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Yakın Dönem Beklentilerimiz - 1
Piyasa Değerlendirmesi - Aralık 2020
Aralık 2020, Kasım ayının devamı olarak 2021 yılına iyimser bakışın hisse senedi piyasalarına yansıdığı bir 
ay oldu. COVID-19 pandemisinin damgasını vurduğu 2020 yılının sonunda başta ABD hisse senedi 
piyasaları olmak üzere kararlı bir biçimde pandemi öncesi seviyenin üzerine çıkıldı.
Vaka sayıları hızla artmaya devam ederken hisse senetleri, kış boyu yeniden kapanmaların ve hizmet 
sektörü aksamalarının yaygınlaşmasını “son bir seferlik vaka” olarak kabul etti ve 2021 yılında özellikle 
Haziran ayından itibaren aşıların başarılı olmasıyla normale dönüş beklentisini satın aldı.
Bu algıyı besleyen önemli bir diğer faktör, tüm dünyada imalat sanayiinin başarısıydı. Özellikle Çin’de 
imalat PMI endeksi, son üç yılın en yüksek seviyesine ulaşarak 52,1 değerini aldı. Çin büyümesi yeniden 
dünya ekonomisinin lokomotifi haline geldi. Başta demir-çelik olmak üzere sanayi hammaddelerinin 
fiyatları, hızla tırmanışa geçerek pandemi öncesi, hatta daha da yüksek seviyelere ulaştı. Örneğin bakır 
fiyatları, Mart sonundan beri sürekli yükselerek 2018 ve 2019 seviyelerini aşmış bulunuyor. Keza çelik fiyat 
endeksleri 2018 seviyeleri civarında seyrediyor. OECD 2020 için küresel küçülme beklentisini yüzde 
4,5’ten 4,2’ye düşürdü.
Aralık ayındaki en önemli olumsuz şok, 19 Aralık’ta açıklanan ve Birleşik Krallık’ta keşfedilen COVID-19 
virüsünün yeni ve daha hızlı varyantı oldu. Piyasalar Britanya-Avrupa sınırlarının kapatılması nedeniyle 21 
Aralık’a denk gelen hafta başında sert tepki vermekle birlikte, tepki bir günle sınırlı kaldı ve bulaşma hızının 
hastalığın seyri ve aşı etkisinde bir fark yaratmayacağı düşünülerek sakinleşme yaşandı.  
 
