
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

Temmuz 2017 0.86%       0.86% 0.82%       0.93% 0.57%       0.62% 2.54%       0.83% 5.94%       6.60% 1.30%       1.45%

Yılbaşından Beri 5.90%       6.19% 5.66%       6.71% 5.83%      6.99% 16.39%       5.60% 35.10%       34.69% 7.14%       8.95%
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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
TEMMUZ 2017

%0.0049%0.0041 %0.0048
Günlük Yönetim 

Ücreti
%0.0027 %0.0054 %0.0054

Aya 100 bin seviyelerinden başlayan BIST-100 endeksi gelişmekte olan ülkelere fon akımlarındaki artışla birlikte 108605 seviyesiyle TL bazında yeni tarihi zirveyi test etti.
Ayı %7.06’lık yükselişle 107500 seviyelerinde kapattı. Düşük faiz ortamında global risk iştahının yüksek seyretmesi, Fed ile Avrupa Merkez Bankası’nın sıkı para
politikasına geçişte hızlı hareket etmeyeceği mesajları vermesi, Avrupa ve özellikle Çin’den gelen güçlü ekonomik veriler Temmuz ayında borsalardaki yükselişe neden
olan ana unsurlar oldu. BIST şirketlerinin hala değerleme olarak diğer gelişmekte olan borsalara göre iskontolu olması hem de ikinci çeyrekte olumlu bilanço beklentileriyle
MSCI Turkey endeksi MSCI World endeksine %4.37 ve MSCI EM endeksine %1.6 civarında fark attı. Temmuz ayı toplantısında Fed piyasa beklentilerine paralel olarak
politika faizini %1,00-1,25 aralığında sabit bıraktı. Karar üyelerin oy birliği ile alındı. Fed tutanaklarında bilanço küçültmeye görece yakın zamanda başlamayı planladığı ifadesi
dikkat çekti. Piyasalar açıklamaları ''güvercin'' olarak değerlendirdi. ABD’den gelen enflasyon verilerinin ve bazı makro verilerin zayıf gelmesi Fed faiz artışı beklentilerini
zayıflatırken, Aralık ayı için Fed faiz artırım olasılığı %50’nin altında fiyatlanmakta. Temmuz ayında Draghi’nin yaptığı açıklamalar parasal teşviklerin erken bitirilebileceği
endişesi oluştursa da AMB faizleri değiştirmediği toplantı sonrası enflasyonda ECB hedefi ile tutarlı ve sürekli bir iyileşme gerçekleşinceye kadar parasal teşviklerin devam
edeceği mesajını vererek bu endişeleri ortadan kaldırdı. TCMB ise Temmuz ayında piyasa beklentilerine paralel olarak faizleri sabit bıraktı. PPK özetinde iktisadi faaliyetteki
toparlanmanın güçlendiği ifadesi “iktisadi faaliyette toparlanma devam ediyor” şeklinde değiştirildi. Diğer ifadeler genel olarak geçen ayki gibi korunurken, enflasyondaki
yüksek seyrin taşıdığı riske işaret edilmesi ve buna paralel sıkı para politikasının devamının gerekli olduğuna dair duruş piyasalar tarafından pozitif olarak değerlendirildi.
TCMB sıkı duruşunu korurken ağırlıklı ortalama fonlama maliyetini %11,99’lara kadar yükseltti.

Ağustos ayında özellikle bilanço dönemine denk gelmesi açısından bilançolar piyasanın yönünü tayin edecektir. Fed üyeleri tarafında özellikle bilanço küçültme ile ilgili
mesajlar, Draghi’nin parasal genişleme ile ilgili vereceği sinyaller yakından takip edilecek. ABD verilerindeki zayıflama ve sağlık reformu değişikliğindeki başarısızlık gibi
Trump politikalarına ilişkin endişeler, Fed’in bir sonraki faiz artırımını yakın zamanda yapma olasılığının düşürürken ABD Doları’nın diğer paralar karşısında zayıf kalmasına
neden olmaktadır. Jeopolitik risk tarafında ise Kuzey Kore’ye ABD’nin müdahale etme olasılığının gündeme gelmesi, Suriye ve Katar konusu takip edilecek. Ancak yüksek
seyreden risk alma iştahı nedeniyle kısa vadede jeopolitik riskler piyasalar tarafından göz ardı edilebilir. Dolar/TL kuru ay içinde azami 3.6443 seviyelerini test etti. Ay içinde
3.51 – 3.64 bandında sepet bazında yükseliş eğiliminde diğer gelişmekte olan kurlara göre negative bir seyir izledi.. Uzun vadeli tahvil faizleri ay içinde %10.45 - % 10.91
bileşik faiz bandında yatay döviz kuruna paralel eğilimini sürdürdü. Gösterge iki yıllık tahvil faiz bileşikleri de % 11,13 - %11.63 bandında band içinde yatay bir seyir izledi.
Altının ons fiyatı artan jeopolitik riskler ve düşük dolar faizine paralel 1205-1271 dolar seviyelerinde yukarı bir trend izlerken; ay için %2.3 civarında değer kazandı.

Global ekonomideki toparlanma, ABD dolarının düşük seyri merkez bankalarının politika değişikliğinin kademeli olacağı beklentisinin sürmesi, gelişmekte olan ülkelere fon
akımları Ağustos ayında da devam edebilir. Ancak ABD’den gelecek güçlü enflasyona işaret eden verilerle birlikte fon akımları momentum kaybedebilir.

Yerel piyasalarda özellikle referandum sonrası siyasi risklerin azalmasıyla olumlu ayrışan TL varlıklar EM dostu bol likidite ve düşük dolar faizlerinin etkisi bu olumlu
havayı devam ettirebilir. Öte yandan güçlü bilançoların fiyatlara yansıması sonrası beklentiler kısa vadede biteceğinden ötürü borsalarda kar satışları ağırlık kazanabilir.
BIST 100 çerçevesinde; dolar bazında 3.1 cent olan 110 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 bir kısım değer kazansa da 3.5 seviyesinin
altında katılık göstermesi ve Fed bilanço daraltma döneminin yaklaşması 3.50 seviyelerinin altında kalıcı olmayacağını gösteriyor. Ay genelinde 3.45 – 3.65 bandı
muhtemeldir. Faizler tarafında ise TCMB sıkılaştırıcı önlemleriyle birlikte hafif negatif eğilimli verim eğrisinin hakim olacağını beklemekteyiz.
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