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

Kod SLF SKT SKB SKA SKH SYA

Risk Değeri 1 1 3 4 6 6

Yatırımcı Sayısı 11462 3975 111 191 181 99

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

Mayıs 2016 0.68%       0.77% 0.62%       0.79% -0.07%       -0.35% -1.98%       -2.13% -6.71%       -7.86% 0.33%       0.26%

Yılbaşından Beri 3.74%       4.27% 3.51%       4.73% 5.08%       6.23% 5.73%       6.06% 10.61%       8.04% 13.63%       14.25%

BİST'e kote şirketlere 

yatırım yaparak aşırı risk 

almadan BİST100 

endeksinin üzerinde getiri 

hedefleyen yatırımcılar

Birikimlerini birden 

fazla yatırım aracında 

aynı anda 

değerlendirerek hem 

riskleri azaltmak hem 

de getirilerini artırmak 

isteyen yatırımcılar
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ŞEKER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. YATIRIM FONLARI BÜLTENİ  
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FON BİLGİLERİ

Şeker Portföy Altın 

Fonu
Fon Unvanı

Altın ve altına dayalı 

yatırım araçlarının 

getirisinden orta ve uzun 

vadede yararlanmak 

isteyen yatırımcılar 

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.

Hiç risk almak 

istemeyen ve günün her 

saati birikimlerini  nakite 

çevirebilmek isteyen 

yatırımcılar

Şeker Portföy Para 

Piyasası Fonu

Şeker Portföy Kısa 

Vadeli Borçlanma 

Araçları Fonu

Şeker Portföy Hisse 

Senedi Fonu (Hisse 

Senedi Yoğun Fon)

Şeker Portföy 

Borçlanma Araçları 

Fonu

Şeker Portföy Karma 

Fon

Düşük risk profiliyle 

sabit getirili menkul 

kıymetlerin getirisinden 

orta ve uzun vadede 

yararlanmak isteyen 

yatırımcılar

%0.005%0.00411

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

Geçen ayki bültende de belirttiğimiz gibi geleneksel ve istatistiksel olarak küresel piyasalarda riskli varlıklar için satış ayı olarak bilinen Mayıs ayı gene sürpriz yapmadı.

Hem küresel riskli varlıklarda satışlar ağır basarken; hem de yurtiçinde Ahmet Davutoğlu’nun Genel Başkanlık ve Başbakanlık görevini bırakması siyasi risklere zirve

yaptırırken TL cinsi varlıkların küresel piyasalardan negatif ayrışmasına ve Mayıs ayında en kötü performans gösteren piyasalardan biri olmasına sebep oldu. Global

piyasalar Mayıs ayına BOJ’dan beklenen ek parasal teşvikin gelmemesiyle satışlarla başlarken, yükselen Fed endişeleri ve Brexit olarak adlandırılan İngiltere’nin

AB’den çıkacağına ilişkin çekincelerle ay içinde satışlar devam etti.

Siyasi gelişmelerin ön plana çıktığı Türkiye’de hükümette beklenmedik değişikliğe gidileceği haberi ve bununla başlayan satış dalgasının etkisiyle BİST 100 Mayıs

ayında %8.55 oranında değer kaybederek Brezilya’dan sonra küresel borsalarda en çok değer kaybeden endeks oldu. Ay sonuna doğru siyasi belirsizliğin azalması ve

Mehmet Şimşek’in ekonomi yönetiminde yer alması ve oluşturulan yeni kabinenin büyük ölçüde eski kabineyle aynı olmasıyla BİST 100 tarafında yukarı yönlü tepkilere

neden olsa dahi Mayıs ayı geleneğini bozmaya yetmedi. Mayıs içerisinde dolar kurunun küresel piyasalarda genel olarak değer kazandığı bir dönem oldu. Dolar kuru

endeksi DXY %2.86 yükseliş gösterirken; Türk Lirası siyasi riskler ile %5.59 ile dolar karşısında en çok değer kaybeden para birimlerinden biri oldu. Uzun vadeli

tahvil faizleri ay içinde %9.21 - % 10.53 bileşik faiz bandında geçmiş aya göre satıcılı seyir izlerken; gösterge iki yıllık tahvil faiz bileşikleri de daha dar bantta %9.21-

%9.91 bandında dalgalandı. Altın ons fiyatı küresel piyasalarda %6.29 değer kaybetti.