Uluslararası gelişmeler
ABD, vaka sayıları açısından en önde seyreden ülkelerden biri olurken Aralık boyunca Senato, Temsilciler 
Meclisi, iki büyük siyasi parti ve Başkan Trump arasında yeni ek destek paketi mücadelesi sürdü. Paketin 
netleşmesi ve beklenenden biraz daha kısıtlı şekilde devreye girmesi, Noel tatilini buldu.
Diğer yandan FED Başkanı Powell, aldıkları önlemler sayesinde pandemi nedeniyle işini kaybeden 22 
milyon civarında kişinin yaklaşık yarısına yeniden istihdam sağlandığını açıkladı. FED faizlerde değişiklik 
yapmazken Powell, toparlanmanın hızlı gerçekleştiğini, fakat yavaşlamakta olduğunu, parasal genişleme 
politikasını sonlandırmadan önce enflasyonun yüzde 2’nin üzerinde seyretmesine izin vereceklerini tekrar 
vurguladı. Ay ortasında ABD işsizlik başvuruları 885 bin rakamını göstererek yılın son çeyreğinin en yüksek 
seviyesine ulaştı.
Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde ise yılın son çeyreği için Avro bölgesinde küçülme beklentilerinin 
yüzde 2,2 olduğunu açıkladı. Dolar, başta Avro’ya karşı olmak üzere Kasım ayında başladığı değer kaybını 
Aralık ayında da sürdürdü. Kasımda 1,17 seviyesinden 1,19 civarına çıkan Avro/Dolar paritesi, yükselişini 
devam ettirerek yılı 1,22’den kapattı. Kasım’da 94 seviyesinden 91’e doğru düşmüş olan DXY dolar endeksi 
de yılı 89,9 seviyesinde sonlandırdı.
Kasım ayında ulaştığı 0,9-0,95 aralığını koruyan 10 yıllık ABD tahvilleri, pandemi başlangıcından bu yana 
ilk kez bu kadar belirgin bir yatay eğilim sergiledi. 5 yıllıklarda ise faizler Demokrat Parti’nin izleyeceği 
gevşek para politikası beklentisini yansıtır şekilde daha aşağı eğilimliydi ve ay boyunca yüzde 0,4’ten 
0,35’e düşüş sergiledi.
Altın, dolara karşı Ağustos başında gördüğü ons başına 2.075 zirvesinden Aralık başında 1.775 dibine 
kadarki yaklaşık yüzde 15’lik ana düzeltme hareketini tamamladı ve Aralık boyunca hızlı bir yükseliş 
göstererek yılı 1.900 seviyesinde tamamladı.
Ham petrol ise daha sakin, fakat yukarı istekli bir seyir izledi. Kasım ayında yeni karantina korkularıyla varil 
başına 37,5 seviyelerine kadar gerilemiş olan Brent petrol, hızlı atakla 47,5 dolar civarına kadar yükselmişti. 
Aralık ayında yukarı seyrini bozmayan, fakat yavaşlayan fiyat artışı, yılsonu 51,5 civarında bir yataylaşma 
ve kapanışla sonuçlandı.
Tüm dünyada endüstriyel girdi fiyatlarına paralel olarak navlun fiyatları da tırmanışa geçti. Ortalama iki, 
bazı hatlarda üç kata kadar varan fiyat artışının konteyner sıkışıklığından kaynaklandığı belirtildi.
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Yakın Dönem Beklentilerimiz - 2
Aralık ayına Avrupa üzerinden damga vuran en önemli gelişme, Noel tatilinde de devam eden ve yılın son 
günlerine kadar kilitlenen Brexit görüşmeleriydi. Noel gününde nihayet zor bela bir uzlaşma sağlandı ve kıl 
payı onaylanarak yeni yıla anlaşmasız Brexit ile girilmesinin önüne geçildi. Halka sağlık personelinden 
başlanılarak uygulanacak COVID-19 aşısı, Aralık ayının ilk haftasının sonunda Birleşik Krallık’ta başladı. 
ABD’de FDA da 10 Aralık’ta Pfizer/Biontech aşısına onay verdi.  
 
Ulusal Gelişmeler
Türkiye’de Aralık ayı başlarında günlük yeni COVID-19 vaka teşhis sayısı 30 binin üzerine çıkarken hafta 
sonlarında sokağa çıkma yasağı getirildi ve okulların açılması ikinci döneme ertelendi.  
 
Kasım ayının ilk yarısında, Nisan ayından bu yana BİST-100 endeksi içindeki göreli gerilemesini sona 
erdiren Bankacılık Endeksi, yüzde 15 civarında bir atak yaptıktan sonra Kasım’ın ikinci yarısında durgunlaştı 
ve Aralık ayında bu kazanımın yarısından fazlasını geri verdi.  
 
Türkiye ekonomisi %6,7 büyüdü. %5-5,5 beklenen büyümenin beklentileri aşmasında teşvikli kredilerle 
güçlenen özel sektör yatırımları ve tüketici güvenindeki toparlanma ile yine kredilerin önünü açtığı özel 
tüketim başı çekti.  
 
Kasım ayına 1.342 yükseğinden 1.283’e doğru sert bir kâr realizasyonuyla başlayan BİST-100 endeksi, 
Aralık ayının ilk gününden itibaren ağırlıklı ve sürekli olarak yukarı yönü korudu. 1.476,7 puanla yılı rekor 
seviyede kapatan bileşik endeks böylece ay boyunca yüzde 15 prim yapmış oldu. Aylık prim seviyesi, 
sanayi endeksinde yaklaşık yüzde 18,5’a ulaştı.  
 
