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Tüm Emeklilik Yatırım Fonlarımızı İncelemek İçin Tıklayınız

Profil: Fon, portföyü ağırlıklı olarak ters 
repo ve kısa/orta vadede likiditesi yüksek 
para ve sermaye piyasası araçlarından 
oluştuğu için risk almadan birikimlerinin 
değerini korumak isteyen katılımcılar için 
uygundur.

Para Piyasası Emeklilik 
Yatırım Fonu (CHL) 

Dengeli Değişken Emeklilik 
Yatırım Fon (CHN)

Kamu Borçlanma Araçları 
Emeklilik Yatırım Fonu (CHK) 

Altın Emeklilik Yatırım 
Fonu (CFA)

Birinci Hisse Senedi 
Emeklilik Yatırım Fonu (CHH) 

Katkı Emeklilik Yatırım
Fonu (CHT) 

Dış Borçlanma Araçları 
Emeklilik Yatırım Fonu (CFD)

Dinamik Değişken Emeklilik 
Yatırım Fonu (CHM)

Standart Emeklilik
Yatırım Fonu (CHS) 

Borçlanma Araçları Emeklilik 
Yatırım Fonu (CFC)
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Profil: Fon, orta seviyede risk almayı 
tercih eden ve birikimlerini farklı yatırım 
araçlarının olduğu yatırım sepetinde 
değerlendirmek isteyen katılımcılar için 
uygundur. Fon portföyü ağırlıklı olarak 
devlet tahvillerinden oluştuğundan 
piyasadaki faiz oranı dalgalanmaları fonun 
getirisini etkiler. Fon, değişken piyasa 
koşullarına göre farklı yatırım araçlarına 
geçiş yapabilme imkanı sunar.

Profil: Kısa vadede oluşabilecek fiyat 
dalgalanmalarını kabul eden ve faiz 
değişikliklerinin yaratacağı fırsattan 
yararlanarak orta / uzun vadede kamu 
borçlanma araçlarında reel getiriden 
faydalanmak isteyen katılımcılar için 
uygundur. Ağırlıklı olarak devlet tahviline 
yatırım yapılır.

Profil: Yüksek risk alabilen, hazine ve 
özel sektör tarafından uluslararası 
piyasalarda satışa sunulan Eurobond’lara 
yatırım yaparak faiz geliri ile birlikte 
döviz kurundaki hareketlenmeden getiri 
elde etmeyi hedefleyen katılımcılar için 
uygundur.

Profil: Fon, uzun vade perspektifiyle 
orta/yüksek risk düzeyinde yüksek reel 
getiri performansı hedefiyle devlet 
tahvili ve hisse senedine yatırım yapar. 
Yatırımlarında çeşitliliği tercih eden 
yatırımcılar için uygundur. Fon, değişken 
piyasa koşullarına göre farklı yatırım 
araçlarına geçiş yapabilme imkanı sunar.

Profil: Fon portföyü devlet tahvili ile 
birlikte özel sektör tahvillerinden oluştuğu 
için faiz değişikliklerinin yaratacağı 
fırsattan yararlanarak orta ve uzun vadede 
bu borçlanma araçlarından reel getiri 
elde etmeyi hedefleyen katılımcılar için 
uygundur.

Profil: Orta düzeyde risk alabilen ve 
yatırımlarında enflasyon üzerinde getiri 
elde etmeyi hedefleyen katılımclar için 
uygundur. Fon portföyünde bir miktar 
hisse senedi bulunması nedeniyle faiz 
getirisi beraberinde sermaye piyasası 
getirisi elde etme olanağını da sunar.

Profil: Altın ve altına dayalı ürünlere 
yatırım yaparak altın fiyatındaki 
hareketlenmeden getiri elde etmeyi 
hedefleyen ve yüksek risk alabilen 
katılımcılar için uygundur.

Profil: Portföy dağılımında ağırlıklı olarak 
hisse senedi olduğu için yüksek risk 
alabilen ve kısa vadeli dalgalanmaları 
ön planda tutmaksızın ortaklık paylarına 
yatırım yaparak uzun vadeli BIST 100 
endeksinin getirisinden daha yüksek 
getiri elde etmeyi amaçlayan katılımcılar 
için uygundur.