TCMB Mayıs ayında şaşırtmadı. PPK Mayıs toplantısında politika faizini sabit bırakırken, faiz koridorun üst bandını 50 baz puan düşürerek %9,50’ye indirdi. PPK

özetindeki ifadeler büyük oranda korunurken, yakın dönemde küresel oynaklıklarda bir miktar artış yaşandığı ifadesi toplantı tutanağına eklendi. Bu ifade piyasalar

tarafından TCMB’nin faiz indirimlerine ara verebileceği şeklinde algılanırken, TL kayıplarını bir miktar geri aldı. Fed tutanaklarında üyelerin, gelecek verilerin ekonomide

iyileşmeye işaret etmesi durumunda Haziran ayında faiz artırımı yapılabileceğine işaret etmesi beklentilerin bir miktar bozulmasına neden oldu.

Haziran ayında piyasalar öncelikle Fed’in atacağı adımlara, doların seyrine ve ardından ayın ikinci yarısında İngiltere’deki AB referandumuna odaklanacak. Mayıs ayına

göre momentum kaybetse de Fed faiz artışı ve Brexit endişeleriyle piyasalardaki satış baskısı Haziran’da da devam edebilir. Fed’in faiz kararı ve Brexit sonrası

piyasalarda toparlanma çabasının ön plana çıkabilir. Özellikle yurtiçi piyasalarda siyasi belirsizliğin azalması ve Fed’in Haziran ayını pas geçmesi durumunda ve ayrıca

enflasyondaki düşüş trendine olan inanca bağlı olarak MB’nin faiz indirimlerine devam edebileceği beklentisiyle toparlanmanın güç kazanması beklenmektedir. Fed’in

Haziran’da faiz artırması ya da Temmuz için işaret vermesi ve İngiltere’nin AB’den çıkış referandumunda evet çıkması durumunda Haziran ayında piyasalarda sert

satışlar görülecektir. Yılın ilk aylarında risk iştahının en önemli göstergelerinden bir olan petrol fiyatları ile hop oturup hop kalkan piyasalar son dönemde fiyatların 47-50

dolar bandında stabilize olmasıyla buradan daha az etkilenir oldu. 2 Haziran’da gerçekleşecek olan OPEC toplantısı fiyatlamalarda etkili olabilir. Onun dışında ayın en

kritik virajları 15 Haziran Fed faiz kararı ve 23 Haziran İngiltere’deki AB referandumu olacak. Değerleme olarak endeks pahalı gözükmese de siyasi risklerin devam

etmesi Fed ve Brexit’e bağlı kararlar arefesinde risk iştahını sınırlı tutuyor.

BIST 100 tarafında endeksin Haziran ayını sıra dışı gelişmeler olmazsa 75000 – 80000 bandında volatil ve satış eğilimli bir seyir izleyeceğini ön görüyoruz. ABD
Doları/TL tarafında ise 2.90 altı seviyelerin Fed faiz artırımı sürecinde kalıcı olamayacağını düşünerek; 2.90-3.05 bandında ABD dolarının hem yurtiçinde hem de
küresel piyasalarda daha güçlü bir trend izleyeceğini ön görmekteyiz. Faizler tarafında ise kısa vadede olumlu enflasyon beklentilerine rağmen; bundan sonra baz etkisi

ve TL’nin değer kaybetmesiyle enflasyonun yükseliş trendine girebileceği düşüncesiyle daha yukarıda ve pozitif eğimli bir verim eğrisi beklentisi içerisindeyiz.
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