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Geçtiğimiz Ayın Siyaset ve Ekonomi Gündemi  
   

 

Uluslararası Gelişmeler 

 
Fed Açık Piyasa Komitesi, iki gün süren toplantıdan sonra aylık 85 milyar dolar tutarındaki tahvil alımlarının süreceğini 

bildirirken, azaltmaya başlama zamanlaması hakkında ipucu vermedi. Fed açıklamasında, "Komite, enflasyonun inatçı bir şekilde 

%2 hedefinin aşağısında olmasının ekonominin performansı açısından risk teşkil edebileceğinin farkında, fakat orta vadede 

enflasyon hedefine ulaşılacağını bekliyor" denildi. Toplantıda istihdam artışının, Fed'in bilançosunun 3,57 trilyon dolar ile rekor 

seviyeye ulaşmasına neden olan tahvil alımlarını azaltmaya yetecek düzeye ne zaman geleceği tartışıldı. Bazı politika yapıcıları, 

büyümeyi canlandırmak ve %7,6 olan işsizlik oranını düşürmek amacıyla gerçekleştirilen tahvil alımlarının, varlık fiyatlarını 

şişirme riski doğurduğu fikrindeler. 

ABD'de enflasyon, merkez bankasının belirlediği hedef olan %2'nin bir yıldan fazla bir süredir altında seyrediyor. Bernanke 17 

Temmuz'da yaptığı sunumda, düşük enflasyonun ekonomi için risk oluşturduğunu ve politika yapıcıların enflasyonu istenen 

seviyeye getirebilmek için gerektiği şekilde hareket edeceklerini ifade etmişti. FOMC raporunda aylık 85 milyar dolar tutarındaki 

alımların, 45 milyar dolarlık hazine tahvili ve 40 milyar dolarlık mortgage destekli tahvil şeklinde devam edeceği de ifade edildi. 

Fed ayrıca tahvillerin vadesi doldukça yeniden yatırım yapmayı sürdürecek. Fed, Eylül 2012'de verilen taahhüdü tekrarlayarak, 

ABD istihdam piyasasında istikrarlı bir gelişim olana kadar alımlara devam edileceğini söyledi. Politika yapıcılar daha önce de 

açıkladıkları, işsizlik oranı %6,5'in üzerinde kaldıkça ve enflasyon bir-iki yıl içerisinde %2,5'i geçmezse hedef faiz oranının sıfıra 

yakın tutulacağı taahhüdünde değişiklik yapmadılar. Bu arada %1,1 beklenen ABD ikinci çeyrek büyüme rakamları beklentilerin 

çok üstünde %1,7 oranında arttı 

Geçen ayın başında 102,04 dolar olan Brent petrol fiyatı 107,81 civarına yükseldi. ABD’de 1,606 seviyesinde olan S&P 500 

bileşik endeksi, ay sonuna doğru 1,686 seviyesine yaklaştı. Avrupa borsaları paralel performans göstermişlerdir. Euro/dolar 

paritesindeki hareketlilik geçen ay da devam etmiş, aya 1,3011 seviyesinden başlayan Euro/Dolar paritesi 1,3303 civarına 

yükseldi. Altın ise 1,1235 dolar seviyesinden başladığı ayı 1,325 dolar seviyesine yakın kapattı. 

 

Yurtiçinde Suriye ve Mısır’daki gelişmeler, kredi notu ve bütçe gündemin ilk sıralarında yer aldı. 

 

Fitch Ratings, ABD Merkez Bankası’nın parasal genişlemeden çıkış kararıyla Euro Bölgesinde görülen uzun süreli resesyona ve 

küresel risk iştahındaki gerilemenin, Türkiye ve Rusya dâhil yükselen Avrupa’da ekonomik toparlanmayı olumsuz etkilediğini 

bildirdi. Türkiye’nin notunun Kasım 2012’de yatırım yapılabilir seviyeye yükseltildiğini ancak sorunların “BBB-” derecesi 

toleransı içinde kaldığını belirten Fitch, “Bununla birlikte uzun süren toplumsal huzursuzluk, bunun kötü idare edilmesi turizmi 

caydırabilir, kısa vadeli sermaye çıkışlarını şiddetlendirebilir, enflasyonun yükselmesine neden olabilir ve ekonomik büyümeye 

zarar verebilir, Türkiye’nin bağımsız ülke notunu potansiyel olarak riske atabilir” dedi. 

 

Maliye Bakanlığı Mayıs 2013 Bütçe Gerçekleşmeleri Raporu’nu açıkladı. Buna göre Merkezi yönetim bütçesi 2012 yılı Haziran 

ayında 6.270 milyon TL açık vermiş iken 2013 yılı Haziran ayında 1.199 milyon TL açık vermiştir. 2012 yılı Haziran ayında 

4.389 milyon TL faiz dışı açık verilmiş iken 2013 yılı Haziran ayında 335 milyon TL faiz dışı fazla verilmiştir. Geçtiğimiz yılın 

ilk yarısında 6.703 milyon TL açık vermiş olan bütçe, bu yılın aynı döneminde 3.063 milyon TL fazla verdi. 2013 yılı Ocak-

Haziran döneminde faiz dışı fazla 26.364 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. 

 

Son Makroekonomik Veriler 

 

TÜFE, Haziran ayında %0,76 arttı, ÜFE ise %1,46 arttı. Böylece, 12 aylık enflasyon TÜFE’de %8.30, ÜFE’de ise %5,23 

seviyesinde gerçekleşmiştir. 2013 resmi TÜFE hedefi %5,0 seviyesindedir. TCMB %70 olasılıkla 2013 yılı sonunda orta noktası 

%6,2 olmak üzere %5,2 ile %7,2 aralığında, 2014 yılsonunda ise orta noktasının % 5,0 olmak üzere %3,3 ile %6,7 arasında 

gerçekleşeceğini tahmin etti. Merkez Bankası toplantısında politika faizi oranını 50 baz puan indirerek %4,50 seviyesinde bıraktı. 

PPK, %3,5 - %6,5 olan faiz koridorunun üst bandını 50 – 100 puan arasında değişen beklenti aralığının içinde kalacak şekilde 75 

baz puan artırdı ve bandı %3,50 - %7,25 olarak belirledi. Ek parasal sıkılaştırma yapılan günlerde piyasa yapıcısı bankalara repo 

imkânı üzerinden fonlama yapılmayacağı açıklandı. Askıya alınan 50 baz puanlık avantajla bu bankalar için üst bant 125 baz puan 

artmış oldu. 

