepkileri farklı oldu ve olmaya devam edecektir.  

Merkez Bankası’nın politika faizi olarak ilan ettiği 1 hafta vadeli repo faizinin 2018 yılından itibaren nasıl 

hareket ettiğine bakacak olursak 7 Haziran 2018’de %17,75 ve  13 Eylül 2018’de %24 olmak üzere iki 

kademeli faiz artırımı gerçekleşti. 25 Temmuz 2019’da ilk faiz indirimi ile %19,75 seviyesine indirim 

yapıldı ve arkasından gelen faiz indirimleri ile 21 Mayıs 2020’de kadar %.8,25’e kadar düştü. 24 Eylül 

2020’de %10,25’e, 19 Kasım 2020’de %15, 24 Aralık 2020’de %17’ye ve 18 Mart 2021’de %19’a 

arttırılan faizler özellikle yılın son aylarında baz etkisinin de etkisiyle  enflasyonda gerileme beklentisine  

paralel olarak  faiz oranlarında indirim sürecine başladı ve 23 Eylül’de %18’e, 21 Ekim’de %16 seviyesine 

indirildi. Fiyat hareketlerine bağlı olarak yıl sonuna kadar 100 baz puanlık bir faiz indirimi daha 

gerçekleşebilir. 

Faiz indirimi sonrasında USD/TL seviyesinde hızlı bir yükselme olurken, hisse senetleri de haftayı 

yükselişle kapattı. Tahvil ve eurobond’larda ise gelen satışlarla beraber fiyatlarda düşme, getirilerde ise 

yükselme oldu. 
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Haftalık Görünüm 

 
PİYASALAR VE YATIRIM ÜRÜNLERİ 
 

• Merkez Bankası Rezervleri Artmaya Devam Ediyor. 

Brüt rezervler artıyor. 

• Eurobond Tarafında Bu Hafta Da Satıcılı Bir Görünüm Hakimdi. 

Türkiye’nin 5 Yıllık CDS primi 455/460 seviyelerine yükselmiş durumda. 

 

• Dolar Endeksi Bu Hafta Bir Miktar Zayıftı. 

Dolar endeksi 93,50-94,00 seviyesinde sıkışık bir seyir izledi. 

• Borsalar Olumlu Bir Seyir İzlediler. 

Borsa İstanbul bu hafta iyi bir atak yaparak yükseldi. 

 

• Altın Fiyatları Dolar’daki Zayıflıktan İstifade Ederek Yükseldi. 

Altın ve gümüş yükselirken, petrol fiyatları sakindi. 

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


 
 

 

 Merkez Bankası Rezervleri Artmaya Devam Ediyor 

 

15 Ekim haftası itibariyle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) brüt rezervleri 125,8 milyar 

dolar olurken, net rezervler 32,1 milyar dolar olarak gerçekleşti. Geçtiğimiz Perşembe günü Merkez 

Bankası’nın 200 baz puanlık faiz indiriminden sonra geçtiğimiz haftayı 2 yıllık gösterge tahvilde %18,37, 

5 yıllık tahvilde %20,10 ve 10 yıllık tahvilde %20,31 seviyesinden kapattık. Özellikle kısa vadeli 

faizlerdeki gerilemeler yeni faiz indirimi olasılığıyla baskılanırken, uzun vadelerde ise yükselişleri 

izlemekteyiz. 

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

Yatırım aracılığıyla ulaşılabilecek sepet fonlara, Merkez Bankasının faiz indirimlerine devam edeceği 

beklentisiyle orta ve uzun vadeli faizlerin de gerilemesini bekleyen yatırımcılar ise Orta ve Uzun vadeli 

borçlanma araçları fonlarına yatırım yapabilirler. 31 Aralık’a kadar yapılan yatırımlarda sıfır stopaj 

avantajı bulunmaktadır. Yatırımlarını 6 ay vadeye kadar değerlendirmek isteyen yatırımcılar için ise 

Takasbank Para Piyasası faizleri cazip alternatiflerdir. 

  Eurobond Tarafında Bu Hafta Da Satıcılı Bir Görünüm Hakimdi 

 

ABD 10 yıllık tahvil faizleri alıcılı bir seyir izleyerek 1,70 seviyelerine kadar yükseldi. Merkez Bankası’nın 

piyasa beklentisinin üzerinde yaptığı faiz indirimi sonrası Türkiye’nin 5 yıllık ülke risk priminin 460 

seviyelerine çıkmasıyla birlikte Eurobond fiyatlarında satıcılı seyir hakim oldu, fiyatlar gerilerken verimler 

tüm vadelerde yükseliş gösterdi.  Verimler, Şubat 2025 vadede %5,68,   Mart 2036 vadede  %7,42, 

Mayıs 2040 vadede %7,62 seviyelerine yükselmiştir. 

