
 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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!  

EYLÜL VE EKİM AYLARINDA S&P 500 VE BİST 100 ENDEKSİ 

 

Global piyasalara baktığımızda S&P 500 ve Dow Jones tarihi en yüksek seviyelerinden işlem 

görüyorlar. 2021 yılına 3.756 puandan başlayan S&P 500, Cuma günü Ekim ayı sonu itibariyle 

4.605 puana ulaşmış durumda. Bu %22,61’lik bir getiriye işaret ediyor. S&P 500 bu seviyeye 

ulaşırken küçük küçük adımlarla da olsa yıl içinde 58 kez tüm zamanların en yüksek seviyesi 

(ATH-All Time High) rekorunu kırdı. 

S&P 500’ün 1998-2021 yılları arasındaki aylık getirilerine baktığımızda Eylül-Ekim ayları ilginç 

bilgiler veriyor. 24 senelik  geçmiş veri incelendiğinde,  S&P 500 endeksi ağırlıklı olarak   her 

iki aydan birinde  yükseliş  gösterdiğini ve sadece dört farklı  yılda  bu aylarda düşüş 

gösterdiğini   görmekteyiz. Bu yıl da Eylül ayında kaybettiren S&P 500 endeksi Ekim ayında 

yatırımcılarının yüzünü güldürdü. 

Benzer bir durum Borsa İstanbul’da da görülmektedir. Bist 100 endeksi 1998 yılından bu 

yana Eylül-Ekim aylarının ikisinde de sadece 2 kere zarar ettirmiştir. Endeks Ekim aylarında 

en çok %29,15 kazandırırken, en çok -%22,80 zarar ettirmiş, ortalama %4,49 getiri 

sağlamıştır. Bu yıl Ekim ayında Borsa İstanbul 100 endeksi %8,22 oranında getiri sağlamıştır. 

  

Şekil 1. Bist 100 Endeksi    Şekil 2. S&P 500 Endeksi 
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Haftalık Görünüm 

 
PİYASALAR VE YATIRIM ÜRÜNLERİ 
 

• Mevduatlar Artıyor. 

Bankalardaki TL ve YP mevduatlar artmaya devam ediyor. 

• Eurobond Piyasası Sakin Bir Görünüm Sergiledi. 

Türkiye’nin 5 yıllık CDS primi 444 seviyelerine düşmüş durumda. 

 

• Dolar Endeksi Geçen Haftalara Göre Bir Miktar Toparlandı. 

Dolar endeksinin 93,50-94,00 bandındaki sıkışık seyri devam ediyor. 

• Global Borsalar Rekorlarla Dolu Olumlu Bir Seyir İzledi. 

Borsa İstanbul bu hafta da yükselişini sürdürdü. 

 

• Altın Fiyatları Yatay Bir Seyir İzledi. 

Altın ve gümüş yatay seyrederken, petrol fiyatları geriledi.  



 
 

 

 Mevduatlar Artıyor 

Geçtiğimiz kısa haftada 2 yıl vadeli gösterge tahvil %18,37, 5 yıl vadeli tahvil %19,88 ve 10 yıl vadeli 

tahvil %19,96 bileşik seviyelerinden kapandı. Bu hafta yurtiçinde Ekim ayı enflasyonu yakından takip 

edilecek. 28 Ekim’de yayınlanan enflasyon raporunda 2021 yıl sonu enflasyon tahmini %14,1’den 

%18,4’e revize edilirken, politika faizinde yapılan aşağı yönlü düzeltme için yıl sonuna kadar sınırlı bir 

alan kaldığı belirtilmişti. 

Diğer taraftan Bankalardaki TL cinsi mevduat %0,90 yükselişle 1 trilyon 898 milyar lira, yabancı para 

(YP) cinsinden mevduat %1,58 artışla 2 trilyon 358 milyar lira oldu. Yurt içi yerleşiklerin parite etkisinden 

arındırılmış mevduatı 497 milyon dolar azalarak 234 milyar 464 milyon dolar seviyesine geldi. 