Göreli düşük performansa rağmen, bankacılık endeksinde yılın sonunda 1.500 seviyesinin güçlü geçilmesi, 
bankaları da pandemi öncesi fiyat seviyesine getirdi. BİST-100 ise kurdaki düşüşün de yardımıyla 
psikolojik 200 dolar seviyesine Şubat ayından 10 ay sonra bir kez daha ulaştı.  
 
Enflasyon verisinde yaşanan yükselişin ardından tahvil tarafında 2 yıllık göstergede %15, 10 yıllık 
göstergede %13 seviyelerine yaklaştı. Kasım ayı enflasyonu, pandemi sonrasının en yüksek rakamı geldi ve 
yıllık %14,03’e dayandı. Gıda fiyatlarında (%21,08) kur etkisinin beklenenden yüksek olması, TCMB’nin 
sıkılaştırma yapması beklentisi doğurdu. Çekirdek yıllık enflasyon, bir ay önceki yüzde 11,48’den 13,26’ya 
yükseldi.  
 
12 Aralık’ta düzenlenen AB Zirvesi’nde Türkiye hakkında yaptırım kararı çıkmadı ve Mart 2021’e kadar süre 
verildi. Trump’ın imzaladığı savunma bütçesinde de yaptırımlar ekonomik etkisi düşük olan maddelerle 
sınırlı tutuldu. Bu durum kendini kötü haberlere hazırlayan piyasalarca olumlu karşılandı.  
 
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, kredibiliteyi en üst seviyeye çekecek politikalar uygulanacağını 
belirtti. Kredilerin takibe düşme süresini 90 günden 180 güne çıkaran pandemi dönemi uygulaması, 30 
Haziran 2021’e kadar uzatıldı. Karar, bankacılık sistemi üzerindeki baskıyı azalttı. Merkez Bankası’nın yeni 
başkanı Naci Ağbal da basın toplantısında sıkı para politikası ve enflasyonla mücadeleye vurgu yaparken 
kur artışının enflasyonist baskı yarattığını, şeffaflıkta adımlar atmaya ve Ocak ayına kadar istedikleri 
seviyeye gelmeye devam edeceklerini, parasal duruşu daha da sıkılaştıracaklarını söyledi.  
 
Yönetilen beklentilere uygun olarak 24 Aralık Para Piyasası Kurulu toplantısı sonucunda gösterge faiz 200 
baz puan daha artırılarak 17 seviyesine getirildi. Böylece iki ayda toplamda 675 baz puanlık bir sıkılaştırma 
gerçekleştirilmiş oldu. 11 Aralık’ta bir kez daha 8’in üzerini deneyen ve başarısız olan Dolar/TL kuru da bu 
yönlendirme ve sıkılaştırmalar sonunda hızlı bir gerilemeyle 7,5 seviyesinin altına çekildi ve yılı 7,44 ile 
bitirdi. Dolardaki yükseliş yıllık bazda yüzde 25 olarak gerçekleşti.  
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Yakın Dönem Beklentilerimiz - 3
Aralık ayının önemli gelişmelerinden biri de TCMB konut fiyat endeksinin tarihinin en hızlı aylık yükselişini 
gerçekleştirmesiydi. Yıllık fiyat artışı yüzde 29,2’ye ulaştı. Diğer önemli bir gelişme, Birleşik Krallık ile 
Türkiye arasında imzalanan serbest ticaret anlaşması oldu. Anlaşma sayesinde AB Gümrük Birliği 
kazanımları, iki ülke arasında özel anlaşmayla devam ettirilmiş oldu.  
 
