
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

Temmuz 2016 0.63%       0.76% 0.60%       0.81% 0.17%       -0.21% -0.48%       -0.19% -1.41%       -1.58% 5.04%       5.33%

Yılbaşından Beri 5.06%       5.90% 4.88%       6.11% 6.95%      8.32% 4.90%       6.18% 7.90%       5.18% 25.88%       27.32%

ŞEKER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

YATIRIM FONLARI BÜLTENİ

TEMMUZ 2016

%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. 
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Şeker Portföy Altın 
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Altın ve altına dayalı 

yatırım araçlarının 

getirisinden orta ve uzun 

vadede yararlanmak 
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Yatırımcı Profili

Nakit ihtiyacı nedeniyle 

birikimlerini kısa vadeli 

değerlendirip aynı 

zamanda düzenli getiri 

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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BİST'e kote şirketlere 

yatırım yaparak aşırı risk 

almadan BİST100 

endeksinin üzerinde getiri 

hedefleyen yatırımcılar
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riskleri azaltmak hem 

de getirilerini artırmak 

isteyen yatırımcılar

%0.0048
Günlük Yönetim 

Ücreti
%0.0027 %0.0054 %0.0054

Brexit etkisiyle Haziran ayında sert satışların görüldüğü küresel piyasalarda Temmuz ayında düşük faiz ortamı ve gelişmekte olan Merkez Bankaları’nın

parasal genişleme politikalarına devam süreciyle birlikte risk iştahında artış ve pozitif algı ön plana çıktı. Temmuz ayında Brezilya ve Japonya borsaları en çok

değer kazanan borsalar olurken; darbe girişimi nedeniyle en çok değer kaybeden borsa Türkiye borsası oldu.

Temmuz ayına 77.000 seviyelerinden başlayan BIST-100 endeksi Brexit’in negatif etkisinin hızlı atlatılması ve merkez bankalarından gelen destek

açıklamaları ile artan risk iştahıyla birlikte 82.500 seviyelerinin üzerini test etti. Ancak, TSK içindeki bir grubun 15 Temmuz’da başarısız olan darbe girişimi sonrası

küresel piyasalardan negatif ayrışan BIST-100 Endeksi 70.400 seviyelerine kadar geriledi. S&P Türkiye’nin zaten yatırım yapılabilir seviye altında olan BB+ kredi notunu

BB’ye indirirken, görünümü negatif olarak belirledi. Yatırım yapılabilir seviyede notu bulunan Moody’s ve Fitch ise Türkiye’nin kredi notunu yaşanan bu gelişmelerin

etkilerini görmek için izlemeye aldığını açıkladı. TCMB piyasaların normal seyrinde işlemesini sağlamak amacıyla likidite tedbirleri alırken, Temmuz ayı PPK

toplantısında faiz koridorun üst bandını 25 baz puan daha düşürerek %8,75’e indirdi. PPK özetinde yakın dönemde yurt içi gelişmelere bağlı olarak piyasalarda

dalgalanmalar yaşandığı ve alınan likidite tedbirlerinin piyasalardaki oynaklığı sınırlandırdığı söylendi. Türk Lirası ABD doları karşısında %3.82 değer kaybetti. Uzun

vadeli tahvil faizleri ay içinde %9.00 - % 10,25 bileşik faiz bandında ayın ilk yarsında alıcılı, darbe girişimi sonrası satış ağırlıklı bir seyir izlerken; gösterge iki yıllık tahvil

faiz bileşikleri de %8.4- %9.6 bandında dalgalandı. Altın ons fiyatı küresel piyasalarda %2.21 değer kazandı.

Ağustos ayında S&P ‘nin not indirmesi sonrasında Türkiye’yi yatırım yapılabilir ülke konumunda tutan diğer kuruluşların rating kararları dikkatle takip

edilecek. 5 Ağustos’taki Moody’s ve 19 Ağustos’taki Fitch değerlendirmesine kadar piyasalarda volatilite sürecektir.

Yurtdışındaki genişlemeci Merkez Bankaları politikaları ve yurtiçindeki özellikle siyasi riskleri baz aldığımızda endeksin Ağustos ayında 75 bin – 80 bin

bandında seyrini muhtemel görüyoruz. ABD doları /TL tarafında yatay bir hareket ile 2.90 – 3 bandında nötr bir seyir öngörüyoruz. Faiz tarafında enflasyonun dip

yaptığı ve Rusya krizinin çözüme doğru gitmesiyle gıda enflasyonunda yukarı baskının artabileceği beklentisiyle; büyüme endişeleriyle düşük küresel faizlere rağmen

yatay bantta ve pozitif eğilimli bir verim eğrisi beklentisi içerisindeyiz.
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