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

Risk Değeri 1 1 6 2 4 6

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

Mart 2016 0.79%       0.88% 0.73%       0.89% 9.36%       8.94% 1.89%       2.42% 3.61%       3.86% -4.72%       -4.13%

Yılbaşından Beri 2.26%       2.55% 2.04%       2.60% 14.65%       14.73% 3.43%       4.39% 5.96%       6.95% 10.66%       11.14%

ŞEKER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                                                                                                        

YATIRIM FONLARI BÜLTENİ - MART 2016

FON BİLGİLERİ

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 toplam değerinin 

en az %80’i devamlı 

olarak borsada işlem 

gören altın ve altına 

dayalı sermaye 

piyasası araçlarına 

yatırılacaktır.

Fon toplam değerinin 

en az %80’i devamlı 

olarak yerli kamu ve 

özel sektör borçlanma 

araçlarına 

yatırılacaktır. A.O.V. 

25-90 gün arası.

Portföyünün tamamı 

devamlı olarak, 

vadesine en fazla 184 

gün kalmış likiditesi 

yüksek para ve 

sermaye piyasası 

araçlarından oluşur. 

A.O.V. En fazla 45 gün.

Fon Stratejisi

Fon Dağılımları

%90 BIST 100 Endeksi 

+ %10 BIST-KYD O/N 

Repo (brüt)

Portföyün tamamı 

 BIST’de işlem gören 

hisse senetleri ile 

borçlanma araçlarından 

oluşur ve her biri fon 

toplam değerinin 

%20’sinden az olamaz.

Fon toplam değerinin 

en az %80’i devamlı 

olarak yerli kamu ve 

özel sektör borçlanma 

araçlarına 

yatırılacaktır.

Fon toplam değerinin 

en az %80’i devamlı 

olarak Borsa 

İstanbul’da işlem gören 

hisse senetlerine 

yatırılacaktır

%40 BIST-KYD 365 

Gün Kamu İç 

Borçlanma + %30 

BIST-KYD O/N Repo 

(brüt) + %30 BIST 

100 Endeksi

%90 BIST-KYD Altın 

Ağırlıklı Ortalama Fiyat 

Endeksi + %10 BIST-

KYD O/N Repo (brüt)

Şeker Portföy Altın 

Fonu
Fon Unvanı

Karşılaştırma Ölçütü

%55 BIST-KYD O/N 

Repo (brüt) + %45 

BIST-KYD 91 Gün 

Kamu İç Borçlanma 

Araçları 

%75 BIST-KYD 91 gün 

Kamu İç Borç. Araçl. + 

%15 BIST-KYD Özel 

Sektör Borç. Araçl. 

(Sabit) + %10 BIST-

KYD O/N Repo (brüt)

%60 BIST-KYD Tüm 

Kamu İç Borçl. Araç. + 

%30 BIST-KYD Özel 

Sektör Borçl. Araç. 

(Sabit) + %10 BIST-

KYD O/N Repo (brüt)

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

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

Mart ayında gelişmekte olan piyasalar Merkez Bankalarının desteği ile yükseldi. Avrupa Merkez Bankası’nın faizlerde indirime gitmesi ve aylık varlık alım

miktarını 80 milyar Euro’ya çıkarmasının yanında FED’in faizleri sabit bırakması ve FOMC üyelerinin yıl içi faiz artış beklentilerini 4’den 2’ye indirmesi olumlu seyri

destekledi. Ayrıca Fed Başkanı Yellen’ın son yılların en güvercin tonunda yaptığı açıklamalar piyasalardaki risk iştahına destek oldu. TCMB ise faiz koridorun üst

bandını 25 baz puan indirerek %10,50’ye düşürdü. Mart sonu itibariyle yılbaşından bu yana yabancı yatırımcılar BIST’de net 1.126mn Dolar alıcı tarafta olarak 2013
yılından beri ilk defa bu kadar yüksek bir net para girişi gerçekleştirdiler. BIST-100 ay içerisinde TL bazında %9.83 yükseliş sergilerken gelişmekte olan piyasalar

içerisinde pozitif ayrışan endekslerden biri oldu. FED açıklamaları doğrultusunda dolar kurunun dönem içerisinde diğer ülke para birimlerine karşı değer kaybettiği

görüldü. Dolar kuru endeksi DXY %3.69 düşerken, Türk Lirası Mart ayında dolar karşısında %4.60 değer kazandı. Dönem içinde emtia fiyatlarındaki toparlanma

dikkat çekerken, brent petrol %9.47 yükseliş sergilerken altının ons fiyatı ise ay sonuna doğru gerileyerek Mart ayını %0.47’lik kayıpla kapandı.

Nisan ayında muhtemelen en çok konuşulacak konu TCMB’de Başkan ve Para Politikası Kurulu üye seçimi olacak. Bu konunun son ana kadar netleşmesini

beklemiyoruz. Bu nedenle ay içinde ortaya çıkacak söylentiler fiyatlamalarda etkili olabilecek olsa bile, temkinli yaklaşmak gerektiğini düşünüyoruz. Yurtdışında ise

Nisan ayında da Fed faiz kararı ve Fed üyelerinden gelecek açıklamalar piyasaların ana gündemi olmaya devam edecek. Çin ve ABD ekonomik verileri ile petrol
fiyatlarındaki yükselişin kalıcı olup, olmadığı takip edilecek. Moody’s’in kredi notu görünüme ilişkin değerlendirmesi ve yeni PPK’nun faiz kararı yakından izlenecek.

Ayrıca yurtiçi terör olayları risk unsuru olarak gündemdeki yerini korumaya devam edecektir. Nisan ayında, FED üyelerinden gelen kafa karıştırıcı açıklamalar ve

başta Türkiye olmak üzere gelişmekte olan ülkelerde kısa vadede oluşan güçlü pozitif seyir sonrası kar satışları yaşanabilir.

Yukarıda bahsettiğimiz dinamiklere bağlı olarak kar satışları sonrası TL varlıklardaki pozitif eğilimin devam etmesini bekliyoruz. Gelişmekte olan ülkelere

oluşan fon akımının devam etmesi durumunda BIST-100 düzeltme ve kar satışı sonrası 80 bin - 85 bin bölgesinde olumlu trendini sürdürebilir. 80 bin seviyesi

aşağı yönlü kırılmadıkça kısa ve orta vadede pozitif algı sürecektir. Dolar/TL kurunda ise para girişlerine rağmen 2.80 seviyesinin altı faiz indirimi beklentileri

içerisinde pek kalıcı gözükmüyor. 2.80-2.90 arası bir seyir muhtemel duruyor. Enflasyondaki olumlu görünüm ve TCMB’nın faiz indirim serisine devam etme
olasılığıyla uzun vadeli faizlerin Nisan ayında %9.75 bileşiklere kadar geri çekilebileceğini tahmin ediyoruz. Pozitif eğimli bir verim eğrisine dönme olasılığımız

artıyor.