 

Merkez Bankası 2013 yılı Mayıs ayı Ödemeler Dengesi verilerini açıkladı. Buna göre Türkiye'nin mayıs ayında cari işlemler açığı 

7.524 milyon dolar olurken, yıllıklandırılmış bazda cari işlemler açığı 53.595 milyon dolar oldu. Cari açık geçen yılın aynı ayına 

göre %41,7 oranında, 2.213 milyon dolar tutarında artış gösterdi.  2013 yılı Ocak-Mayıs dönemi cari işlemler açığı, bir önceki 

yılın aynı dönemine göre, 5.847 milyon dolar artarak 31.920 milyon dolara yükseldi. Cari işlemler açığının artmasında, ilk beş 

aylık dış ticaret açığının 4.947 milyon dolar artarak 33.811 milyon dolara yükselmesinin yanı sıra, gelir dengesi kalemi altında kar 
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transferlerini içeren doğrudan yatırım/gider kaleminde mayıs ayında gerçekleşen 1.553 milyon dolarlık çıkış etkili oldu. Parasal 

olmayan altın kalemi altında izlenen altın ithalatı, bir önceki yılın ilk beş aylık dönemine göre 5,71 milyon dolar artarak 7 .424 

milyon dolar tutarında gerçekleşmişken, aynı dönemde altın ihracatı 1.824 milyon dolar azalarak 2.197 milyon dolar oldu. 

Hizmetler dengesi kalemi altındaki turizm gelirleri, bir önceki yılın Ocak-Mayıs dönemine göre 1,698 milyon dolar tutarında 

artarak 8.273 milyon dolara, turizm giderleri de 425 milyon dolar tutarında artarak 1.902 milyon dolara ulaştı. Yatırım geliri 

dengesinin altında yer alan doğrudan yatırımlar, portföy yatırımları ve faizlerden oluşan diğer yatırımlarda gerçekleşen toplam net 

çıkış, bir önceki yılın aynı dönemine göre 1.504 milyon dolar tutarında artarak 4.693 milyon dolar olarak gerçekleşti. 

Sanayi üretimi mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, bu yılın mayıs ayında bir önceki aya göre %0,6 

azalırken, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi ise geçen yılın aynı ayına göre %1.0 arttı. Türkiye İstatistik Kurumu 

(TÜİK), 2013 yılı mayıs ayı sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladı. Buna göre, takvim etkisinden arındırılmış hesaplamada 

sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, mayısta geçen yılın aynı ayına göre madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi %6 düşüş 

gösterdi. İmalat sanayi sektörü endeksi %1,4, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %1,6 artış 

kaydetti. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış hesaplamada ise sanayinin alt sektörleri incelendiğinde mayısta bir önceki aya 

göre madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi %4,6, imalat sanayi sektörü endeksi de %0,5 azalırken, elektrik, gaz, buhar ve 

iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi ise %0,5 arttı. 

 

Geçtiğimiz Ay Piyasalarda Yaşanan Gelişmeler  

 
Haziran ayında yabancı yatırımcılar borsa hisse senedi piyasasında net 1,2 milyar dolarlık net satış gerçekleştirdiler. 2013’de 

toplam rakam 550 milyon dolar net satış oldu. Yabancı yatırımcılar İMKB’de 2010 yılında 2,1 milyar dolar net alım, 2011 yılında 

2,0 milyar dolar, 2012 yılında net 5,3 milyar dolarlık net alım yapmışlardı. 

 

Aya 76.295 seviyesinden başlayan borsa endeksi dalgalanmalar ardından 73.377’ye geriledi. Bono bileşik faiz oranı %7,89 

civarından başladığı ayı %9,23 civarında tamamladı. Dolar ise 1,9305 seviyesinden başladığı ayı 1,9305’e kadar yükselip 1,9415 

seviyesinde tamamladı. 

 

Bu Ayın Gündemi ve Beklentilerimiz  
 

Bu ayda yurtiçinde, enflasyon rakamları, hazine ihaleleri ve hükümetin bütçe politikalarıyla ilgili geliş meler piyasalar üzerinde 

etkili olacaktır. Yurtdışında ise, ABD ve AB merkez bankalarından gelen açıklamalar, Euro bölgesinde, bütçe harcamaları 

nedeniyle ekonomik kriz yaşayan ülkelerle ilgili gelişmeler, ABD’den gelecek makroekonomik veriler piyasalara yön verecektir. 

 

Yurt içinde siyasi gelişmeler, enflasyon, cari açık ve dış ticaret rakamları yakından izlenecektir. BİST-100 endeksi teknik olarak 

70,000 seviyesinin üzerinde tutunabilirse yukarı eğilim devam edebilir. Direnç olarak 77600 ve 80300 seviyeleri, destek olarak 

70000 ve 66000 seviyeleri izlenmelidir. 

 

Destek ve direnç seviyeleri olarak, BIST-100 Endeksi için 66000, 70000 - 77600, 80300, ABD doları için 1,8500TL-1,9675TL, 

referans bono faizinde %7,34-%9,60 seviyelerindeki bant aralıkları takip edilmelidir. 
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“Gecelik Repo’ya alternatif, nakit ihtiyacı olan yatırımcılara uygun, en düşük riske sahip fonumuzdur.” 
 

Risk Seviyesi    

 

 

 

Fon Türünün 

Tanımı: 
Portföyün tamamının devamlı olarak, vadesine en fazla 180 gün kalmış likiditesi yüksek sermaye piyasası araçlarında, 

ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gün olacak şekilde değerlendirilmesi zorunlu olan yatırım fonudur. 

Strateji: Likit Fonumuz’u kısa vadeli, likiditesi yüksek Hazine Bonoları ve gecelik repodan oluşan bir portföy çeşitlemesiyle, 

ağırlıklı ortalama vade en fazla 45 gün olacak şekilde yönetiyoruz. 

Yatırımcı 

Profili: 
Nakit ihtiyacı nedeniyle birikimlerini kısa vadeli değerlendirmeyi tercih eden, ancak bir yandan da düzenli gelir elde 

etmeyi hedefleyen  yatırımcılar 

Fonun Başarı 

Kriterleri: 
%60 KYD Brüt Repo Endeksi + %40 KYD Bono Endeksi-91 günlük 

  

  

Geçen Ay Yaşanan Gelişmeler 

Para Politikası Kurulu (PPK) Haziran ayında gerçekleştirdiği toplantıda, “Merkez Bankası borçlanma faiz oranı’nı” %3,50’de 

sabit tuttu, “borç verme faiz oranı’nı” ise %6,50’den %7,25’e çıkardı. Politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 

%4,50’de sabit bıraktı. PPK, yaptığı açıklamada, iç ve dış talepteki dengelenmenin öngörüldüğü şekilde sürdüğünü, mevcut 

politika çerçevesinin cari işlemler açığındaki artışı sınırladığını belirtti. Faiz artırım sinyalini yaklaşık 1 hafta öncesinden veren 

