
Şemsiye Fon Türü Para Piyasası Borçlanma Araçları Borçlanma Araçları Karma Hisse Senedi Kıymetli Madenler

Kod SLF SKT SKB SKA SKH SYA

Getiriler Fon          Kıstas Fon          Kıstas Fon          Kıstas Fon          Kıstas Fon          Kıstas Fon          Kıstas

Ağustos 2016 0.55%       0.76% 0.57%       0.65% 0.61%       0.93% 0.54%       0.88% 0.93%       0.74% -3.22%       -3.08%

Yılbaşından Beri 5.64%       6.58% 5.48%       6.80% 7.60%      9.93% 5.46%       7.12% 8.90%       5.96% 21.83%       23.22%

ŞEKER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

YATIRIM FONLARI BÜLTENİ

AĞUSTOS 2016

%0.0049%0.0041

Şeker Portföy Yönetimi A.Ş., Şekerbank ve Şekeryatırım'ın kurucusu olduğu yatırım fonlarını 21 Aralık 2015 tarihi itibari ile devralmıştır.

%0.0048
Günlük Yönetim 

Ücreti
%0.0027 %0.0054 %0.0054

Fon portföylerinin geçmiş performansı gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı 

hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan 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. Bu sayfalarda yayınlanan görüş, yorum, 

haber veya öneriler nedeniyle ortaya çıkacak ticari kazanç veya kayıplardan Şeker Portföy Yönetimi A.Ş. sorumlu değildir. 

Fon Dağılımları

FON BİLGİLERİ
Şeker Portföy Altın 

Fonu
Fon Unvanı

Altın ve altına dayalı 

yatırım araçlarının 

getirisinden orta ve uzun 

vadede yararlanmak 

isteyen yatırımcılar 

Yatırımcı Profili

Nakit ihtiyacı nedeniyle 

birikimlerini kısa vadeli 

değerlendirip aynı 

zamanda düzenli getiri 

hedefleyen yatırımcılar

Hiç risk almak 

istemeyen ve günün her 

saati birikimlerini  nakite 

çevirebilmek isteyen 

yatırımcılar

Şeker Portföy Para 

Piyasası Fonu

Şeker Portföy Kısa 

Vadeli Borçlanma 

Araçları Fonu

Şeker Portföy Hisse 

Senedi Fonu (Hisse 

Senedi Yoğun Fon)

Şeker Portföy 

Borçlanma Araçları 

Fonu

Şeker Portföy Karma 

Fonu

Düşük risk profiliyle 

sabit getirili menkul 

kıymetlerin getirisinden 

orta ve uzun vadede 

yararlanmak isteyen 

yatırımcılar

BİST'e kote şirketlere 

yatırım yaparak aşırı risk 

almadan BİST100 

endeksinin üzerinde getiri 

hedefleyen yatırımcılar

Birikimlerini birden 

fazla yatırım aracında 

aynı anda 

değerlendirerek hem 

riskleri azaltmak hem 

de getirilerini artırmak 

isteyen yatırımcılar

Ağustos ayına 76 bin seviyelerinden başlayan BIST-100 endeksi ay boyunca küresel piyasalara paralel, 75 bin - 79 bin içerisinde dar bantta hareket etti. Ağustos
ayına kredi derecelendirme kuruluşlarının not değerlendirmeleri ve Suriye’de yapılan askeri operasyon damga vurdu. Ay sonuna doğru güçlü gelen makro veriler ile
birlikte FED üyelerinin faiz artırımına yönelik şahince açıklamaları aşırı alımdaki bazı endekslerin dengesini bozdu.

Türkiye’nin kredi notunu olası bir indirim için izlemeye aldığını açıklayan Moody’s, değerlendirmesini üç aylık süreç içinde yapacağını açıklayarak Ağustos ayında
beklenen kredi notu görünüm değerlendirmesini pas geçti. Fitch ise yatırım yapılabilir kredi notunu korurken, başarısız darbe girişiminin Türkiye'de siyasi istikrarsızlık
riskini ön plana çıkardığı için görünümü negatife indirdi. Öte yandan, Suriye’deki askeri operasyon sonrası artan jeopolitik riskler yurt içi piyasalarda risk iştahını
törpüledi.

Son dönemde, FED’in faiz artışına yönelik verdiği mesajlar Dolar/TL kurunun aşağı yönlü marjını daraltmaktadır. Ağustos ayında en düşük 2.91’li rakamları
gören kur ayı 2.955 civarında tamamlamıştır. TCMB PPK Ağustos toplantısında politika faizini sabit bırakırken, faiz koridorun üst bandını 25 baz puan düşürerek
%8,50’ye indirdi. PPK özetindeki Temmuz ayında yaşanan yurt içi gelişmelerin piyasalar üzerindeki olumsuz etkisi, küresel risk iştahındaki artış ve alınan tedbirler
sayesinde büyük ölçüde geri alınmıştır ifadesi yer aldı ve işlenmemiş gıda fiyatlarında yükseliş trendinin kısa vadede yerini düşüşe bırakacağı ancak turizm sektöründe
yaşanan gelişmelerin cari açığa olumsuz etki yapacağı ifadeleri eklendi. Uzun vadeli tahvil faizleri ay içinde %9.50 - % 10 bileşik faiz dar bandında ay boyunca
genelde yatay bir seyir izlerken; gösterge iki yıllık tahvil faiz bileşikleri de %9 - %9.4 bandında dalgalandı. Altın ons fiyatı küresel piyasalarda %3.18 değer kaybetti.

Eylül ayında en önemli gündem maddesi FED Eylül ayı toplantısı faiz kararı olacak. İçeride ise Moody’s’in negatif izleme sonrası olası bir indirim için Türkiye’yi
izlemeye alması, Suriye operasyonu sonrası artanı jeopolitik gelişmeler ve ABD ile ilişkiler Eylül’ün diğer kritik gündem maddeleri olarak sayılabilir. Yaklaşan FED faiz
artırımı süreciyle birlikte konsolidasyon dönemine giren küresel piyasalar ve düşük momentumla da olsa yüksek likiditenin etkisiyle gelişmekte olan piyasalara fon
akışlarının sürmesi; Türkiye özelindeki jeopolitik ve not indirimi riskleri ve temel rasyolar anlamında ciddi potansiyel sunan BIST-100 çerçevesinde; bu bu ay 75 bin – 80
bin bandında yatay yükseliş eğilimli bir ay olacağını öngörüyoruz. Dolar/TL tarafında küresel anlamda yükselen dolar ile yukarı eğilimli 2.95 – 3 bandında bir seyir
öngörüyoruz. Faiz tarafında ise yüksek baz etkisiyle düşük küresel faizlere rağmen yatay bantta ve pozitif eğilimli bir verim eğrisi beklentisi içerisindeyiz.
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