
TEMMUZ 2021
FON BÜLTENİ

Cigna Sağlık Hayat ve Emeklilik A.Ş.
Mersis No: 0388058311500013

Barbaros Mah. Kardelen Sok. 
Palladium Tower No:2 Kat:28-29 
34746 Ataşehir/İstanbul – Türkiye

0850 222 0 860 cigna.com.tr

Cigna Sağlık Hayat ve Emeklilik A.Ş. sigorta alanında 220 yılı aşkın deneyimi ile 
uluslararası sigorta sektörünün en büyük şirketlerinden Cigna ve Türkiye’nin en büyük özel 

bankalarından biri olan QNB Finansbank ortaklığı ile hizmet vermektedir.

Lokal stratejiler 
ile hareket eden
sigorta şirketi.

Kullanımı kolay; 
sağlık, sigorta ve 
koruma ürünleri.

Güvenilir ve 
güçlü altyapısı ile 

uzun vadeli 
çözümler.

Bireysel Emeklilik,
Sağlık Sigortası, 

Hayat Sigortası ve
Ferdi Kaza Sigortası

ürünleri.

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.

FON BİLGİLERİ

TEMKİNLİ DENGELİ

DENGELİDENGELİ

DENGELİ DİNAMİK

DİNAMİK

AGRESİF AGRESİF

DENGELİ

DENGELİ

DENGELİ DENGELİ

DENGELİ TEMKİNLİ

TEMKİNLİTEMKİNLİ

TEMKİNLİ TEMKİNLİ

TEMKİNLİ

TEMKİNLİ TEMKİNLİ

DİNAMİK

DİNAMİK DİNAMİK

DİNAMİK

DİNAMİKDİNAMİK

DİNAMİK

AGRESİF AGRESİF

AGRESİFAGRESİF

AGRESİF AGRESİF

AGRESİF DİNAMİKDENGELİTEMKİNLİ AGRESİF

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

Birinci Değişken EYF

Standart EYF

Dış Borçlanma Araçları EYF

Dinamik Değişken EYF

Altın EYF

Katkı EYF

Hisse Senedi EYF
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(*Haziran 2020 - Haziran 2021 Dönemi)

CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. YATIRIM FONLARI GETİRİ PERFORMANSI KARŞILAŞTIRMASI

1 YILLIK FON GETİRİ PERFORMANSI*
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Döviz Piyasası: TL USD bazında değer kaybetmiştir. Haziran ayı sonunda 8.48 USD/
TL, %3,6 artarak Haziran ayını 8,70 seviyesinden kapatmıştır.   Euro/TL’ de de ayı 10,33 
seviyesinden Mayıs ayına kıyasla yatay kapatmıştır. 

Sabit Getirili Menkul Kıymetler: Türkiye’nin yaklaşık %2 seviyelerindeki pozitif reel 
faizinin, gelişen ülkelere göre belirgin olarak yüksek kaldığı görülmektedir. Önümüzdeki 
dönemde gelişen ülkelerin faiz arttırarak arayı kapatması ve yurt içinde enflasyonun 
yükselmesi riskleri, enflasyonun baz etkisiyle düşeceği Kasım-Aralık aylarına kadar önemli 
olacaktır. 2 yıllık gösterge tahvil faizi Haziran ayını %18,35 ile kapattı ve bir önceki aya 
göre 43 bps düşüş gösterdi. 10 yıllık tahvil faizi de haziran ayını %17,38 ile kapattı ve aylık 
olarak 120 bps azaldı.

Pay (Hisse Senetleri) Piyasası: Haziran ayında Nisan ve Mayıs aylarında olduğu gibi işlem 
hacimleri düşük seviyelerde gerçekleşmiştir. Mayıs ayında 1420 puandan kapanan BIST-100 
Endeksi haziran ayında %4,5 düşerek 1356 seviyesinden kapanmıştır. Öte yandan Haziran 
ayında da bir önceki ay gibi birçok büyük şirket halka arzı da gerçekleşmiştir. Bu durum 
endekste yabancı girişinin olmaması ve yeni para girişinin olmaması sebebiyle yukarı yönlü 
hareketi baskılamıştır. 

Yılın başında küresel ölçekte hızla devam eden aşı uygulamaları önümüzdeki döneme ilişkin 
beklentileri olumlu etkilerken, aşı tedariğine yönelik endişeler ile yeni tip koronavirüsün yayılımını 
engellemek amacıyla birçok ülkenin ek kısıtlayıcı önlemler alması iyimser beklentileri sınırlandırdı. 
Ancak ilerleyen zamanlarda başta Amerika olmak üzere aşı tedarik sorunları aşılmış, hizmet sektörleri dahil 
global olarak hızlı bir büyüme sürecine girilmiştir. Haziran ayında daha belirgin hale gelen yeni varyantlar 
salgın risklerini canlı tutmaya devam etmektedir. Dolasıyla, global çapta sürü bağışıklığı kazanılmadığı 
sürece dünya için hastalık riski sürmektedir.  