Merkez Bankası, bu kararını küresel para politikalarına ilişkin belirsizlikler nedeniyle zayıflayan sermaye akımlarına ve yüksek 

kredi artış oranlarına dayandırdı. Gıda ve petrol fiyatlarındaki artış ile döviz kurundaki oynaklığın kısa vadede enflasyonu 

olumsuz etkileyeceğine değinen Kurul, bu etkileri sınırlamak adına da parasal sıkılaştırmaya ihtiyaç duyulduğunu belirtti. Merkez 

Bankasının, ek parasal sıkılaştırma yapılan günlerde piyasa yapıcısı repo imkanı üzerinden fonlama yapılmayacağını açıklaması, 

parasal sıkılaştırmanın etkisini artırarak, bu günlerde repo faizinin, faiz koridorunun üst bandına yakın seviyelerde 

gerçekleşmesini sağlamış oldu. Temmuz ayına %6,00 seviyelerinden başlayan kısa vadeli bono faizleri, Merkez Bankasının 

fonlama stratejisine göre dalgalanmalar gösterdi ve  %5,64 – %7,74 geniş bandında hareket ederek ay sonunda %7,33 değerini 

aldı. Ağırlıklı ortalama gecelik repo faizi ortalaması %5,65’e yükselirken, TCMB ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti de ay 

sonunda %6,44 seviyesine çıktı. 

Fonun Yapısı  

ING Bank Likit fonumuzun portföyü ağırlıklı olarak kısa vadeli devlet ve özel sektör tahvilleri ile gecelik ve vadeli repoda 

değerlendirilmektedir. 
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Min Max

LİKİT  - ING Bank A.Ş. B Tipi Likit Yatırım Fonu 

Fon Bilgileri 

Fon Grafiği  

 

Fon İçerik Dağılımı    

Fon Yöneticisinin Penceresinden 
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“Likit fonlara kıyasla daha orta vadeli enstrümanlara yatırım yapmak ve aşırı faiz oynaklıklarına karşı 

yatırımcıya istikrarlı bir getiri sağlayabilmektir.” 

 
Risk Seviyesi   

 

 

 

Fon Türünün 

Tanımı: 

Kısa Vadeli Tahvil ve Bono fonu, ortalama vadesi 25 gün ile 90 gün arasında değişen, kısa vadeli devlet ve özel sektör tahvilleri ile 

ters repo – borsa para piyasası işlemlerinden kazanç sağlamayı hedefleyen fonumuzdur. 

Strateji: Kısa Vadeli Tahvil ve Bono fonumuzu; kısa vadeli, likiditesi yüksek Hazine Bonoları ve gecelik repodan oluşan bir portföy 

çeşitlemesiyle, ağırlıklı ortalama vade 25-45 gün olacak şekilde yönetiyoruz. 

Yatırımcı 

Profili: 

Fona giriş ve çıkışların günlük yapılabilmesi sayesinde birikimlerini günlük olarak takip ederken kısa vadeli kamu ve/veya özel 

sektör borçlanma araçlarında değerlendirmek isteyen yatırımcılar. 

  

Fonun Başarı 

Kriterleri: 
%67 KYD91+%1KYD Tüm+%1 KYD ÖST Sabit+%1 KYD ÖST Değişken+%30 KYD ON Brüt Repo 

  

 
Geçen Ay Yaşanan Gelişmeler 

Para Politikası Kurulu (PPK) Haziran ayında gerçekleştirdiği toplantıda, “Merkez Bankası borçlanma faiz oranı’nı” %3,50’de 

sabit tuttu, “borç verme faiz oranı’nı” ise %6,50’den %7,25’e çıkardı. Politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 

%4,50’de sabit bıraktı. PPK, yaptığı açıklamada, iç ve dış talepteki dengelenmenin öngörüldüğü şekilde sürdüğünü, mevcut 

politika çerçevesinin cari işlemler açığındaki artışı sınırladığını belirtti. Faiz artırım sinyalini yaklaşık 1 hafta öncesinden veren 

Merkez Bankası, bu kararını küresel para politikalarına ilişkin belirsizlikler nedeniyle zayıflayan sermaye akımlarına ve yüksek 

kredi artış oranlarına dayandırdı. Gıda ve petrol fiyatlarındaki artış ile döviz kurundaki oynaklığın kısa vadede enflasyonu 

olumsuz etkileyeceğine değinen Kurul, bu etkileri sınırlamak adına da parasal sıkılaştırmaya ihtiyaç duyulduğunu belirtti. Merkez 

Bankasının, ek parasal sıkılaştırma yapılan günlerde piyasa yapıcısı repo imkanı üzerinden fonlama yapılmayacağını açıklaması, 

parasal sıkılaştırmanın etkisini artırarak, bu günlerde repo faizinin, faiz koridorunun üst bandına yakın seviyelerde 

gerçekleşmesini sağlamış oldu. Temmuz ayına %6,00 seviyelerinden başlayan kısa vadeli bono faizleri, Merkez Bankasının 

fonlama stratejisine göre dalgalanmalar gösterdi ve  %5,64 – %7,74 geniş bandında hareket ederek ay sonunda %7,33 değerini 

aldı. Ağırlıklı ortalama gecelik repo faizi ortalaması %5,65’e yükselirken, TCMB ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti de ay 

sonunda %6,44 seviyesine çıktı. 

Fonun Yapısı 

Kısa Vadeli Tahvil ve Bono fonumuzun mevcut portföyü, kısa vadeli devlet / özel sektör borçlanma araçlarından ve ters repo – 

borsa para piyasası işlemlerinden oluşmaktadır. Piyasadaki değişkenlik göz önünde bulundurularak, 60 gün civarında bir ortalama 

vade yapısı hedeflenmektedir. 
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Döviz Bono Fonu 18.01.2013 tarihinden itibaren Kısa Vadeli Tahvil Bono fonuna dönüştürülmüştür. 

Fon Bilgileri 

 

Fon Yöneticisinin Penceresinden 

 

Fon Grafiği  

 
Fon İçerik Dağılımı  

KISA VADELİ TAHVİL BONO*  - ING Bank A.Ş. B Tipi Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Yatırım Fonu  

 

       



 

Bu bülten sadece bilgi amaçlı olup; herhangi bir yatırım kararı için dolaylı ya da dolaysız tavsiye veya yatırım önerisi veya olası riskler üzerine bilgilendirme niteliği taşımamaktadır. 

Herhangi bir işlem yapmadan önce, potansiyel riskleri iyi anladığınızdan; hedef, tecrübe ve mevcut koşullarınıza uygun olduğunu buradaki bilgilerden bağımsız olarak tespit ettiğinizden 

emin olmalısınız. ING Portföy Yönetimi A.Ş., burada yer alan bilgilerin doğruluğu ve yeterliliğini garanti edemez ; hata ve eksikliklerden , bilgilerin ticari amaçlı kullanılmasından 

doğabilecek zararlardan sorumlu tutulamaz. 

