
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

Mayıs 2017 0.90%       1.01% 0.86%       1.07% 0.95%       1.07% 4.49%       0.81% 2.94%       2.84% -0.91%       -0.67%

Yılbaşından Beri 4.00%       4.28% 3.81%       4.66% 4.37%      5.42% 11.22%       3.78% 24.26%       22.79% 7.61%       9.00%
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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
MAYIS 2017

%0.0049%0.0041 %0.0048
Günlük Yönetim 

Ücreti
%0.0027 %0.0054 %0.0054

Aya 95 bin seviyelerinden başlayan BIST-100 endeksi gelişmekte olan ülkelere fon akımlarının etkisiyle Mayıs ayı içinde 98794 seviyesi ile TL bazında yeni tarihi zirveyi
test ederken ayı 97500 seviyelerinde %4 yükselişle kapattı. Yükselişi %5.55 artışla sanayi endeksi hisseleri desteklerken, bankacılık endeksi negatif ayrışarak sadece
%0.86 yükseliş ile endeksteki yükselişin epey altında bir performans ortaya koydu. Yurt içinde referandum sonrası siyasi risklerin azalması, yurt dışında Fed’in faiz
artırımlarını kademeli yapacağı ve bol likidite döneminin bir süre daha devam edeceği beklentisinin hasıl olması ve KGF gibi büyümeyi destekleyici teşviklerin hayata
geçirilmesi ile BİST-100 yerel para birimi bazında yeni tarihi zirvelerini test etti. Nisan ayında GLP faiz oranını %12.25’e yükselttikten sonra Mayıs ayında toplantısı olmayan
TCMB ay içinde kademeli bir şekilde ağırlıklı ortalama fonlama maliyetini %11.97 seviyelerine kadar yükseltti. Bu hareketle TCMB enflasyonla mücadele konusunda
piyasalara sinyal vermeye devam etti. Bu hareket piyasalar tarafından temkinli bir yaklaşım ve enflasyonla mücadelede olumlu sinyal olarak algılanırken; TL nin içeride EM
kurlarına göre güçlenmesine yol açtı. Fed Mayıs toplantısında faizleri oy birliğiyle %0.75 - %1 aralığında sabit bıraktı. FOMC özetinde ilk çeyrek büyümedeki yavaşlamanın
geçici olduğuna vurgu yapıldı. Toplantı tutanaklarında çoğu üyenin faiz artırımlarına devam etmek için büyümedeki yavaşlamanın geçici olduğuna ilişkin daha fazla kanıt
görmek için beklemenin mantıklı olacağını düşündüğü görüldü. Ayrıca, tutanaklarda Fed’in 4.5 trilyon USD büyüklüğündeki bilançosunun kademeli ve öngörülebilir bir şekilde
küçültmesi konusunda üyelerin neredeyse tamamının görüş birliğinde olduğu görüldü. Haziran ayı için %100’lere dayanan Fed faiz artışı beklentileri ABD Başkanı Trump’a
yönelik başlatılan soruşturma ve Fed üyelerinden ay içinde gelen ılımlı açıklamalar ile %90’a doğru geriledi. Dolar/TL kuru ay içinde azami 3.625 seviyelerini test etti. Ay
içinde 3.5284 – 3.625 bandında özellikle referandum sonrası azalan siyasi risklerle beraber düşüş yönünde bir eğilim gösterdi. Uzun vadeli tahvil faizleri ay içinde %10.38 - %
10.94 bileşik faiz bandında referandum sonrası düşüş trendi içinde, döviz kuruna paralel eğilimini sürdürdü. Gösterge iki yıllık tahvil faiz bileşikleri de % 11,1 - %11.61
bandında hafif düşüş eğilimli bir seyir izledi. Altının ons fiyatı azalan jeopolitik risklere karşın düşük dolar faizlerinin de etkisiyle 1260-1270 dolar seviyelerinde yatay bir eğilim
gösterdi.

Haziran ayında yurtdışında Fed faiz kararı, üyelerin faiz projeksiyonları ve toplantı sonrası Yellen’in yapacağı açıklamalar en önemli gündem maddesi olacak. Fed’in faiz
artırımına neredeyse kesin gözüyle bakılırken piyasalar, faiz tahmini ortalaması, faizlerin artış hızı ve bilanço küçültme ile ilgili ifadelere odaklanacaktır. Faiz tahmininin 2017
yılı için 4 artırıma işaret edecek şekilde yukarı yönlü revize edilmesi başta EM’lere olmak üzere piyasalarda satış baskısına neden olabileceği gibi aşağı yönlü revizyonların
EM’lere fon akımını güçlendirmesi beklenir. ABD başkanı Trump, seçildiğinden beri piyasaların gündemi olurken Haziran ayında da yine başrolde olmaya devam edecek.
Trump’a açılan soruşturmanın ne yönde ilerleyeceği ve görevden alınma riskinin olup olmayacağı yakından izlenecek. Trump’ın görevden alınabileceğine ilişkin beklentilerin
kuvvetlenmesi durumunda piyasalarda satış baskısı ve türbülans oluşması beklenir. Kuzey Kore’ye yönelik Jeopolitik riskler gündemdeki yerini koruyacaktır. Mayıs ayında
pozitif ayrışma gösteren gelişmekte olan ülkelere yönelik fon akımlarının Haziran ayında momentum kaybetse de devam etmesi beklenmektedir. Petrol başta olmak üzere
emtia fiyatlarındaki yükseliş eğiliminin güçlenmesi durumunda EM piyasalarına yönelik risk alma iştahının daha da yükselmesi beklenirken, Fed’den gelecek şahin bir
açıklamanın ise bu risk iştahını düşürmesi beklenir. BIST başta olmak üzere EM’lere yönelik risk alma iştahındaki artıştan TL varlıkların da nemalanması beklenmektedir.
İçeride hükümetin 180 günlük yeni ekonomik program da piyasalar tarafından yakından takip edilecek.

Yerel piyasalarda özellikle referandum sonrası siyasi risklerin azalmasıyla olumlu ayrışan TL varlıklar, EM dostu bol likidite ve düşük dolar faizlerinin etkisiyle bu olumlu
havayı devam ettirebilir. Her ne kadar TL bazında borsada tarihi zirveler test edilse de özellikle çarpanlar ve çok iyi geçen bilanço dönemi sonrası, dolar bazında endeksin
potansiyelinin hala bulunduğu aşikardır. BIST 100 çerçevesinde; dolar bazında 3 cent olan 102 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 baskısı ama sıkı duran TCMB ile beraber 3.40
seviyelerine kadar geri çekilme yaşanması mümkün olup, ay genelinde 3.40 – 3.60 bandı muhtemeldir. Faizler tarafında ise TCMB sıkılaştırıcı önlemleriyle birlikte hafif negatif
eğilimli verim eğrisinin hakim olacağını beklemekteyiz.
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