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

Risk Değeri 1 1 6 3 4 6

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

Nisan 2016 0.77%       0.89% 0.82%       0.93% 3.42%       2.31% 1.67%       2.13% 1.79%       1.57% 2.35%       2.51%

Yılbaşından Beri 3.04%       3.47% 2.87%       3.55% 18.57%       17.40% 5.16%       6.63% 7.86%       8.67% 13.26%       13.95%
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Karşılaştırma Ölçütü

%55 BIST-KYD O/N 

Repo (brüt) + %45 

BIST-KYD 91 Gün 

Kamu İç Borçlanma 

Araçları 

%75 BIST-KYD 91 gün 

Kamu İç Borç. Araçl. + 

%15 BIST-KYD Özel 

Sektör Borç. Araçl. 

(Sabit) + %10 BIST-

KYD O/N Repo (brüt)

%60 BIST-KYD Tüm 

Kamu İç Borçl. Araç. + 

%30 BIST-KYD Özel 

Sektör Borçl. Araç. 

(Sabit) + %10 BIST-

KYD O/N Repo (brüt)

Şeker Portföy Yönetimi A.Ş., Şekerbank ve Şekeryatırım'ın kurucusu olduğu yatırım fonlarını 21 Aralık 2015 tarihi itibari ile devralmıştır.
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YATIRIM FONLARI BÜLTENİ - NİSAN 2016

FON BİLGİLERİ

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. 
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gören altın ve altına 

dayalı sermaye 

piyasası araçlarına 

yatırılacaktır.

Fon toplam değerinin 

en az %80’i devamlı 

olarak yerli kamu ve 

özel sektör borçlanma 

araçlarına 

yatırılacaktır. A.O.V. 

25-90 gün arası.

Portföyünün tamamı 

devamlı olarak, 

vadesine en fazla 184 

gün kalmış likiditesi 

yüksek para ve 

sermaye piyasası 

araçlarından oluşur. 

A.O.V. En fazla 45 gün.
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Petrol ve emtia fiyatlarındaki %15-20 arasında gerçekleşen yükselişe bağlı olarak artan risk iştahıyla küresel borsalar Nisan ayında olumlu bir seyir izledi. Özellikle petrol ihracatçısı ülkelerden Brezilya
ve Rusya borsaları yükselişte başı çekti. Malezya, Çin ve özellikle teknoloji şirketlerinin beklentilerin altında bilanço açıklamasıyla ABD teknoloji borsası Nasdaq yatırımcısını üzen borsalardan oldu. Bu
süreçte özellikle küresel merkez bankalarının büyüme endişeleri ve beklenen seviyenin atında seyreden enflasyon oranlarıyla genişlemeci para politikalarına devam etmeleri ve FED’in sene başında 4 defa
artırılması beklenen faiz oranlarında sayının iki hatta bire inmesi de Nisan ayında genel olarak küresel piyasaları olumlu etkileyen temel unsurların başında geldi.

Nisan ayında döviz kurları içerisinde doların küresel piyasalardaki değer kaybı dikkat çekti. Dolar kuru endeksi olan DXY’ın %1.6 değer kaybettiği piyasalarda gelişmekte olan piyasa kurları %3 ile %5
arasında değer kazandılar. Bu süreçte Türk Lirası da daha az olmakla beraber %1 civarında değer kazanmıştır.

BIST-100 tarafında Nisan ayında %2.47 oranında değer artışı yaşanırken; global piyasalardaki risk iştahının devam etmesi BIST-100 endeksini destekledi. Geçen ayın en önemli gelişmesi TCMB
Başkanlığı seçimiydi. TCMB Başkanlığı’na Murat Çetinkaya’nın seçilmesi olumlu karşılanırken; ilk PPK toplantısında sürprize yer vermemesi ve ardından ilk basına açık enflasyon beklentisi toplantısında
özellikle yaptığı enflasyon vurgusu piyasalar tarafından pozitif algılandı. FED’in Nisan toplantısından çıkan sonuçların piyasa beklentilerine paralel gerçekleşmesi de küresel piyasalar ile birlikte özellikle
içeride TL ve BIST-100 tarafına olumlu yansıdı. BIST-100 ay içerisinde 82 bin – 87 bin seviyesi içerisinde yükseliş trendi içinde kalırken; birkaç denemeye rağmen 87 bin seviyesini kırmakta zorlandı. Nisan
ayında düşen enflasyon beklentileri ve para girişiyle birlikte faiz tarafında da sert düşüşler gözlemlendi. Uzun vadeli tahvil faizleri en yüksek 10% bileşik seviyesine göre 80 baz puandan fazla düşerek %9.17
bileşik seviyelerine kadar düşerken; gösterge iki yıllık tahvil faiz bileşikleri de aynı şekilde 80 baz puan kadar azalarak %9.2 bileşik seviyelerine kadar geriledi. Altın onsu aynı dönemde %5 civarında değer
kazandı.

Mayıs ayı geleneksel ve istatistiksel olarak küresel piyasalarda riskli varlıklar için satış ayı olarak bilinir. BIST-100 özelinde gelinen seviye itibariyle temel rasyolar ve teknik göstergeler anlamında orta
ve uzun vade için yeterli prim vaat etmediği göze çarpıyor. BIST’teki son dönemdeki pozitif trende karşın göstergelerin negatif aykırılıklar sunması dikkat çekiyor. Bardağın dolu tarafının şimdiye kadar faiz
indirimleri, kur düşüşleri ile şirket bilançolarına hali hazırda yansımış olması bundan sonrası yeni yükselişler için yeni hikaye yazmanın gerekliliğini ortaya koyuyor. ABD tarafında açıklananmakro veriler hali
hazırda faiz artırımını desteklemese de Mayıs ayının ilk haftası açıklanacak olan kritik Tarım Dışı İstihdam datası yüksek volatilite yaratmaya aday gözüküyor. 2016 yılının ilk yarısında, son kredi
değerlendirmesini 06Mayıs’ta S&P yapacak. Türkiye’yi üç derecelendirme kuruluşu arasında yatırım yapılabilir seviyenin altında değerleyen tek kurum olan S&P’nin bu ay ki değerlendirmesinde; hem kredi
notu hem de kredi görünümünde herhangi bir değişiklik beklememekle birlikte makro göstergeler anlamında olumlu açıklamalar gelebileceği; öte yandan siyasi gelişmelere de dem vurabileceği
beklenebilir.

Mayıs ayında BIST 100 tarafında 80 bin – 85 bin bandında satış ağırlıklı bir seyir bekliyoruz. ABD Doları/TL tarafında ise 2.80 altı seviyelerin kalıcı olamayacağını düşünerek; 2.80-2.85 bandında ABD
dolarının hem yurtiçinde hem de küresel piyasalarda daha güçlü bir trend izleyeceğini ön görmekteyiz. Faizler tarafında ise olumlu enflasyon beklentilerinin fiyatlara girdiğini ve bundan sonra baz etkisiyle
enflasyonun yükseliş trendine girebileceği düşüncesiyle daha yukarıda ve pozitif eğimli bir verim eğrisi beklentisi içerisindeyiz.