 

 

                          

“Kısa-orta vadeli Hazine Bonosu ve Devlet Tahvileri’nin ortalama getirisinin üzerinde  getiri elde etmeyi 

hedefleyen fonumuzdur.” 
 

Risk Seviyesi          

 

 

 

Fon Türünün 

Tanımı: 
Kısa Vadeli Tahvil ve Bono fonu, ortalama vadesi 25 gün ile 90 gün arasında değişen, kısa vadeli devlet ve özel sektör 

tahvilleri ile ters repo – borsa para piyasası işlemlerinden kazanç sağlamayı hedefleyen fonumuzdur. 

Strateji: Tahvil Bono fonumuzu kısa-orta vadeli bono ve tahvillerle yönetiyoruz. Bu vadeleri piyasa koşullarına göre 

beklentilerimiz doğrultusunda şekillendirirken, kısa dönemli faiz hareketlerini de değerlendirmeyi hedefliyoruz. 

Ortalama vade yapımız 180 gündür. Amacımız, kısa-orta vadede bono ve tahvillerin ortalama getirisinin üzerinde bir 

getiri elde etmektir. Fonun piyasa koşullarına göre daha uzun vadeli tahvil ve bonolara da yatırım yapabilmesi, 

getiriye ek sağlayabilmektedir.  

Yatırımcı 

Profili: 
Yatırımlarını orta vadeli hazine bonosu, devlet tahvilinde değerlendirirken, faiz hareketlerinden de faydalanmayı isteyen 

yatırımcılar 

Fonun Başarı 

Kriterleri: 
%60 KYD Bono Endeksi-182 günlük + %20 KYD Bono Endeksi-365 günlük +%20 KYD Brüt Repo Endeksi 

  

 

Geçen Ay Yaşanan Gelişmeler 
Amerika’daki niceliksel gevşemenin son bulacağına yönelik devam eden beklentiler ve yükselen Amerikan faizlerinin sonucunda 

gelişmekte olan ülkelerden sermaye çıkışları Temmuz ayında da devam etti. İçeride para politikasına yönelik oluşan belirsizlik ile 

birlikte olumsuz yönde bir miktar ayrışma da gözlendi. USD/TL kuru Temmuz ayında 1.9740 seviyesini gördükten sonra 1.9345 

seviyesinden kapandı. 0,50 USD + 0,50 EUR’den oluşan döviz sepeti ise 2,2650 seviyesini test etti ve ay sonunda 2,2541 değerini aldı. 

Yaşanan bu gelişmelerin sonucunda faiz piyasasında da dalgalı bir seyir hakimdi. Aktif tahvil %9,59 seviyesine kadar yükseldikten 

sonra ay sonunda %9,23 değerini aldı. 10 yıllık tahvil faizleri de ay içinde %9,59 seviyesini test ettikten sonra %9.15 seviyelerinden 

kapandı. 

Ağustos Ayı Beklentilerimiz 

Hazine Müsteşarlığı, 3 aylık olarak açıkladığı iç borçlanma stratejisine göre Ağustos ayında yapılacak 16,5 milyar TL’lik iç borç 

servisine karşılık 14,0 milyar TL, Eylül ayında 9,4 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık 8,3 milyar TL, Ekim ayında ise 14,9 milyar 

TL’lik iç borç servisine karşılık 13,0 milyar TL iç borçlanma planlamaktadır. İçeride Eylül ayı haricinde Hazine’nin borç programının 

yüklü olması ve enflasyonda geçici de olsa beklenen yükseliş faizlerde aşağı yönü sınırlayabilir. Amerika’da iyi yönde gelen 

makroekonomik veriler parasal genişlemenin beklenenden çabuk sonlanacağı ihtimalini artırmaktadır. Bu ihtimal, USD’de güçlenme, 

Amerikan tahvil faizleri öncülüğünde faizlerde yükselme ve gelişmekte olan piyasalara çıkış getirmektedir. Diğer yandan Avrupa borç 

krizinde özellikle Portekiz ve Yunanistan’daki olumsuz gelişmeler de küresel anlamda risk iştahını azaltmaktadır. Son dönemde yaşanan 

ciddi kayıplar ve mevcut yüksek seviyeler ise tepki hareketlerine yol açabilir ve zararı sınırlayıcı yönde etki oluşturabilir. Dış gündemde 

ABD ekonomisine ilişkin verilere bağlı olarak niceliksel gevşemenin devamı ve Avrupa borç krizindeki gelişmeler takip edilirken, 

içeride de siyasi gelişmeler yakından takip edilecektir. 

Fonun Yapısı 
Tahvil ve Bono fonumuzun portföyünde, mevcut seviyelerde başarı kriterine uyumlu bir vade yapısı izlenecektir.  Faiz verim eğrisinde 

cazip gördüğümüz orta vadeli tahvillere ve avantajlı görülen özel sektör tahvillerine ağırlıklı yatırım yapılacaktır. 

 

 

                                                              
            30.07.2013 itibariyle  

Min Max

TAHVİL BONO  - ING Bank A.Ş. B Tipi Tahvil ve Bono Yatırım Fonu  

 

Fon Bilgileri 

 

Fon Yöneticisinin Penceresinden 

 

Fon Grafiği  

 
Fon İçerik Dağılımı 



 

Bu bülten sadece bilgi amaçlı olup; herhangi bir yatırım kararı için dolaylı ya da dolaysız tavsiye veya yatırım önerisi veya olası riskler üzerine bilgilendirme niteliği taşımamaktadır. 

Herhangi bir işlem yapmadan önce, potansiyel riskleri iyi anladığınızdan; hedef, tecrübe ve mevcut koşullarınıza uygun olduğunu buradaki bilgilerden bağımsız olarak tespit ettiğinizden 

emin olmalısınız. ING Portföy Yönetimi A.Ş., burada yer alan bilgilerin doğruluğu ve yeterliliğini garanti edemez ; hata ve eksikliklerden , bilgilerin ticari amaçlı kullanılmasından 

doğabilecek zararlardan sorumlu tutulamaz. 

 

 

“Uzun vadeli düşünen yatırımcılara yönelik, devlet tahvillerinin avantajlı getirisinden ve piyasadaki faiz 

hareketlerinden faydalanmayı hedefleyen fonumuzdur.” 

  

Risk Seviyesi       

 

 

 

Fon Türünün 

Tanımı: 

Portföyün minimum % 51'inin devamlı olarak kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçlarında değerlendirilmesi zorunlu olan 

yatırım fonudur. 

Strateji: Fonumuzu ağırlıklı olarak  uzun vadeli devlet tahvillerine yatırım yaparak yönetiyoruz. Piyasa koşullarını ve faiz 

dalgalanmalarını da gözeterek, fon içeriğinde yer alan tahvil ve bonoların ortalama vade yapısını 365 günde tutuyoruz. 

