
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

Ocak 2017 0.61%       0.68% 0.48%       0.82% 0.66%       1.06% 2.62%       0.70% 8.23%       9.47% 9.79%       10.25%

Yılbaşından Beri 0.61%       0.68% 0.48%       0.82% 0.66%      1.06% 2.62%       0.70% 8.23%       9.47% 9.79%       10.25%
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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. 

ŞEKER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

YATIRIM FONLARI BÜLTENİ

OCAK 2017

%0.0049%0.0041 %0.0048
Günlük Yönetim 

Ücreti
%0.0027 %0.0054 %0.0054

Yeni yıla 77500 seviyelerinden başlayan BIST-100 endeksi, yeni yılın ilk günlerinde 75500 – 77800 seviyelerinde vakit geçirdikten sonra neredeyse her gün bir önceki
günün üstüne koyarak yeni yılın ilk ayını 86 bin seviyesinin üstünde kapatmayı başardı. Bu bahar havasının başlıca sebebi hem geçmiş ortalamalarına göre hem de döviz
bazında hisse senedi değerlemelerinin çok cazip olmasıdır. Takas oranlarına baktığımızda yabancıların domine ettiği bu %10.5 seviyesindeki hacimli yükselişin Fitch
tarafından uzun vadeli döviz cinsi kredi notu; S&P tarafından görünüm indiriminin yapıldığı aynı aya rast gelmesi manidar olmakla beraber alıcıların kararlı olduğunun da bir
göstergesi olarak göze çarpmaktadır. Yabancı takasını yaklaşık %1.5 puan artıran bu yükselişte ileriye dönük F/K oranının son yılların en dip seviyelerine inmesinin de etkili
olduğunu söyleyebiliriz. Genel olarak aya damgasını vuran gelişmeler Fitch kredi notu rating kararı, yeni Anayasanın TBMM görüşmeleri ve oylamaları, Trump’ın göreve
başlaması ve ilk icraatları olarak sayılabilir. Ocak ayında BIST-100 endeksi MSCI gelişmekte olan ülkeler endeksinin %2 altında getiri sağladı. Borsadaki coşkuya rağmen dolar
bazındaki bu negatif ayrışmanın temel sebebi TL’nin ABD doları karşısında ay içinde %7 değer kaybetmesi olarak gözüküyor. TCMB Ocak ayı toplantısında beklentilerin altında
üst bandı 75 baz puan artırarak %9.25’e çıkardı, politika faizini ise %8’de sabit tuttu. Piyasalar TCMB’den ortalama 100 baz puan artış bekliyordu. Bu toplantıda sıkılaştırıcı
önlemler kapsamında geç likidite penceresi faizleri de 100 baz puan artırıldı. Alınan faiz artışı kararları piyasa tarafından yeterli görülmese de TCMB’nin sonraki günlerde
gerek fonlama kompozisyonundaki değişikliklerle ağırlıklı fonlama faizini %9.25’teki koridorun yeni üst bandının da üzerine %10.30’a kadar çıkarması, gerekse döviz depo
işlemlerinde %11 TL faizi ile 1 milyar dolarlık depo ihalesi açması kararlılığının bir göstergesi oldu. Piyasalarda çoğunluk Fitch’in not indirimi yapacağını bekliyordu. İndirim
sürpriz değildi. Sürpriz olan S&P’nin not görünümünü program dışı bir tarihte durağandan negatife çekmesiydi. Fitch kararının beklentiler dahilinde olması piyasaların tahmin
edebileceği bir durumdu fakat not indirimde yurt içi riskli varlıkların tamamen yurtdışından pozitif ayrışarak coşku yaratması yatırımcılara gerçekten sürpriz oldu.

Yurtdışında ise Trump’ın Başkanlık koltuğunu oturması ile birlikte söylem ve eylemlerinde hız kesmemesi dalgalı bir görünüm oluşmasına neden oluyor. Trump’ın
uluslararası ticaret anlaşmalarına karşı tutumu, Meksika ile olan duvar polemiği ve ABD dışında yatırımları olan şirketlere karşı sert açıklamalarının yanına, göçmenlerle ilgili
aldığı sert kararlar da eklendi. Trump’ın bu katı tutumunun ABD’ye faydadan çok zarar getireceğini dile getiren kesimin sayısının artması ve Trump’a yönelik artan tepkiler,
Trump ile yüksek büyüme olacağını fiyatlamaya başlayan ABD piyasalarını da baskılamaya başladı. En azından gelecek birkaç ay, Trump’ın bu söylemlerinin hangi boyutlara
çıkacağı görülene kadar, ABD piyasalarında dalgalı bir görünüm oluşması muhtemel. Fed’in Trump politikalarını süzmeden faiz artırım sürecini hızlandırması beklenmemeli.
Ortaya çıkan bu tablo gelişmekte olan piyasaların seyri açısından olumlu olabilir. Fed tarafında 2017 yılında 3 faiz artırımı hala baz senaryo olarak duruyor. Dolar/TL kuru ay
içinde 3.94 seviyelerini test ederek yeni bir zirve gerçekleştirdi. Uzun vadeli tahvil faizleri ay içinde %10.95 - % 11.96 bileşik faiz bandında ilk yarı yükseliş ayın ikinci yarısında
düşüş trendi içinde , döviz kuruna paralel eğilimini sürdürdü. Gösterge iki yıllık tahvil faiz bileşikleri de % 11,02 - %11.55 bandında daha dar bantta ayın ikinci yarısında düşen
kura paralel alım ağırlık seyir izledi. Altının ons fiyatı küresel piyasalarda düşen dolar faizleri sebebiyle %5.3 değer kazandı.

Şubat ayında en kritik gündem maddeleri içeride şirket bilançoları, referandum süreci, jeopolitik gelişmeler , Ocak ayı enflasyonu ve TCMB aksiyonları; yurt dışında
Trump’ın politikaları, Suriye ateşkes görüşmeleri, Avrupa’daki kritik seçimler öncesi siyasi aksiyonlar ve Brexit sürecine ilişkin gelişmeler olarak sayılabilir.

Yerel piyasalarda Şubat ayında riskli varlıklarda iyimser havanın bilanço dönemi boyunca sürebileceği beklenebilir.. BIST 100 çerçevesinde; yeni ayda aşırı alım seviyeleri
olan 87000 – 87500 bandında satışların ağır basması beklenmekle beraber ay içinde 84000 – 87500 seviyelerinin içinde kalması beklenebilir. ABD doları /TL tarafında
küresel anlamda belirsiz Trump politikalarına bağlı olarak azalan dolar talebi karşısında içeride yükselen enflasyon ve faiz baskısıyla 3.70 – 3.90 bandında bir seyir
öngörüyoruz. Faizler tarafında ise TCMB sıkılaştırıcı önlemleriyle birlikte yataylaşma eğilimli bir verim eğrisi beklentisi içerisindeyiz.
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