Fon yöneticilerinin kişisel görüşleri olarak hazırlanmıştır. Yatırım tavsiyesi veya danışmanlığı niteliğinde değildir. Deniz Portföy 
Yönetimi A.Ş. ve DenizBank A.Ş fonları yönetirken bu stratejileri temel almak zorunda değildir. Güvenilir olduğu düşünülen 
kaynaklardan derlenmiştir, kaynaklardaki hatalı veriler yazarı bağlamaz. Yorumlar yazarının kişisel görüşlerini yansıtır ve ilgili 
şirketlerin resmi görüşü yerine geçmez. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, 
sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. © 2021 Deniz 
Portföy Yönetimi A.Ş.
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Fonlarımız
Para Piyasası Fon (Risk: Düşük)

Hangi katılımcılara uygun?
Tasarruflarını korumak ve düzenli getiri elde etmek isteyen katılımcılar için uygundur. Riski yani 
oynaklığı (volatilite) en düşük fonumuzdur.

Fon 
Kodu

Fon Toplam 
Gider 

Kesintisi 
(Yıllık)

Fon İşletim 
Gider 

Kesintisi 
(Yıllık)

Fon Büyüklüğü 
ve 

Katılımcı Sayısı
Portföy Dağılımı

MHL %1,09 %1,02

Fon Büyüklüğü 

184.644.173TL 

Katılımcı Sayısı 

22.541

Standart Fon (Risk: Orta)

Hangi katılımcılara uygun?
Ağırlıklı olarak kamu borçlanma araçlarından, %10’dan az olmamak üzere yerli hisse 
senetlerinden ve diğer yatırım araçlarından faiz, kar payı, temettü ve sermaye kazancı elde 
etmek suretiyle reel bazda tatminkar getiri sağlamayı hedefleyen katılımcılara hitap eder.

Fon 
Kodu

Fon Toplam 
Gider 

Kesintisi 
(Yıllık)

Fon İşletim 
Gider 

Kesintisi 
(Yıllık)

Fon Büyüklüğü 
ve 

Katılımcı Sayısı
Portföy Dağılımı

MHK %1,91 %1,86

Fon Büyüklüğü 

751.789.021TL 

Katılımcı Sayısı 

147.957
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Fonlarımız
Döviz Fon (Risk: Orta)

Hangi katılımcılara uygun?
Ağırlıklı olarak tüm vadelerdeki eurubondlara yatırım yapan, fon ortalama portföy vadesini 3-4 
yıl civarında tutmak suretiyle uzun vadeli eurobondlara nazaran eurobond piyasası 
oynaklıklarından daha az etkilenmeyi hedefleyen katılımcılara uygundur. Fon hem USD hem de 
EURO cinsinden eurobondlara yatırım yaparak parite riskini de bir ölçüde dengelemeye çalışır.

Fon 
Kodu

Fon Toplam 
Gider 

Kesintisi 
(Yıllık)

Fon İşletim 
Gider 

Kesintisi 
(Yıllık)

Fon Büyüklüğü 
ve 

Katılımcı Sayısı
Portföy Dağılımı

MHD %1,91 %1,86

Fon Büyüklüğü 

332.478.955TL 

Katılımcı Sayısı 

17.553

Dengeli Değişken Fon  (Risk: Orta)

Hangi katılımcılara uygun?
Yatırım tercihini belirlemek yerine birikimlerin yatırıma ne şekilde yönlendirileceği konusunda 
kararı portföy yöneticisine bırakan ve piyasa koşullarına göre portföy yöneticisinin en uygun 
portföy dağılımını gerçekleştireceğini düşünen katılımcılara uygundur.

Fon 
Kodu

Fon Toplam 
Gider 

Kesintisi 
(Yıllık)

Fon İşletim 
Gider 

Kesintisi 
(Yıllık)

Fon Büyüklüğü 
ve 

Katılımcı Sayısı
Portföy Dağılımı

MHE %2,28 %2,21

Fon Büyüklüğü 

356.934.336TL 

Katılımcı Sayısı 

54.934
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Fonlarımız
Hisse Fon (Risk: Yüksek)

Hangi katılımcılara uygun?
Katkı paylarının bir kısmını veya tamamını hisse senetlerine yatırarak sermaye kazancı ve 
temettü geliri elde etmek isteyen katılımcılara hitap eder. Uzun vadede yüksek getiri sağlamak 
için ara dönemlerde tasarruflarının değer kaybetme ihtimalini göze alabilen katılımcılar için 
uygundur. Bir başka deyişle agresif yatırım karakteri olan, hisse senetlerine ilgi duyan 
katılımcılar için emeklilik fon alternatifidir.