 Düşen fiyatlar ve artan getiriler 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 Bu Hafta Bir Miktar Zayıftı 

 
Dolar endeksi geçen hafta çok fazla açıklanan ekonomik veri olmaması sebebiyle 93,50-94,00 bandında 

zayıf ve durgun bir seyir izledi. EUR/USD paritesi ise 1,1600-1,1670 bandında dalgalandıktan sonra 

haftayı 1,1647 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, haftaya Merkez Bankası faiz kararı nedeniyle alıcılı başladı ve 9,37’ye kadar yükseldikten sonra 

karardan önceki gün 9,20’ye kadar geriledi. Kararın açıklanmasından sonra hızla yükselen Dolar/TL kuru 

haftayı %3,72 artışla 9,6021 seviyesinden kapattı. Euro/TL kuru da %3,91 artışla haftayı 11,1781 

seviyesinden kapattı. 

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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 Borsalar Olumlu Bir Seyir İzlediler 

 

Amerikan borsaları önceki hafta Fed toplantı tutanaklarında varlık alımlarının Kasım veya en geç Aralık 

ayı ortasında başlayabileceğinin açıklanması ile başlattığı çıkışını bu hafta da sürdürdü. Piyasaları 

etkileyecek önemli bir veri açıklamasının olmadığı haftada 3. Çeyrek bilanço karlarının beklenenden daha 

iyi gelmesi yükselişin itici gücü olarak ön plana çıktı. S&P 500 endeksi Eylül başında gördüğü en yüksek 

seviyeyi aştı. Haftalık bazda S&P 500 %1,64, Nasdaq %1,29 ve Dow Jones %1,08 oranında arttı. Avrupa 

borsalarında ise satıcılı bir seyir hakimdi. FTSE -%0,41, DAX -%0,28 oranında düştü. 

 

BIST 100 endeksi haftaya 50 ve 100 günlük hareketli ortalamaları üzerinde alıcılı başlayarak 1.432 puan 

seviyelerinde Merkez Bankası faiz kararını beklemeye başladı. Faiz kararı açıklandıktan sonra sert şekilde 

düştükten sonra hızla toparlanarak yükselişe geçti ve haftayı %4,99 yükselişle 1.479,93 puandan 

kapandı. Endeks 1.485 puanı aşmakta zorlanabilir. Kar realizasyonlarının gelmesi durumunda 1.465 

puandan çok gerilemezse yükseliş bir süre daha 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. 

 

 Altın Fiyatları Dolar’daki Zayıflıktan İstifade Ederek Yükseldi 

  

Önceki hafta ABD’de dolar endeksini destekleyen olumlu verilerin etkisiyle 1.765 dolar seviyelerine kadar 

gerileyen Ons altın bu hafta hem veri azlığı hem de dolar endeksinin zayıf seyretmesiyle hızla 100 ve 200 

günlük hareketli ortalamalarını aşarak 1.813 dolara kadar yükseldi. Haftayı 1.793 dolardan kapattı. 

Altının FED faiz artışı senaryosunda düşme riskleri bulunmakla beraber uzun vadeli düşünen ve 

enflasyona karşı bir koruma olarak gören müşteriler için alternatif olabilir. 

 

Ons gümüş ise 23,50’deki 50 günlük hareketli ortalamasını aştıktan sonra yükselişi hız kazandı, ancak 

24,50’deki 200 günlük hareketli ortalamasını geçmekte zorlandı. 24,50’nin üzerinde bir süre kalabilirse 

yükseliş hareketi devam edebilir. Global piyasalarda yüksek enflasyonun kalıcı olacağına ve artan emtia 

fiyatlarının devam edeceğini düşünen yatırımcılar içerisinde kıymetli madenlerin bulunduğu yatırım 

fonlarını tercih edebilirler. 

 

OPEC petrol üretimi konusunda planlanan seviyeyi koruyacağını ve üretimi artırmayacağını açıkladıktan 

sonra petrol fiyatları yüksek seviyelerini koruyorlar. Bu hafta nispeten durgun bir seyir izlendi ve haftayı 

85 dolar 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

4 

 
Haftalık Görünüm 

25.10.2021  

 
 




