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Yakın Dönem Beklentilerimiz - 1
Piyasa Değerlendirmesi - Temmuz 2020
Mart sonundan itibaren tüm dünya piyasalarını etkisi altına alan COVID-19 pandemisinde
ekonomilerde ilk iki aya kapanma, ikinci iki aya da açılma damgasını vurdu. Açılma sürecinde
finans dışı hizmet sektörü en şansız kesimi oluştururken bu kesimin haricindeki sektörlerde
beklentileri yansıtan hisse senedi piyasalarında yükseliş tüm hızıyla devam etti.
Dünyanın en büyük hisselerinin işlem gördüğü New York borsasının hisse fiyatlarını yansıtan
S&P 500 endeksi, 3.100 seviyelerinden başladığı Temmuz ayını 3.300 seviyesine ulaşarak
tamamladı. Böylelikle 23 Mart’taki 2.192 kapanış sonrasında yüzde 50’yi aşan sürekli bir yükseliş
kayda geçti. Aynı dönemde teknoloji hisselerinin ağırlıkta olduğu NASDAQ endeksi 7 bin
puandan 11 bin puana kadar yine yüzde 50’yi aşan bir performans göstererek hisse senedini bu
dönemin en iyi getiri aracı olarak ilan etti.
Trilyonlarca dolarlık tahvil geri alım, parasal genişleme ve mali teşvik paketlerinin sonucunda
gelişmiş ekonomilerde, Nisan sonundan itibaren aşağı gidiş durdu. Ama ikinci çeyrekte tam üçte
bir oranında küçüldüğü teyit edilen hizmet sektörü ağırlıklı ABD ekonomisi, dünyanın
lokomotifliği olma işlevini adeta askıya aldı.
Geliştirilen çok sayıda aşının klinik test çalışmaları sürmekte. FED başkanları tarafından yapılan
açıklamalar ve açıklanan toplantı tutanakları, üçüncü çeyrekte de tahribatın boyutu, ne kadarının
kalıcı olacağı ve toparlanmanın ne kadar kırılgan olduğu ve ne kadar süreceği konusunda büyük
belirsizlikler bulunduğunu tekrarlamakta.
Türkiye’de de mevduat faizlerinin gerilemesi, kamu bankaları öncülüğünde piyasa koşullarının
altında maliyetle konut ve tüketici kredileri verilmesi, Temmuz ayında da Haziran ayında olduğu
gibi konut ve inşaat sektöründe canlılık yarattı. Otomobil ve hafif ticari araç satışları, Temmuz ayı
için son on yılın en yüksek rakamlarını gösterdi.
Uluslararası gelişmeler
Hong Kong odaklı sürtüşmenin hakim olduğu Mayıs ayı sonrası, Haziran’da daha sakin bir seyir
alan ABD-Çin gerginliği, Temmuz’da yeniden tırmanışa geçti. Gündem bu kez ticari casusluk ve
Güney Çin Denizi ve uluslararası sulardaki ticari egemenlik haklarıydı. Bölgede iki taraflı büyük
bir askeri yığınak oluşmuş durumda.
ABD, Çin telekomünikasyon sektörü dev üreticileri Huawei ve ZTE’yi resmi olarak ulusal
güvenlik tehdidi olarak tanımladı. Ayrıca Houston’daki Çin konsolosluğunun da ticari casusluk ile
ilgili iddialar kapsamında kapatılmasını istedi. Çin, bu adımlara bire bir sakin misilleme yanıtları
vermeye devam etmekle birlikte hisse senedi piyasasında yüzde yedilere varan oranda
dalgalanmalar görüldü.
COVID-19 kapanmaları sonrası ikinci çeyrek küçülme rakamları tartışılmaya devam etti. Haftalık
işsizlik başvurularının sert azalışa geçmesiyle sevinen, ama Temmuz ayının son haftasında
artarak yüksek bir seviyede plato yapmasına üzülen piyasalar, sektörel bazda da Airbus’ın
çalışanlarının yüzde 10’unu işten çıkarması gibi tatsız haberlerin gölgesinde yükselişlerine devam
ettiler. COVID-19 pandemisi ile hisse piyasaları yükselişi arasındaki en önemli bağlantı noktası,
umulandan kötü seyreden vaka sayıları, geciken aşı testleri, ikinci dalga riski gibi faktörlerin yeni
teşvik paketleri başlatılması yönündeki beklentileri güçlendirmesiydi.
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Yükselişin en önemli belirleyeni, ABD’de 50’nin üzerine çıkan PMI endeksi ve Moderna, Pfizer
gibi şirketlerin aşı çalışmalarının sonuç alma yoluna girdiği haberleri oldu. Temmuz ayını 3.100
seviyesinde açan S&P 500 endeksi, ay sonunda 3.270 kapatarak 3.300’ü zorlayacağının
müjdesini verdi ve ay içerisinde sadece 8 günü düşüşle kapattı. ABD fabrika siparişlerinin Mayıs
