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

Kod SLF SKT SKB SKA SKH SYA

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

Haziran 2017 0.96%       0.97% 0.95%       1.01% 0.82%       0.86% 2.05%       0.91% 2.62%       2.78% -1.72%       -1.46%

Yılbaşından Beri 5.00%       5.29% 4.80%       5.72% 5.23%      6.33% 13.50%       4.73% 27.52%       26.24% 5.76%       7.40%

ŞEKER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

YATIRIM FONLARI BÜLTENİ
HAZİRAN 2017

%0.0049%0.0041 %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
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Altın ve altına dayalı 
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vadede yararlanmak 

isteyen yatırımcılar 

Yatırımcı Profili
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zamanda düzenli getiri 

hedefleyen yatırımcılar
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yatırımcılar
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Fonu

Şeker Portföy 
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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

Aya 97.500 seviyelerinden başlayan BIST-100 endeksi gelişmekte olan ülkelere fon akımlarındaki azalmaya rağmen Haziran ayı içinde pozitif ayrışmasını sürdürerek
100.990 seviyesi ile TL bazında yeni tarihi zirveyi test ederken ayı 100.500 seviyelerinde %2.97 yükselişle kapattı. Yükselişi endeksin üzerinde %5.65 artışla sanayi endeksi
hisseleri domine ederken, bankacılık endeksi negatif ayrışarak endeksin altında bir performans ortaya koydu. Hem BIST şirketlerinin hala değerleme olarak diğer
gelişmekte olan borsalara göre iskontolu olması hem de düşen petrol fiyatlarının da desteğiyle MSCI Turkey endeksi MSCI World endeksine %2.7 ve MSCI EM endeksine %3
civarında fark attı. Haziran ayı Fed toplantısında faizler 25 baz puan artırılarak %1-%1.25 aralığına yükseltilirken karar oy çokluğu ile alındı. Fed üyeleri 2017 yılı için faiz
artırım tahminini değiştirmeyerek yılsonuna kadar bir faiz artışı daha yapmayı öngörmeye devam etti. Öte yandan, Fed son toplantıda bu yıl içinde bilanço küçültmeye
başlayacağını açıkladı. Toplantı sonrası Fed başkanı yaptığı açıklamada bilançonun küçülmesi için aylık 10 milyar dolardan başlayan iskonto tavanları uygulanmaya
başlanacağını söylerken, zayıf enflasyon verilerinin yanıltıcı olabileceğini ve tek seferlik düşüşten kaynaklandığını söyledi. Yellen kademeli faiz artışı vurgusunu devam
ettirirken ,bilanço küçültmeye ilişkin açıklamalar piyasalar tarafından şahin olarak algılandı. Fed faiz kararı sonrası gelişmekte olan ülkelere yönelik risk alma iştahında kısa
süreli düşüş yaşanırken piyasalarda sınırlı satış baskısı oluştu. Ancak hem Fed’in hem de Avrupa merkez bankasının halen genişlemeci para politikalarına devam ediyor olması
nedeniyle risk alma iştahındaki düşüş sınırlı kaldı. TCMB Haziran ayı piyasa beklentilerine paralel olarak faizleri sabit bıraktı. PPK özetinde ekonomik aktivitedeki güçlenmeye
vurgu yapıldı. Enflasyonun yüksek seyrettiğine dikkat çekilirken, bu nedenle sıkı para politikasının devam etmesi gerektiği tutanaklarda yer aldı. TCMB sıkı duruşunu korurken
ağırlıklı ortalama fonlama maliyetini %11,95’lerde tutmaya devam etti. Dolar/TL kuru ay içinde azami 3.5585 seviyelerini test etti. Ay içinde 3.47 – 3.56 bandında özellikle
referandum sonrası azalan politik risklerle beraber düşüş yönünde bir eğilim gösterdi. Uzun vadeli tahvil faizleri ay içinde %10.25 - % 10.63 bileşik faiz bandında referandum
sonrası düşüş trendi içinde, döviz kuruna paralel eğilimini sürdürdü. Gösterge iki yıllık tahvil faiz bileşikleri de % 10,79 - %11.23 bandında hafif düşüş eğilimli bir seyir izledi.
Altının ons fiyatı azalan jeopolitik risklere karşın düşük dolar faizlerinin de etkisiyle 1236-1296 dolar seviyelerinde volatil bir trend izlerken; ay için %2 civarında değer
kaybetti.

Temmuz ayında yurtdışında başta Fed olmak üzere merkez bankalarının faiz kararları ve sonrasında gelecek açıklamalar takip edilecek. Özellikle Yellen ve üyelerin
bilanço küçültmesine ilişkin açıklamaları önemli olacak. Piyasalar Temmuz ve Eylül ayında Fed’den yeni bir faiz artırımı beklemiyor. Son gelen makroekonomik veriler şu
an için yakın dönem bir faiz artımını desteklemiyor. Trump politikalarına ilişkin endişeler de Fed’in bir sonraki faiz artırımı adımını kısa vadede gerçekleştirmesini de
desteklemiyor. Bunun son örneği yeni ABD sağlık reformunun senatodan geçirilemeyeceğinin anlaşılması üzerine ertelenmesidir. Jeopolitik risk tarafında ise Katar, Kuzey
Kore ve özellikle Suriye’deki gelişmeler izlenecek.

Yerel piyasalarda özellikle referandum sonrası siyasi risklerin azalmasıyla olumlu ayrışan TL varlıklar EM dostu bol likidite ve düşük dolar faizlerinin etkisi bu olumlu
havayı devam ettirebilir. Her ne kadar TL bazında borsada tarihi zirveler test edilse de özellikle çarpanlar ve dolar bazında endeksin yukarı potansiyelinin yaklaşan bilanço
dönemi sonrası hala bulunduğu görülüyor. BIST 100 çerçevesinde; dolar bazında 3 cent olan 105 bin seviyelerine kadar yükseliş mümkün gözüküyor. ABD doları /TL tarafında
küresel anlamda hayal kırıklığı yaratan Trump politikalarına bağlı olarak azalan dolar talebi ve içeride yükselen enflasyon ve faiz yanı sıra sıkı duran TCMB ile beraber 3.40
seviyelerine kadar geri çekilme yaşanması mümkündür. Ay genelinde 3.5 – 3.7 bandı muhtemeldir. Faizler tarafında ise TCMB sıkılaştırıcı önlemleriyle birlikte hafif negatif
eğilimli verim eğrisinin hakim olacağını beklemekteyiz.
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