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

Risk Değeri 1 1 6 2 4 6

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

Şubat 2016 0.73%       0.84% 0.66%       0.86% 2.39%       2.94% 0.85%       1.07% 1.03%       1.60% 9.53%       9.64%

Yılbaşından Beri 1.46%       1.66% 1.29%       1.70% 4.84%       5.29% 1.51%       1.92% 2.26%       2.91% 16.14%       16.02%
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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.

ŞEKER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                                                                                                        

YATIRIM FONLARI BÜLTENİ - ŞUBAT 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. 

Fon toplam değerinin 

en az %80’i devamlı 

olarak borsada işlem 

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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Fon Dağılımları
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Portföyün tamamı 

 BIST’de işlem gören 

hisse senetleri ile 

borçlanma araçlarından 

oluşur ve her biri fon 

toplam değerinin 

%20’sinden az olamaz.

Fon toplam değerinin 

en az %80’i devamlı 

olarak yerli kamu ve 

özel sektör borçlanma 

araçlarına 

yatırılacaktır.
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Şubat ayına Çin’den tüm dünyaya yayılan büyüme endişeleri, Avrupa bankacılık sektörüne yönelik kredi riskinin artmasına yönelik endişeler ve 

petrol fiyatlarında aşağı yönlü seyri nedeniyle satıcılı başlayan BIST-100 endeksi Şubat ayının ortası itibariyle yükselişe geçti. Bunda temel faktörler 
başta Avrupa Merkez Bankası (ECB) olmak üzere Japonya Merkez Bankası ve Çin Merkez Bankaları’nın büyümeyi destekleyeceği adımlar atması ve bu 

yönde mesajlar vermesi, FED’in küresel büyüme endişelerini öne sürerek faiz artırımlarında ihtiyatlı davranacağına yönelik verdiği mesajlar baş rolleri 

oynarken; petrol fiyatlarının arzın kısılmasına yönelik yapılan görüşmeler ve ayın sonuna doğru ABD ve Rusya’nın Suriye’ye yönelik ateşkes kararı 

piyasaların yukarı doğru dönüşünü sağlayan unsurlar olarak öne çıktı.  Tüm bu gelişmelerin ışığında BIST-100 endeksi, ayı %3.18 oranında yükselişle 

kapattı.

Gram Altın %11.16 oranındaki yükselişle Şubat ayında en iyi getiriye sahip finansal enstrüman oldu. Dolar/TL kuru tarafında genel hareket 2.90-

3.00 seviyesi bandında gerçekleşti. Ay sonuna doğru GOP kurlarına gelen satışlarla 3 seviyesine çok yaklaşılsa da ay içinde ortalama 2.95 seviyesinde 

kaldı. Faiz getiri eğrisi alımlarla aşağı doğru kaysa da en büyük hareket 10 yıllık faizler tarafında  %11 bileşik faizden %10.50 seviyesine doğru inerek 

negatif eğimli getiri eğrisi oluşturdu. 

Mart ayında ana gündemde son aylarda çok büyük beklentilerin oluşturulduğu ECB toplantısı yer alıyor. Beklentiler büyük olup fiyatlara yansıtıldığı 
için, genişleme yönünde çok büyük adımlar atılmayacak olursa küresel borsalar büyük bir hayal kırıklığı yaşayabilirler. Bu ay FED tarafında piyasalar için 

önemli olan 15-16 Mart ‘ta alınacak kararın ardından yapılacak açıklamalarda, şu an için bir kere sadece Aralık ayında yoğunlaşan faiz artışı beklentisi 

Haziran veya Eylül gibi bir noktaya çekilirse ki böyle bir ihtimali de göz ardı etmek mümkün değil; o zaman piyasalarda yeniden bir türbülans görebiliriz. 

Özetle, Merkez bankalarının belirleyici olacağı bir Mart ayı bizi bekliyor. Özellikle ECB’den beklentiler oldukça yüksek. BIST-100 tarafında 73 bin -78 bin 

bandında pozitif eğilimli bir ay olması kuvvetli muhtemel. Dolar/TL kuru gene klasik bandı olan 2.90-3.00 arasında işlem görmeye devam edebilir. 10 

yıllık faizlerde %10.5 bileşik faiz seviyeleri dip noktalar olarak göze çarpıyor. %10.5-%10.8 bandında dalgalanması bekleniyor.  
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