Piyasaları sürekli takip eden ve bu doğrultuda anında pozisyon alabilen portföy yönetimi ekibimiz sayesinde birebir tahvile 

yatırım yapıldığında alınan riskten nispeten daha düşük risk alarak yüksek faiz getirisinden faydalanmayı hedefliyoruz. Fonun 

yatırım yaptığı tahvil ve bonolar; risk-getiri analizi yapılarak, orta vadeli bir bakış açısıyla, değer içerdiğini düşündüğümüz 

vadelere ağırlık verilerek ortalama 365 gün vade yapısıyla yönetilmektedir.  

Yatırımcı 

Profili: 

Yatırımlarını uzun vadeli tahvillerde değerlendirmek ve düşen faiz ortamında nispeten yüksek kazanç sağlamayı hedefleyen 

yatırımcılar 

Fonun Başarı 

Kriterleri: 
%70 KYD Bono Endeksi-365 günlük + %20 KYD Bono Endeksi-547 günlük + %10 KYD KYD Brüt Repo Endeksi 

  

  

Geçen Ay Yaşanan Gelişmeler 

Amerika’daki niceliksel gevşemenin son bulacağına yönelik devam eden beklentiler ve yükselen Amerikan faizlerinin sonucunda 

gelişmekte olan ülkelerden sermaye çıkışları Temmuz ayında da devam etti. İçeride para politikasına yönelik oluşan belirsizlik ile 

birlikte olumsuz yönde bir miktar ayrışma da gözlendi. USD/TL kuru Temmuz ayında 1.9740 seviyesini gördükten sonra 1.9345 

seviyesinden kapandı. 0,50 USD + 0,50 EUR’den oluşan döviz sepeti ise 2,2650 seviyesini test etti ve ay sonunda 2,2541 değerini 

aldı. Yaşanan bu gelişmelerin sonucunda faiz piyasasında da dalgalı bir seyir hakimdi. Aktif tahvil %9,59 seviyesine kadar 

yükseldikten sonra ay sonunda %9,23 değerini aldı. 10 yıllık tahvil faizleri de ay içinde %9,59 seviyesini test ettikten sonra %9.15 

seviyelerinden kapandı. 

Ağustos Ayı Beklentilerimiz 
Hazine Müsteşarlığı, 3 aylık olarak açıkladığı iç borçlanma stratejisine göre Ağustos ayında yapılacak 16,5 milyar TL’lik iç borç 

servisine karşılık 14,0 milyar TL, Eylül ayında 9,4 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık 8,3 milyar TL, Ekim ayında ise 14,9 milyar 

TL’lik iç borç servisine karşılık 13,0 milyar TL iç borçlanma planlamaktadır. İçeride Eylül ayı haricinde Hazine’nin borç programının 

yüklü olması ve enflasyonda geçici de olsa beklenen yükseliş faizlerde aşağı yönü sınırlayabilir. Amerika’da iyi yönde gelen 

makroekonomik veriler parasal genişlemenin beklenenden çabuk sonlanacağı ihtimalini artırmaktadır. Bu ihtimal, USD’de güçlenme, 

Amerikan tahvil faizleri öncülüğünde faizlerde yükselme ve gelişmekte olan piyasalara çıkış getirmektedir. Diğer yandan Avrupa borç 

krizinde özellikle Portekiz ve Yunanistan’daki olumsuz gelişmeler de küresel anlamda risk iştahını azaltmaktadır. Son dönemde yaşanan 

ciddi kayıplar ve mevcut yüksek seviyeler ise tepki hareketlerine yol açabilir ve zararı sınırlayıcı yönde etki oluşturabilir. Dış gündemde 

ABD ekonomisine ilişkin verilere bağlı olarak niceliksel gevşemenin devamı ve Avrupa borç krizindeki gelişmeler takip edilirken, 

içeride de siyasi gelişmeler yakından takip edilecektir. 

Fonun Yapısı 

Uzun Vadeli Tahvil ve Bono fonumuzun portföyünde başarı kriterine göre bir vade yapısı izlenecektir.  Faiz verim eğrisinde cazip 

gördüğümüz 1-1,5 yıl vadeli tahvillerin yanı sıra getiri açısından cazip bulunan özel sektör tahvillerine de yatırım yapılmaktadır
                                                                   

                   

                         
     

30.07.2013 itibariyle 

Min Max

UZUN VADELİ TAHVİL BONO  - ING Bank A.Ş. B Tipi Uzun Vadeli Tahvil ve Bono Yatırım Fonu  

 

Fon Bilgileri 

 

Fon Yöneticisinin Penceresinden 

 

Fon Grafiği  

 
Fon İçerik Dağılımı 
 



 

Bu bülten sadece bilgi amaçlı olup; herhangi bir yatırım kararı için dolaylı ya da dolaysız tavsiye veya yatırım önerisi veya olası riskler üzerine bilgilendirme niteliği taşımamaktadır. 

Herhangi bir işlem yapmadan önce, potansiyel riskleri iyi anladığınızdan; hedef, tecrübe ve mevcut koşullarınıza uygun olduğunu buradaki bilgilerden bağımsız olarak tespit ettiğinizden 

emin olmalısınız. ING Portföy Yönetimi A.Ş., burada yer alan bilgilerin doğruluğu ve yeterliliğini garanti edemez ; hata ve eksikliklerden , bilgilerin ticari amaçlı kullanılmasından 

doğabilecek zararlardan sorumlu tutulamaz. 

 

 

 

“Sabit getirili menkul kıymetlere yatırım yaparken zaman zaman hisse senedine yatırım yaparak getirisini 

yükseltmeyi amaçlayan fonumuzdur.” 
 

 Risk Seviyesi       
 

 

 

Fon Türünün 

Tanımı: 
Portföyün menkul kıymet dağılım oranlarında herhangi bir sınırlandırması olmayan yatırım fonudur. 

Strateji: Fonumuzda, sabit getirili menkul kıymetlere (hazine bonosu-devlet tahvili-repo) yatırım yaparak makul bir getiri yakalarken, 

zaman zaman hisse senedi piyasında pozisyon alarak elde edilen getiriyi yükseltmeyi amaçlamaktayız. Fonun içeriğindeki 

hisse senedi oranı piyasa şartlarına göre %0-%30 arasında değişkenlik göstermekte, fon yöneticisi bu oranı piyasa koşullarına 

göre belirleyerek fonu yönetmektedir. 