Fon 
Kodu

Fon Toplam 
Gider 

Kesintisi 
(Yıllık)

Fon İşletim 
Gider 

Kesintisi 
(Yıllık)

Fon Büyüklüğü 
ve 

Katılımcı Sayısı
Portföy Dağılımı

MHH %2,28 %2,21

Fon Büyüklüğü 

125.097.249TL 

Katılımcı Sayısı 

16.092

Katkı Fon (Risk: Orta)

Hangi katılımcılara uygun?
Sadece devlet katkılarının değerlendirildiği bu fon, en az %70 oranında kamu borçlanma 
araçları, gelir ortaklığı senetleri, kira sertifikalarından, %10’dan az olmamak üzere yerli hisse 
senetlerinden ve mevzuat kapsamında yatırım yapılabilecek diğer varlıklardan faiz, kar payı, 
temettü ve sermaye kazancı elde ederek devlet katkılarına tatminkar getiri sağlamayı hedefler.

Fon 
Kodu

Fon Toplam 
Gider 

Kesintisi 
(Yıllık)

Fon İşletim 
Gider 

Kesintisi 
(Yıllık)

Fon Büyüklüğü 
ve 

Katılımcı Sayısı
Portföy Dağılımı

MHT %0,37 %0,35

Fon Büyüklüğü 

415.953.384TL 

Katılımcı Sayısı 

166.849
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Fonlarımız
Katılım Standart Fon (Risk: Orta)

Hangi katılımcılara uygun?
Yatırım tercihini belirlemek yerine birikimlerin yatırıma ne şekilde yönlendirileceği konusunda 
kararı portföy yöneticisine bırakan ve piyasa koşullarına göre portföy yöneticisinin en uygun 
portföy dağılımını gerçekleştireceğini düşünen katılımcılara uygun olan ve faiz getirisi elde 
etmeyen bir fondur. Ağırlıklı olarak kira sertifikalarıyla sürekli olarak belli kriterlere göre faizsiz 
amaca uygunluğu açısından test edilen yerli hisse senetlerine yatırım yapar.

Fon 
Kodu

Fon Toplam 
Gider Kesintisi 

(Yıllık)

Fon İşletim 
Gider Kesintisi 

(Yıllık)

Fon Büyüklüğü 
ve 

Katılımcı Sayısı
Portföy Dağılımı

MHS %1,91 %1,86

Fon Büyüklüğü 

6.304.429TL 

Katılımcı Sayısı 

714

Katılım Katkı Fon (Risk: Orta)

Hangi katılımcılara uygun?
Sadece faizsiz emeklilik planları kapsamındaki devlet katkılarının değerlendirildiği bu fon, en az 
%70 oranında kamu kira sertifikaları, gelir ortaklığı senetlerinden, %10’dan az olmamak üzere 
katılım endeksine tabi yerli hisse senetlerinden ve mevzuat kapsamında yatırım yapılabilecek 
diğer varlıklardan kar payı, temettü ve sermaye kazancı elde ederek devlet katkılarına faizsiz 
tatminkar getiri sağlamayı hedefler.

Fon 
Kodu

Fon Toplam 
Gider Kesintisi 

(Yıllık)

Fon İşletim 
Gider Kesintisi 

(Yıllık)

Fon Büyüklüğü 
ve 

Katılımcı Sayısı
Portföy Dağılımı

MHA %0,37 %0,35

Fon Büyüklüğü 

3.144.867TL 

Katılımcı Sayısı 

5.981
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Fonlarımız
Tahvil Bono Grup Fonu (Risk: Orta)

Hangi katılımcılara uygun?
Kamu borçlanma araçlarından faiz geliri elde etmek suretiyle reel bazda tatminkar getiri 
sağlamayı hedefleyen katılımcılara hitap eder.