ayında yüzde 8 arttığı açıklandı.
Türkiye ile benzer bir şekilde küçük şirket hisselerinin daha çok rağbet gördüğü bu süreçte,
teknoloji ağırlıklı NASDAQ endeksi yaklaşık yüzde 5 oranında yükselerek 10.500’ü geçti. ABD’de
pandemi sonrası kümülatif işsizlik başvuruları 50 milyona vardı. IMF, ABD ekonomisinin bu yıl
yüzde 6,6 daralacağını tahmin etti. AB komisyonu ise avro bölgesinde 2020 için daralma
tahminini yüzde 7,4’ten yüzde 8,3’e yükseltti.
IMF baş ekonomisti Gita Gopinath ise hükümetlerin artık likidite sağlamaktan kaybedilmekte
olan sermayeyi tamamlayacak sermaye benzeri kredilere doğru geçiş yapması gerektiğini ifade
ederken S&P, global yıllık küçülme tahminini yüzde 4,7 olarak revize etti.
Ulusal Gelişmeler
Rezervleri rahatlatmak amacıyla bankaların döviz cinsinden yükümlülükler zorunlu karşılıklarında
300 baz puanlık artışa gidildi. Buna göre efektif karşılığın 12,7’den 15,7’ye doğru yükselmesi ve
kârlılık üzerinde hafif olumsuz etkide bulunması bekleniyor.
İşlem hacminin rekora ulaştığı günlerde bankacılık endeksi düşük performans sergiledi. Yabancı
takas oranı ise süreklileşen yabancı satışlarıyla 16 yıldır ilk kez yüzde 50’nin altına geçti.
Toparlanma haberleri ise piyasalara destek olmaya devam etti. Temmuz ayı ilk yarı elektrik
tüketiminde geçen yılki seviyeler yakalandı. Kısa çalışma ödeneğini yılsonuna kadar uzatan,
ayrıca Haziran 2021’e kadar uzatması için Cumhurbaşkanı’na yetki veren kanun, mecliste kabul
edildi. Temmuz ayı için açıklanan imalat sektörü PMI verileri, 50 eşiğini geçerek ekonomik
genişlemenin yeniden başladığına işaret etti.
Turizmin yeniden açılma sürecine girdiği bu ayda ihracat verileri de toparlanmaya işaret etti.
Hisse Senedi Piyasası
BIST-100 endeksinden 27 Temmuz’dan itibaren iki basamak atıldı. Temmuz ayına 1165
seviyesinden başlayan endeks, ilk hafta 1.200 seviyesine kadar yükseldikten sonra yataylaştı ve
hisse bazı hareketler hakim oldu. Temmuz ayının üçüncü ve son haftalarında iki kez daha 1.200
deneyen endeks, bu seviyede yabancı yatırımcı satışları nedeniyle bankaların harekete
katılmaması sonucu yorgun düşerek yukarı isteğinden vazgeçti.
Yabancı yatırımcılar Temmuz ayında Borsa İstanbul’da 892,7 milyon dolarlık net satış yaptı. Son
bir yıl içerisindeki net satış tutarı 5,7 milyar dolar olurken, sene başından bu yana Borsa
İstanbul’dan yabancı yatırımcı çıkışı 5,1 milyar düzeyine ulaşmış oldu.
Tahvil Piyasaları
TCMB, resmi Tüketici Fiyat Endeksi tahminini yılsonu için 1,5 puan artırarak yüzde 8,9’a çıkardı.
Tahmin üst bandı ise yüzde 10,4 olarak belirlendi. 23 Temmuz toplantısında PPK’dan faiz
değişikliği çıkmadı, toparlanmanın yavaş olmakla birlikte enflasyonist risk yarattığına dikkat
çekildi.
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10 yıllık gösterge tahvil faizi, ay boyunca sınırlı satışlarla karşılaşarak yüzde 12 seviyesinden 13
seviyesine yükseldi. 2 yıllık göstergedeki faiz ise daha sığ ve boşluklu bir seyirle 150 baz puan
kadar yükseldi ve ay sonunda yüzde 11 geçildi.
Altın ve Döviz
Döviz piyasasında kamu bankalarının aktif yapıcılığı sonucu Temmuz ayı, dolar/TL için 6,86
seviyesinde yatay geçti. Temmuz ayı son günlerdeki sınırlı bir yükselişle 7 civarında kapandı.
Altında global yükseliş tüm hızıyla devam etti. Ons başı 1.780 dolar civarında başlayan altın, ayı
1.950 doların üzerinde kapattı.
Gümüş ise COVID-19 pandemisinin büyük üretici ülkelerde yayılmaya devam ederek üretimi
aksatması ve sanayi talebinin de devreye girmesiyle birlikte ralli yapıyor. Temmuz ayı sonunda,
ayın başına göre yaklaşık 35 prim yapmış oldu.
Avro, ayın son gününde dolara karşı 1,19 ile Mayıs 2018’den beri en yüksek seviyeyi gördü.
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. © 2020
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