Yatırımcı 

Profili: 

Hisse senedi piyasasında sürekli olarak pozisyon almayı tercih etmeyen, ancak piyasadaki fırsatlardan da faydalanmayı 

isteyen yatırımcılar 

Fonun Başarı 

Kriterleri: 
%9 KYD Brüt Repo Endeksi + %70 KYD-182 günlük + %20 KYD-365 günlük Bono Endeksi + %1 IMKB-30 

  

  

Geçen Ay Yaşanan Gelişmeler 

Amerika’daki niceliksel gevşemenin son bulacağına yönelik devam eden beklentiler ve yükselen Amerikan faizlerinin sonucunda 

gelişmekte olan ülkelerden sermaye çıkışları Temmuz ayında da devam etti. İçeride para politikasına yönelik oluşan belirsizlik ile 

birlikte olumsuz yönde bir miktar ayrışma da gözlendi. USD/TL kuru Temmuz ayında 1.9740 seviyesini gördükten sonra 1.9345 

seviyesinden kapandı. 0,50 USD + 0,50 EUR’den oluşan döviz sepeti ise 2,2650 seviyesini test etti ve ay sonunda 2,2541 değerini 

aldı. Yaşanan bu gelişmelerin sonucunda faiz piyasasında da dalgalı bir seyir hakimdi. Aktif tahvil %9,59 seviyesine kadar 

yükseldikten sonra ay sonunda %9,23 değerini aldı. 10 yıllık tahvil faizleri de ay içinde %9,59 seviyesini test ettikten sonra %9.15 

seviyelerinden kapandı. Faiz oranlarındaki bu artışla birlikte BIST hisse senetler Haziran ayını %1.4 değer kaybıyla tamamladı. 

Ağustos Ayı Beklentilerimiz 

İçeride Eylül ayı haricinde Hazine’nin borç programının yüklü olması ve enflasyonda geçici de olsa beklenen yükseliş faizlerde 

aşağı yönü sınırlayabilir. Amerika’da iyi yönde gelen makroekonomik veriler parasal genişlemenin beklenenden çabuk 

sonlanacağı ihtimalini artırmaktadır. Bu ihtimal, USD’de güçlenme, Amerikan tahvil faizleri öncülüğünde faizlerde yükselme ve  

gelişmekte olan piyasalara çıkış getirmektedir. Diğer yandan Avrupa borç krizinde özellikle Portekiz ve Yunanistan’daki olumsuz 

gelişmeler de küresel anlamda risk iştahını azaltmaktadır. Son dönemde yaşanan ciddi kayıplar ve mevcut yüksek seviyeler ise 

tepki hareketlerine yol açabilir ve zararı sınırlayıcı yönde etki oluşturabilir. Dış gündemde ABD ekonomisine ilişkin verilere bağlı 

olarak niceliksel gevşemenin devamı ve Avrupa borç krizindeki gelişmeler takip edilirken, içeride de siyasi gelişmeler yakından 

takip edilecektir. 

Fonun Yapısı 

Fed kaynaklı endişelerle ilk aşamada hızlı düşüş yaşayan piyasalar temmuz ayında dalgalı seyir izlemeye devam etti.  Bu 

dönemde %30’a yakın seviyede bulunan hisse senedi pozisyonumuzu korumaya devam ederken kağıt bazında iyi performans 

göstermiş hisseleri kademeli bir şekilde göreceli olarak ucuz kalmış hisse senetleri ile değiştirmeye devam ettik. Piyasada gelmesi 

muhtemel tepki alımları pozisyon azaltılması için fırsat olarak değerlendirilebilecektir. Esnek fonumuzun tahvil-bono portföyünde 

ise gelen satışları değerlendirerek verim eğrisinde cazip gördüğümüz kısa ve orta vadeli tahvillere yatırım yaparak vade yapısını 

başarı kriterine uyumlu hale getirilmiştir.  
 

    

                        
30.07.2013 itibariyle 

Fon Bilgileri 

 

Fon Grafiği Fon İçerik Dağılımı 
 

Fon Yöneticisinin Penceresinden 

 

ESNEK  - ING Bank A.Ş. B Tipi Değişken Yatırım Fonu   

 



 

Bu bülten sadece bilgi amaçlı olup; herhangi bir yatırım kararı için dolaylı ya da dolaysız tavsiye veya yatırım önerisi veya olası riskler üzerine bilgilendirme niteliği taşımamaktadır. 

Herhangi bir işlem yapmadan önce, potansiyel riskleri iyi anladığınızdan; hedef, tecrübe ve mevcut koşullarınıza uygun olduğunu buradaki bilgilerden bağımsız olarak tespit ettiğinizden 

emin olmalısınız. ING Portföy Yönetimi A.Ş., burada yer alan bilgilerin doğruluğu ve yeterliliğini garanti edemez ; hata ve eksikliklerden , bilgilerin ticari amaçlı kullanılmasından 

doğabilecek zararlardan sorumlu tutulamaz. 

 

 
 

“Dengeli portföy yapısı ve portföy çeşitlemesi sayesinde hisse senedi piyasalarındaki yükselişlerden 

faydalanırken, düşüşlerde de nispeten koruma sağlayan fonumuzdur.”  
 

Risk Seviyesi  

 

 

 

Fon Türünün 

Tanımı: 
Portföy sınırlaması olmayan, ancak tipi itibariyle portföyünde minimum %25 hisse senedi taşıması zorunlu olan 

yatırım fonudur. 

Strateji: Denge Fonu yönetirken dengeli bir portföy yapısı ile yatırımcıların aşırı risk almadan hisse senedi 

piyasasındaki getirilerden yararlanmasını sağlamayı amaçlamaktayız. Bu çerçevede fon varlıklarının en az 

%25, en fazla %55’lik kısmı ile hisse senedi yatırımı yaparken, fonun geri kalan kısımını hazine bonosu, devlet 

tahvili ve repo gibi sabit getirili enstrümanlarda değerlendirmekteyiz. 

Yatırımcı 

Profili: 
IMKB Endeksi kapsamındaki hisse senetlerinin getirisinden aşırı risk almadan faydalanmayı hedefleyen 

yatırımcılar 

Fonun Başarı 

Kriterleri: 
%35 IMKB-30 Endeksi + %60 KYD Bono Endeksi-91 günlük + % 5 KYD Brüt Repo Endeksi 

  

  

Geçen Ay Yaşanan Gelişmeler 
Aya 76.295 seviyesinden başlayan borsa endeksi 77.663’e kadar yükseldikten sonra ayı 73.377 seviyesinde tamamladı. BİST–100 

bileşik endeksi, 2013 yılının yedinci ayını %1.4 düşüşle tamamlarken yılbaşından beri değer kaybı %6.18 olarak gerçekleşti. ABD 

Merkez Bankası 2008 mortgage krizinden beri sürdürdüğü teşvik programını bu yıl biterken yavaşlatmayı, 2014 yılında da tamamen 

bitirmeyi planladığını açıklaması küresel çapta mali piyasalarda dalgalanmalara neden olmuştu. Piyasa tepkisini yumuşatıcı 

açıklamaların ardından Temmuz ayı toplantısında daha önce verilen taahhütte değişiklik yapılmadı. Buna göre işsizlik oranı %6 .5'in 

üzerinde kaldıkça ve enflasyon bir-iki yıl içerisinde %2.5'i geçmezse hedef faiz oranının sıfıra yakın tutulacağı belirtilmişti. 