Fed ve AMB destekleyici para politikalarının uzun sürdürüleceği mesajını vermeye devam ediyor. 
Fakat ekonomik aktivitedeki hızlanma ve enflasyondaki yükseliş sürerse, tahvil alımlarının yavaşlatılması 
gündeme gelebilir. ABD tahvil getirileri, Fed’in destekleyici para politikasını uzun süre sürdüreceği mesajının 
etkisiyle son dönemde yataya döndü. Gelişmekte olan ülkelerde hisse senedi piyasalarına girişler, ABD 
tahvil faizlerindeki artışın kesilmesiyle biraz arttı. Tahvil piyasalarına girişler ise zayıf kaldı.

ABD’de Haziran ayında tarım dışı istihdam 850 bin ile 700 bin olan piyasa beklentisinden fazla artış 
kaydetti. İşsizlik oranı ise piyasanın düşüş beklentisine karşın %5,8’den %5,9’a yükseldi. İstihdam artışı 
güçlü olsa da işsizlik oranının yükselmesi para politikasında sıkılaşma endişelerini bir miktar yatıştırdı. Bu 
dönemde global ölçekte hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerde en çok üzerinde durulan konu 
ise; artan talep ve zaman zaman da tedarik zinciri sıkıntıları kaynaklı oluşan fiyat artışları ve artan emtia 
fiyatları sebebiyle yükselme eğiliminde olan enflasyon olacaktır. 

Türkiye tarafında pandemi etkileri açılışlarla yavaş yavaş geride kalmaya başladı. Ekonomik aktivite 
konusunda beklentiler Nisan ve Mayıs aylarında yavaşladıktan sonra, Haziran ayında tekrar toparlanmıştır. 
Ekonomik güven endeksi Haziran ayında 5,2 puan yükselerek 97.8 oldu. Tüketici güven endeksi Mayıs’taki 
düşüşü telafi ederek 77.3’ten 81.7’ye yükseldi. Reel sektör (imalat sanayi) güven endeksi 109.9 ile son 
3 ayın en yüksek seviyesine çıktı. Perakende sektörü güven endeksi Nisan-Mayıs aylarında geriledikten 
sonra Haziran ayında 4,8 puan artışla 105.7 oldu. Hizmet sektörü endeksi 6,2 puan artışla 108.5 oldu ki, 
bu da endeksin Mart 2020’den beri en yüksek seviyesiydi.

Nisan ayında cari işlemler açığı 1.7 mlr USD ile piyasa beklentisi olan 2.2 mlr USD’nin altında 
gerçekleşti. Mart ayında 36.3 mlr USD olan 12 aylık cari açık, nisan ayında belirgin azalarak 32.7 mlr USD’ye 
daraldı. Yıllık bazda dış ticaret açığının hızlı azalması ve hizmet gelirlerinin sınırlı da olsa toparlanması, cari 
açığın daralmasında etkili oldu. 12 aylık altın ve enerji hariç cari fazla da önceki ay olduğu gibi artarak Mart 
ayındaki 6.7 mlr USD’den nisan ayında 11.2 mlr USD’ye çıktı. Haziran ayı dış ticaret açığı 2,9 milyar dolar 
oldu. TÜİK’in önceki yılın aynı ayındaki verileri baz alındığında, yıllık %46,9 oranında artan ihracat 19,8 
milyar dolara, %38,9 oranında artan ithalat 22,7 milyar dolara geldi. Artış oranlarının çok yüksek olması, 
geçen yılın aynı ayında pandemi sebebiyle ihracat ve ithalat değerlerinin düşük olmasından kaynaklandı.

Merkez Bankası, politika faizi olarak belirlenen bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını Nisan ve Mayıs 
aylarında olduğu gibi Haziran ayında da %19’da sabit bıraktı. Merkez Bankası, enflasyonda belirgin 
düşüş sağlanana kadar para politikasındaki mevcut sıkı duruşun kararlılıkla sürdürüleceğini açıkladı.

Haziran ayının sonunda TCMB, parasal aktarım mekanizmasının etkinliğinin artırılması için zorunlu 
karşılık düzenlemesinde değişikliğe gitti. Yapılan düzenlemeler ile TL cinsinden zorunlu karşılık 
tesislerinin 13,2 milyar TL, döviz cinsinden zorunlu karşılık tesislerinin yaklaşık 2,7 milyar dolar tutarında 
artması beklenmektedir. TCMB yaptığı ayrı açıklamada Türk lirası zorunlu karşılıkların döviz cinsinden 
tesis edilmesi imkânı azami oranının yüzde 20’den yüzde 10’a düşürüldüğünü belirtti.

TÜİK verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi Mayıs ayında aylık bazda beklentilerin (%1,5) üzerinde 
artarak %1,94 artarken, yıllık bazda %17,53 oldu. Böylelikle yıllık enflasyon Mayıs 2019’dan bu yana en 
yüksek seviyeye yükseldi. Döviz kuru ve emtia fiyatlarındaki yükselişin etkisiyle enflasyonun son çeyreğe 
kadar yüksek seviyelerde kalmasını 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