Fon Büyüklüğü
MHL

%1,09

%1,02

179.174.265TL
Katılımcı Sayısı
23.098

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

Fon Büyüklüğü
MHK

%1,91

%1,86

742.385.302TL
Katılımcı Sayısı
149.349

Portföy Dağılımı
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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

Fon Büyüklüğü
MHD

%1,91

%1,86

273.008.634TL
Katılımcı Sayısı
16.413

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

Fon Büyüklüğü
MHE

%2,28

%2,21

350.023.185TL
Katılımcı Sayısı
58.503

Portföy Dağılımı
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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

Fon Büyüklüğü
MHH

%2,28

%2,21

97.738.192TL
Katılımcı Sayısı
16.723

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

Fon Büyüklüğü
MHT

%0,37

%0,35

391.676.089TL
Katılımcı Sayısı
161.049

Portföy Dağılımı
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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 Toplam
Fon İşletim
Fon
Gider Kesintisi Gider Kesintisi
Kodu
(Yıllık)
(Yıllık)

Fon Büyüklüğü
ve
Katılımcı Sayısı

Portföy Dağılımı

Fon Büyüklüğü
MHS

%1,91

%1,86

6.580.243TL
Katılımcı Sayısı
735

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 Toplam
Fon İşletim
Fon
Gider Kesintisi Gider Kesintisi
Kodu
(Yıllık)
(Yıllık)

Fon Büyüklüğü
ve
Katılımcı Sayısı

Fon Büyüklüğü
MHA

%0,37

%0,35

2.523.903TL
Katılımcı Sayısı
3.794

Portföy Dağılımı
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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

Fon Büyüklüğü
MHG

%1,28

%1,00

93.453.805TL
Katılımcı Sayısı
13.480

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

Fon Büyüklüğü
MHY

%1,28

%1,00

102.340.314TL
Katılımcı Sayısı
13.756

Portföy Dağılımı
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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

Fon Büyüklüğü
MEA

%1,09

%1,05

129.731.076TL
Katılımcı Sayısı
5.458

Portföy Dağılımı
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MetLife Fonları Performansı
MetLife Emeklilik Yatırım
Fonları

Fon Kuruluş
Tarihi

Fon
Kuruluşundan Son 1 Ay Getiri Son 1 Yıl Getiri
İtibaren Getiri

Para Piyasası Fon

18.11.2009

%168,61

%0,69

%11,66

Standart Fon

18.11.2009

%122,22

%-2,06

%17,54

Döviz Fon

18.11.2009

%356,04

%-0,02

%24,83

Dengeli Değişken Fon

18.11.2009

%163,85

%-1,40

%12,47

Hisse Fon

18.11.2009

%158,95

%-2,60

%5,13

Katkı Fon

02.05.2013

%97,87

%-3,39

%24,02

Katılım Standart Fon

13.01.2014

%91,82

%0,61

%19,78

Katılım Katkı Fon

28.02.2014

%102,86

%2,29

%27,54

Tahvil Bono Grup Fonu

18.11.2009

%148,71

%-1,23

%18,95

Dengeli Değişken Grup Fonu

18.11.2009

%202,98

%-1,33

%13,71

Altın Katılım Fon

10.02.2020

%39,42

%11,90

-

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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Karşılaştırmalı Alternatif Yatırım Araçları