Ekonomik anlamda olumlu beklenti ve gelişmelerle yıl içinde 93,398 puan seviyesine ulaşan BİST–100 bileşik endeksi artan ABD 

Merkez Bankası’nın parasal genişlemeyi sonlandıracağı açıklaması ve artan siyasi risk ile beraber gördüğü en yüksek seviyeye göre  

%21.43 düşüş kaydetti. Bu dönemde aktif tahvilin faizi gelişen iyimserlikle %4.61 seviyesine indikten sonra küresel likiditenin azalacağı 

kaygıları ile %9.59 düzeyine çıkıp 8.95’e geriledi. Faiz oranlarındaki bu artış BIST hisse senetlerindeki değer kaybını açıklıyor. Diğer 

taraftan Türkiye Mayıs ayında dört kredi derecelendirme kuruluşundan elde ettiği “yatırım yapılabilir” notu korumaya devam ederken 3. 

Boğaz köprüsü ve dünya çapında büyük bir havaalanı yapımı gibi büyük projeleri devam ettirmektedir. Borsada yabancı yatırımcıların 

payı ay sonu itibariyle, %63.75 civarından %63.18 düzeyine geriledi. 

Ağustos Ayı Beklentilerimiz 
Euro Bölgesi’nde alınacak kararlar, ABD’de ekonominin canlılık düzeyine göre parasal genişleme süreci açısından Fed’den likidite ve 

faiz politikaları konusunda gelecek açıklamalar küresel ekonomik gelişmelere yön verecektir. Bu çerçevede Avrupa’da borçlu ülkelerin 

durumu, ABD ekonomisine yönelik veriler mali piyasaları önemli ölçüde etkileyecektir.  

Fonun Yapısı 
Fed kaynaklı endişelerle ilk aşamada hızlı düşüş yaşayan piyasalar temmuz ayında dalgalı seyir izlemeye devam etti.  Bu dönemde hisse 

senedi pozisyonumuzu korumaya devam ederken kağıt bazında hareketlerle iyi performans gösteren hisse senetlerinde kademeli satış 

yapılarak hisse senedi pozisyonu ay sonunda %50 seviyesinin altına getirildi. Piyasada yeni gerileme hareketleri olması durumunda hisse 

senedi pozisyonlarında kademeli artırıma gidilecektir. Kağıt bazında ciddi yukarı hareketlerin görülmesi durumunda bu hisselerden 

göreceli olarak ucuz kalmış pozisyonlara geçilecektir. Bu çerçevede sınırlı ölçüde hisse senedi riski almak isteyen yatırımcılarımıza 

DENGE fonumuzu önermekteyiz. 

 

 

                              
            30.07.2013 itibariyle 

Min Max

Fon Bilgileri 

 

Fon Yöneticisinin Penceresinden 

 

DENGE  - ING Bank A.Ş. A Tipi Değişken Yatırım Fonu   

 

Fon Grafiği Fon İçerik Dağılımı 
 



 

Bu bülten sadece bilgi amaçlı olup; herhangi bir yatırım kararı için dolaylı ya da dolaysız tavsiye veya yatırım önerisi veya olası riskler üzerine bilgilendirme niteliği taşımamaktadır. 

Herhangi bir işlem yapmadan önce, potansiyel riskleri iyi anladığınızdan; hedef, tecrübe ve mevcut koşullarınıza uygun olduğunu buradaki bilgilerden bağımsız olarak tespit ettiğinizden 

emin olmalısınız. ING Portföy Yönetimi A.Ş., burada yer alan bilgilerin doğruluğu ve yeterliliğini garanti edemez ; hata ve eksikliklerden , bilgilerin ticari amaçlı kullanılmasından 

doğabilecek zararlardan sorumlu tutulamaz. 

 

 

 

“Altın ve altına dayalı finansal araçlara yatırım yaparak orta-uzun vadede altın fiyatlarındaki değişime 

paralel getiri sağlamayı hedefleyen fonumuzdur.” 

Risk Seviyesi        

                                                                                       

 

 

 

Fon Türünün 

Tanım: 

Portföyünün en az % 51'i devamlı olarak ulusal ve uluslararası borsalarda işlem görmekte olan altın ve altına 

dayalı sermaye piyasası araçlarından oluşan yatırım fonudur. 

Strateji: Orta ve uzun vadede TL bazında altın fiyatındaki değişiklikleri yüksek oranda yansıtmayı hedeflemektedir. 

Bu doğrultuda, altın ve altına dayalı yatırım araçlarına yatırım yapmaktadır. 

Yatırımcı 

Profili: 
Birikimlerini altın içerikli yatırım araçlarında değerlendirmek isteyen yatırımcılar. 

  

Fonun Başarı 

Kriterleri: 
%90 KYD Altın Endeksi+%10 KYD Repo Endeksi 

  

 

 

  

  
           
 

 

 

 

 

 
  30.07.2013 itibariyle 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
   

Fon Bilgileri 

 

Fon Grafiği Fon İçerik Dağılımı  

 

ALTIN  - ING Bank A.Ş. B Tipi Altın Fonu 

 



 

Bu bülten sadece bilgi amaçlı olup; herhangi bir yatırım kararı için dolaylı ya da dolaysız tavsiye veya yatırım önerisi veya olası riskler üzerine bilgilendirme niteliği taşımamaktadır. 

Herhangi bir işlem yapmadan önce, potansiyel riskleri iyi anladığınızdan; hedef, tecrübe ve mevcut koşullarınıza uygun olduğunu buradaki bilgilerden bağımsız olarak tespit ettiğinizden 

emin olmalısınız. ING Portföy Yönetimi A.Ş., burada yer alan bilgilerin doğruluğu ve yeterliliğini garanti edemez ; hata ve eksikliklerden , bilgilerin ticari amaçlı kullanılmasından 

doğabilecek zararlardan sorumlu tutulamaz. 

 

 
                

“Hisse senedi piyasasındaki hareketlerden büyük ölçüde faydalanmayı amaçlayan, bu doğrultuda IMKB100 

Endeksi içerisindeki hisse senetlerine yüksek oranda yatırım yapan fonumuzdur.” 

Risk Seviyesi        
                                                                                       

 

Fon Türünün 

Tanım: 
Portföyün minimum % 51'inin devamlı olarak Türkiye'de kurulmuş ortaklıkların hisse senetlerinde 

değerlendirilmesi zorunlu olan yatırım fonudur. 

Strateji: Tanımı gereği hisse senedi oranı %51’in altına inmeyen fonumuzun hisse senedi ağırlığı piyasa 

görüşümüze göre %80 seviyesine kadar çıkabilmektedir. Piyasa koşullarına göre aktif olarak yönetilen 

fonumuzda amacımız doğru hisse seçimi ve doğru zamanlama ile alınan riske karşılık gelen getiriyi 

maksimumda tutmaktır. 