Profil: Devlet katkısı tutarlarının 
değerlendirilmesi için kurulan 
fonumuzdur. Portföy dağılımında 
ağırlıklı borçlanma araçları, gelir 
ortaklığı senetlerine ve sınırlı oranda 
değişen piyasa koşullarına göre BIST 100 
endeksinde bulunan hisse senetlerine 
yatırım yaparak hem sermaye kazancı 
hem de temettü ve faiz geliri elde etmeyi 
hedefler.
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Fonlar Hakkında Daha Detaylı Bilgi İçin Tıklayınız

FON GETİRİ PERFORMANSI

Temkinli

Risk Seviyesi Fon Kodu 3 Yıllık 1 Yıllık 2021
Yılbaşından Beri

Para Piyasası EYF

Emeklilik Yatırım Fonu (EYF) Adı

Borçlanma Araçları EYF

Kamu Borçlanma Araçları EYF
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CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. YATIRIM FONLARI GETİRİ PERFORMANSI KARŞILAŞTIRMASI

1 YILLIK FON GETİRİ PERFORMANSI*
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Döviz Piyasası: Türk Lirası, USD bazında değer kazanmıştır. Temmuz ayı sonunda 8.4540 
USD/TL olarak gerçekleşen parite, %2.92 düşüş ile Haziran ayı sonundaki 8.7086 seviyesinin 
altına geldiği görülmektedir. Euro/TL’de de benzer bir hareket paralelinde %2,88 düşüş ile 
ayı 10,03 seviyesinde kapatmıştır. 

Sabit Getirili Menkul Kıymetler: Temmuz ayı enflasyon verisi sonrasında %19,00 
politika faizinin %18,95 olarak gerçekleşen yıllık TÜFE seviyesinin üzerinde reel faizin 
daraldığı gözlemlenmektedir. Ancak önümüzdeki dönemde gelişen ülkelerin sıkı para 
politikası kapsamında faiz arttırarak arayı kapatması ve bizde enflasyonun bir süre 
daha yüksek seyredeceği riski ile birlikte, enflasyon tarafındaki gelişmeler Kasım-Aralık 
aylarındaki baz etkisi ile girilmesi beklenen düşüş eğilimine kadar önemli olacaktır.
Yıllık gösterge tahvil faizi temmuz ayını %18,70 ile kapatarak yaklaşık 35bp yükseliş 
göstermiştir. 10 yıllık tahvil faizi ise 19bp gerileyerek ayı %17.19 seviyesinden kapatmıştır.

Pay (Hisse Senetleri) Piyasası: Temmuz ayında bir önceki aylarda olduğu gibi düşük işlem 
hacimlerinin olduğu görülmektedir. BİST-100 endeksi aya 1,358 seviyesinden başlayıp yaklaşık 
%2.58 artış ile ayı 1,393 seviyesine yakın kapanmıştır. Özellikle Kurban Bayramı sebebiyle 
uzun bir tatil dönemine denk gelmesinden dolayı, günlük ortalama işlem hacmi Temmuz 
ayında yaklaşık TRY 10,771 mn seviyesinde gerçekleşmiştir. Görece yatay seyreden yabancı 
takas oranı ise %42,59 seviyesinden başladığı ayı yaklaşık 40 baz puan düşüş ile %42,19 
seviyesinde tamamlamıştır. 

Aşılamada kazanılan güçlü seyre paralel son aylarda gözlemlenen düşük vaka sayılarının Temmuz 
ayının sonlarına doğru yeniden yükseldiği gözlemlenmektedir. Yeniden açılmaların ve normalleşmelerin 
yanında Kurban Bayramı tatilinde gözlemlenen yüksek mobilite sayesinde ülke genelinde görülen vakalarda 
artışlar göze çarpmaktadır. Öte yandan, Delta varyantı ve oluşturduğu riskler mevcudiyetini korumakla 
birlikte, vaka sayıları üzerindeki yukarı yönlü riskleri canlı tutmaya devam etmektedir. Bu sebepten, vaka 
sayısı / test sayısı oranındaki Temmuz ayındaki yükseliş de dikkat edildiğinde, salgın kaynaklı gelişmelerin 
dikkatle takip edilmeye devam edileceği görülmektedir.

Fed ve ECB tarafından gevşek para politikalarına devam ederken, ilerleyen dönemlerde enflasyona 
paralel bir miktar sıkılaşma sinyalleri geldiği görülmektedir. Özellikle Fed cephesinde görülen 4Ç21 
dönemindeki olası bir varlık alım tutarında azaltım ihtimali hala masada ve mevcudiyetini korumaktadır. 
ABD tahvil getirileri ise, enflasyonun geçici olduğundan ve ekonominin hala istenilen seviyede 
olmadığından dolayı Temmuz ayında düşüş gösterdi.

ABD’de Temmuz ayı tarım dışı istihdam verisi beklenen en önemli veriler arasında dikkat edilirken, 
beklenti 900 bin seviyesini işaret etmektedir – önceki 850 bin idi. Benzer bir şekilde, işsizlik oranında 
Haziran ayındaki %5.90 seviyesine karşılık beklenti yaklaşık %5.70 düzeyinde şekillenmektedir. Enflasyon 
ile birlikte Fed’in dikkat ettiği en önemli makroekonomik göstergelerden biri olan istihdam seviyesi, 
beklentilerden ne derece sapacağına bağlı olarak mevcut gevşek para politikasının projeksiyonu üzerinde 
etkili olacaktır. 