Fon 
Kodu

Fon Toplam 
Gider 

Kesintisi 
(Yıllık)

Fon İşletim 
Gider 

Kesintisi 
(Yıllık)

Fon Büyüklüğü 
ve 

Katılımcı Sayısı
Portföy Dağılımı

MHG %1,28 %1,00

Fon Büyüklüğü 

86.557.468TL 

Katılımcı Sayısı 

12.340

Dengeli Değişken Grup Fonu (Risk: Orta)

Hangi katılımcılara uygun?
Yatırım tercihini belirlemek yerine birikimlerin yatırıma ne şekilde yönlendirileceği konusunda 
kararı portföy yöneticisine bırakan ve piyasa koşullarına göre portföy yöneticisinin en uygun 
portföy dağılımını gerçekleştireceğini düşünen katılımcılara uygundur.

Fon 
Kodu

Fon Toplam 
Gider 

Kesintisi 
(Yıllık)

Fon İşletim 
Gider 

Kesintisi 
(Yıllık)

Fon Büyüklüğü 
ve 

Katılımcı Sayısı
Portföy Dağılımı

MHY %1,28 %1,00

Fon Büyüklüğü 

100.545.267TL 

Katılımcı Sayısı 

12.606
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Fonlarımız
Altın Katılım Fon (Risk: Yüksek)

Hangi katılımcılara uygun?
Ağırlıklı olarak altın bazında yatırım yaparak, altının Türk Lirası karşısındaki getirisini elde etmeyi 
hedefleyen katılımcılara uygundur.

Fon 
Kodu

Fon Toplam 
Gider 

Kesintisi 
(Yıllık)

Fon İşletim 
Gider 

Kesintisi 
(Yıllık)

Fon Büyüklüğü 
ve 

Katılımcı Sayısı
Portföy Dağılımı

MEA %1,09 %1,05

Fon Büyüklüğü 

222.863.919TL 

Katılımcı Sayısı 

10.851
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MetLife Fonları Performansı

MetLife Emeklilik Yatırım 
Fonları

Fon Kuruluş 
Tarihi

Fon 
Kuruluşundan 
İtibaren Getiri

Son 1 Ay Getiri Son 1 Yıl Getiri

Para Piyasası Fon 18.11.2009 %181,07 %1,30 %9,94

Standart Fon 18.11.2009 %133,32 %1,40 %10,03

Döviz Fon 18.11.2009 %440,74 %-1,62 %33,72

Dengeli Değişken Fon 18.11.2009 %189,61 %4,80 %13,32

Hisse Fon 18.11.2009 %232,68 %14,00 %23,20

Katkı Fon 02.05.2013 %110,75 %0,72 %12,52

Katılım Standart Fon 13.01.2014 %105,93 %4,32 %14,67

Katılım Katkı Fon 28.02.2014 %116,87 %2,97 %18,97

Tahvil Bono Grup Fonu 18.11.2009 %154,88 %-0,08 %8,69

Dengeli Değişken Grup Fonu 18.11.2009 %233,89 %5,00 %14,57

Altın Katılım Fon 03.01.2020 %43,74 %1,50 -

Fonlarımızın strateji, içerik ve performansları ile ilgili her türlü detaylı bilgiyi 
metlife.com.tr internet sitemizde “Emeklilik Yatırım Fonları” sayfasından güncel olarak 
takip edebilirsiniz.

Bu belge MetLife  Emeklilik ve Hayat A.Ş. tarafından sadece bilgi amaçlı yayınlanmış 
olup, içeriğinin hiçbir bölümü alım-satım yönünde yatırım tavsiyesi olarak 
değerlendirilemez. 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. Burada yer alan görüşler, yatırımcının mali durumuna 
veya risk ve getiri tercihlerine uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan 
bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilere uygun sonuçlar doğurmayabilir.  
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