Yatırımcı 

Profili: 
Borsanın yükseleceğine inanan, yatırım yapmak isteyen, ancak bire bir hisse senedi riski taşımak istemeyen 

yatırımcılar  

Fonun Başarı 

Kriterleri: 
%65 IMKB-100 Endeksi + %30 KYD Bono Endeksi-91 günlük + %5 KYD Brüt Repo Endeksi 

  

  

Geçen Ay Yaşanan Gelişmeler 
Aya 76.295 seviyesinden başlayan borsa endeksi 77.663’e kadar yükseldikten sonra ayı 73.377 seviyesinde tamamladı. BİST–100 

bileşik endeksi, 2013 yılının yedinci ayını %1.4 düşüşle tamamlarken yılbaşından beri değer kaybı %6.18 olarak gerçekleşti. ABD 

Merkez Bankası 2008 mortgage krizinden beri sürdürdüğü teşvik programını bu yıl biterken yavaşlatmayı, 2014 yılında da tamamen 

bitirmeyi planladığını açıklaması küresel çapta mali piyasalarda dalgalanmalara neden olmuştu. Piyasa tepkisini yumuşatıcı 

açıklamaların ardından Temmuz ayı toplantısında daha önce verilen taahhütte değişiklik yapılmadı. Buna göre işsizlik oranı %6 .5'in 

üzerinde kaldıkça ve enflasyon bir-iki yıl içerisinde %2.5'i geçmezse hedef faiz oranının sıfıra yakın tutulacağı belirtilmişti. 

Ekonomik anlamda olumlu beklenti ve gelişmelerle yıl içinde 93,398 puan seviyesine ulaşan BİST–100 bileşik endeksi artan ABD 

Merkez Bankası’nın parasal genişlemeyi sonlandıracağı açıklaması ve artan siyasi risk ile beraber gördüğü en yüksek seviyeye göre  

%21.43 düşüş kaydetti. Bu dönemde aktif tahvilin faizi gelişen iyimserlikle %4.61 seviyesine indikten sonra küresel likiditenin azalacağı 

kaygıları ile %9.59 düzeyine çıkıp 8.95’e geriledi. Faiz oranlarındaki bu artış BIST hisse senetlerindeki değer kaybını açıklıyor. Diğer 

taraftan Türkiye Mayıs ayında dört kredi derecelendirme kuruluşundan elde ettiği “yatırım yapılabilir” notu korumaya devam ederken 3. 

Boğaz köprüsü ve dünya çapında büyük bir havaalanı yapımı gibi büyük projeleri devam ettirmektedir. Borsada yabancı yatırımcıların 

payı ay sonu itibariyle, %63.75 civarından %63.18 düzeyine geriledi. 

Ağustos Ayı Beklentilerimiz 
Euro Bölgesi’nde alınacak kararlar, ABD’de ekonominin canlılık düzeyine göre parasal genişleme süreci açısından Fed’den likidite ve 

faiz politikaları konusunda gelecek açıklamalar küresel ekonomik gelişmelere yön verecektir. Bu çerçevede Avrupa’da borçlu ülkelerin 

durumu, ABD ekonomisine yönelik veriler mali piyasaları önemli ölçüde etkileyecektir.  

Fonun Yapısı 
Fed kaynaklı endişelerle ilk aşamada hızlı düşüş yaşayan piyasalar temmuz ayında dalgalı seyir izlemeye devam etti. Bu dönemde hisse 

senedi pozisyonumuzu korumaya devam ederken kağıt bazında hareketlerle iyi performans gösteren hisse senetlerinde kademeli satış 

yapılarak hisse senedi pozisyonu ay sonunda %90’lı seviyelere getirildi. Piyasada yeni gerileme hareketleri olması durumunda hisse 

senedi pozisyonlarında kademeli artırıma gidilecektir. Bu çerçevede ağırlıklı olarak hisse senedi taşımak isteyen yatırımcılarımıza 

HİSSE fonumuzu önermekteyiz. 

 

    

                                             
  30.07.2013 itibariyle. 

HİSSE  - ING Bank A.Ş. A Tipi Hisse Senedi Yatırım Fonu 

 

Fon Bilgileri 

Fon Yöneticisinin Penceresinden 

Fon Grafiği    

 

Fon İçerik Dağılımı    



 

Bu bülten sadece bilgi amaçlı olup; herhangi bir yatırım kararı için dolaylı ya da dolaysız tavsiye veya yatırım önerisi veya olası riskler üzerine bilgilendirme niteliği taşımamaktadır. 

Herhangi bir işlem yapmadan önce, potansiyel riskleri iyi anladığınızdan; hedef, tecrübe ve mevcut koşullarınıza uygun olduğunu buradaki bilgilerden bağımsız olarak tespit ettiğinizden 

emin olmalısınız. ING Portföy Yönetimi A.Ş., burada yer alan bilgilerin doğruluğu ve yeterliliğini garanti edemez ; hata ve eksikliklerden , bilgilerin ticari amaçlı kullanılmasından 

doğabilecek zararlardan sorumlu tutulamaz. 

 

 

 

“IMKB-30 endeks getirisine paralel gelir elde etmeyi hedefleyen, yüksek risk taşıyan fonumuzdur.” 

 

Risk Seviyesi  

 

 

 

Fon Türünün 

Tanımı: 
Portföyün minimum %80’inin IMKB-30 Endeks değeri ile fonun birim pay değeri arasındaki korelasyon 

katsayısı en az %90 olacak şekilde, endeks kapsamındaki hisse senetlerinin tümünden ya da örnekleme 

yoluyla seçilen bir kısmından oluşan yatırım fonudur. 

Strateji: Tanımı gereği portföyünün en az %80'i IMKB 30 endeksi kapsamındaki hisse senetlerinden oluşması 

zorunlu olan fonumuzu yönetirken, İMKB-30 endeksinin içeriğine bire bir benzeyen bir portföy yapısı 

oluşturarak İMKB 30 endeksine çok yakın bir getiri sağlamayı etmeyi hedefliyoruz. 

Yatırımcı 

Profili: 
Piyasanın yönü konusunda kendi görüşüne güvenen ve İMKB-30 endeksinin risk getiri profilinin bire bir 

aynısına sahip olmak isteyen yatırımcılar 

  

Fonun Başarı 

Kriterleri: 
%95 IMKB-30 Endeksi + %5 KYD Brüt Repo Endeksi 

 

 

  

              
 
           30.07.2013 itibariyle. 

Min Max

ENDEKS  - ING Bank A.Ş. A Tipi IMKB Ulusal 30 Endeks Yatırım Fonu 

 

Fon Bilgileri 

Fon Yöneticisinin Penceresinden Fon Grafiği      

  