Önümüzdeki dönemde merkez bankasının faiz indirimlerine devam edeceğini bekleyen yatırımcılar 

yatırımlarını bir miktar daha orta ve uzun vadede değerlendirebilirler. Bunun için TEFAS’ta işlem gören 

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

yatırım yapabilirler. Bu fonlara 31 Aralık’a kadar yapılan yatırımlarda sıfır stopaj avantajı bulunmaktadır. 

6 ay vadeye kadar Takasbank Para Piyasası da mevduata alternatif olarak yatırımcılara sunulmaktadır. 

 

  Eurobond Piyasası Sakin Bir Seyir İzledi 

ABD 10 yıllık tahvil faizleri satıcılı bir seyir izleyerek 1,55 seviyelerine kadar geriledi. Merkez Bankası’nın 

faiz kararı sonrası Türkiye’nin 5 yıllık ülke risk priminin 460 seviyelerine çıkmasıyla birlikte Eurobond 

fiyatlarında yaşanan satıcılı seyir geçen hafta yerini sakinliğe bıraktı. Verimler, Şubat 2025 

vadede %5,33,   Mart 2036 vadede  %7,26, Mayıs 2040 

vadede %7,37 seviyelerine gerilemiştir/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 Geçen Haftalara Göre Bir Miktar Toparlandı 

 
Dolar endeksi geçen hafta 3. Çeyrek büyüme rakamının beklenenin altında gelmesiyle hızla 93,50’nin 

altına geriledikten sonra haftanın son günü hızlı bir atakla 94,13 seviyesine yükseldi. EUR/USD paritesi 

ise haftanın genelinde 1,1580-1,1630 bandında dalgalandıktan sonra haftanın son iki günü 16,92 

seviyelerine yükseldikten sonra haftayı 15,61 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 9,85’e kadar yükselerek başladıktan sonra 9,50 seviyesinde sakinleşti. Dolar/TL kuru 

haftayı %0,06 düşüşle 9,58 seviyesinden kapattı. Euro/TL kuru da %0,79 düşüşle haftayı 11,10 

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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 Global Borsalar Rekorlarla Dolu Olumlu Bir Seyir İzlediler 

 

Amerikan borsaları çıkışını bu hafta da sürdürdü. 3. Çeyrek bilanço karlarının beklenenden daha iyi 

gelmesi yükselişin itici gücü olmaya devam ediyor. 3. Çeyrek büyüme rakamının beklenenden kötü 

gelmesine rağmen işsizlik maaşı başvurularının düşük gelmesi ile piyasa yükselişe geçti. Haftalık bazda 

S&P 500 %1,33, Nasdaq  %2,70 ve Dow Jones %0,40 arttı. Avrupa borsalarında ise alıcılı bir seyir 

hakimdi. FTSE %0,46, DAX %%0,94 oranında arttı. 

BIST 100 endeksi 3. Çeyrek bilançolarının iyi gelmesi ve alternatiflerine göre hisse senetlerinin ucuz 

kalmasıyla 1.465-1.485 bandını hızla aşarak yükselişine devam etti ve haftayı %2,85 artışla 1.522,04 

puandan kapandı. 

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 Yatay Bir Seyir İzledi 

  

Önceki hafta doların zayıf seyri karşısında atak bir görünüm sergileyen Ons altın geçen haftayı sakin ve 

yatay bir bant içinde geçirerek, bu bandın alt sınırı olan 1.783 dolardan kapattı. 100 ve 200 günlük 

hareketli ortalamalarının üzerinde tutunması olumlu. Faiz artırım sürecinin daha erken başlayabileceği 

olasılığı fiyatları baskılıyor. 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. Geçen haftaki yorumumuz geçerliliğini 

koruyor. 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. 

Brent petrol fiyatları 85 doları aşamayıp yatay bir seyirle haftaya başladı. AB-İran nükleer görüşmeleri 

ve ABD petrol stoklarının yüksek seyri fiyatların gerilemesine neden oldu ve haftayı 83,28 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.  
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