Türkiye tarafında ise, yüksek hızda seyreden aşılama sayesinde ekonomik aktivitelerin normalleşmesi 
pozitif seyirde ilerlemektedir. Özellikle turizm tarafında görülen açılmalar ve yabancı turist yoğunluğu 
ile birlikte güçlü seyreden tüketim eğilimi, ekonominin yaralarını sarmasında oldukça etkili olmaktadır. 
Ekonomik Güven Endeksi, Temmuz ayında önceki 97.80 seviyesinin üzerinde 100.10 düzeyinde 
gerçekleşerek Nisan 2020 döneminden bu yana en yüksek seviyeye yükseldiği görülmektedir. Perakende 
ve Hizmet Sektörü Güven Endeksi verileri Temmuz ayında 2021 yılının en yüksek seviyelerine yükselerek, 
sırasıyla 109.60 ve 114.80 düzeyinde gerçekleştikleri görülmektedir.

Mayıs ayı dönemine ilişkin cari denge verisi beklentilerin (USD -3.03 milyar) bir miktar üzerinde 
yaklaşık USD -3.08 milyar düzeyinde gerçekleştiği görülmektedir. Nisan ayında 12 aylık cari işlemler 
açığı USD 32.70 milyar iken, Mayıs ayında da gerilemeye devam ederek yaklaşık USD 31.90 milyar 
seviyesine geriledi. Mayıs 2020 döneminde ise cari denge yaklaşık USD -3.76 olarak gerçekleşmişti. Mayıs 
ayı ihracat miktar endeksi %46.60 oranında artış gösterirken, ithalat miktar endeksi ise yaklaşık %19.30 
oranında artmıştır. Mayıs ayına ilişkin doğrudan yabancı yatırımlar USD 304 milyon olarak gerçekleşirken, 
portföy yatırımları ise yaklaşık USD 836 milyon düzeyinde gerçekleştiği görülmektedir.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), politika faizi olarak belirlenen bir hafta vadeli repo ihale 
faiz oranını son 3 toplantıda olduğu gibi Temmuz ayında da %19.00 seviyesinde sabit bıraktı. TCMB, 
aşılamaya paralel görülen küresel enflasyonist ortamın enflasyon beklentileri üzerindeki etkisinden 
bahsederken, politika faizinin enflasyonun üzerinde oluşmaya devam edeceği vurgusunda bulundu. Öte 
yandan TCMB, enflasyon tahmin patikasında görülecek belirgin bir düşüşe kadar mevcut sıkı duruşun 
kararlılıkla süreceğinden bahsetti.

TÜİK verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi Temmuz’da aylık bazda beklentilerin (%1,60) üzerinde 
%1.80 artarken, yıllık bazda artış ise %18.95 olarak gerçekleşti. Böylelikle yıllık enflasyon Mayıs 
2019’dan bu yana en yüksek seviyeye yükseldi. Gıda ve enerji hariç çekirdek TÜFE’deki değişimin ise 
gerilediği görülmektedir. Gıda ve emtia fiyatlarındaki yükselişin etkisiyle enflasyonun son çeyreğe kadar 
yüksek seviyelerde kalmasını beklenmekle birlikte, yılın son çeyreğindeki güçlü baz etkisinden dolayı 
enflasyon patikasının düşüş eğilimi içerisinde olacağı beklenmektedir.

EKONOMİDEKİ GELİŞMELER VE PİYASALARA ETKİSİ

Emeklilik fonlarınızın dağılımını piyasalardaki gelişmelere göre bir takvim yılında 
6 kez değiştirebilirsiniz. Fon dağılımınızı değiştirmek için 
numaralı Çağrı Merkezi’mizi arayabilirsiniz.

 0 850 222 0 860 

Emeklilik hayallerinize ulaşmanız için her zaman yanınızdayız.

Birikimlerinizi daha etkin yönetebilmeniz için Emeklilik Yatırım Fonlarımız ile ilgili tüm detaylı 
bilgilere kolayca ulaşabilirsiniz.

https://www.cigna.com.tr/bireysel-emeklilik-fon-performans
https://www.cigna.com.tr/bireysel-emeklilik-yatirim-fonlari
https://www.cigna.com.tr/
https://www.cigna.com.tr/
tel:+08502220860
https://www.facebook.com/CignaTurkiye
https://www.instagram.com/Cigna_Turkiye/
https://www.youtube.com/CignaTurkiye
https://twitter.com/Cigna_Turkiye



