
Şemsiye Fon Türü Para Piyasası Borçlanma Araçları Borçlanma Araçları Karma 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 2016 0.64%       0.80% 0.72%       0.85% 1.60%       2.19% -0.30%       0.33% -1.06%       -1.07% 5.47%       5.61%

Yılbaşından Beri 4.40%       5.10% 4.25%       5.26% 6.77%      8.58% 5.40%       6.39% 9.44%       6.88% 19.84%       20.72%

%0.0049%0.0041

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

ŞEKER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. YATIRIM FONLARI BÜLTENİ  
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hedefleyen yatırımcılar

Şeker Portföy Yönetimi A.Ş., Şekerbank ve Şekeryatırım'ın kurucusu olduğu yatırım fonlarını 21 Aralık 2015 tarihi itibari ile devralmıştır.
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%0.0048
Günlük Yönetim 

Ücreti
%0.0027 %0.0054 %0.0054

Haziran ayında Birleşik Krallık’ta yapılan referandumda Brexit’in gerçekleşmesi küresel piyasaları sarstı. Özellikle, bankacılık sektöründeki sert kayıpların

etkisiyle en fazla düşüş Avrupa borsalarında görüldü. Türkiye’de BİST 100 gelişmekte olan ülke borsalarına paralel hareket ederek; Haziran ayında %1.27 düşüş

kaydetti. Altının ons fiyatı küresel piyasalarda %8.77 değer kazandı

Yurt içi piyasalarda TCMB kararları takip edildi. TCMB sürpriz yapmayarak faiz koridorunun üst bandında 50 bps indirime giderken, faiz kararının yurt içi piyasalar

üzerinde önemli bir etkisi görülmedi. Türk Lirası Brexit riskine rağmen, Fed’in faiz artırımını öteleme ihtimalinin artması ile Haziran ayında ABD doları karşısında %2.37

değer kazandı. Uzun vadeli tahvil faizi ay içinde %9.00 - % 9,9 bileşik faiz bandında geçmiş aya göre alıcılı seyir izlerken; gösterge iki yıllık tahvil faiz bileşikleri de

daha dar bantta %8.5- %9.4 bandında dalgalandı.

Temmuz ayında Brexit kararı sonrası başta Fed olmak üzere merkez bankalarından gelebilecek adımlar ve Çin verileri başta olmak üzere global ekonomik

büyümeye ilişkin göstergeler takip edilecek. Brexit etkilerinin ne olabileceği ve piyasalardaki yeni fiyatlamaların nerede dengeleneceği izlenecek. Yurtiçinde

TCMB’nin faiz indirimlerine devam edip etmeyeceği ve makro veriler izlenecek. İsrail ve Rusya ile kopma noktasına gelen ilişkilerin yeniden canlandırılmasına yönelik

atılan adımlar piyasalar tarafından olumlu bulundu ve orta vadedeki beklentiler fiyatlanmaya devam edecektir.

BIST 100 tarafında endekste daha pozitif bir havayla alt bandın yukarı kayacağını ön görerek 76000 – 80000 bandında alış eğilimli bir seyrin hakim olacağını

tahmin ediyoruz. ABD doları /TL tarafında daha güçlü bir TL’nin hüküm süreceğini düşünerek 2.85 – 3 bandında geçen aya göre bandın aşağı kayacağını öngörüyoruz.

Faizler tarafında enflasyonun dip yaptığı ve Rusya krizinin çözüme doğru gitmesiyle gıda enflasyonunda yukarı baskının artabileceği beklentisiyle; büyüme endişeleriyle

düşük global faizlere rağmen yatay bantta ve pozitif eğilimli bir verim eğrisi beklentisi içerisindeyiz.
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