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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 

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.

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

Lokal stratejiler 
ile hareket eden
sigorta şirketi.

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.

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.

FON BİLGİLERİ

Emeklilik hayallerinize ulaşmanız için her zaman yanınızdayız.

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

ŞUBAT 2021
FON BÜLTENİ

Tüm Emeklilik Yatırım Fonlarımızı İncelemek İçin Tıklayınız
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FON GETİRİ PERFORMANSI

Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 103 milyon kişiyi aşarken, hayatını kaybeden 
kişi sayısı da 2,2 milyon kişinin üzerine çıktı. Aşılama sürecinin devam etmesine karşın, aşı 
tedarikinde yaşanan gecikmeler ve birçok ülkede kısıtlamaların sürmesi belirsizlik yarattı. Belirsiz 
görünüme rağmen, aşı ile beraber özellikle bahar aylarıyla kısıtlamaların normalleşeceği beklentisi 
risk iştahını destekleyen bir unsurdu. Diğer taraftan, ABD’de Başkanlık görevini devralan Biden’ın 
açıkladığı yeni ekonomik destek paketine ilişkin gelişmeler küresel piyasaları pozitif etkiledi. 
 
Makro veriler tarafında uluslararası kuruluşlar tahminlerinde revizyona gitmeye devam ediyor.
IMF Ocak ayı güncellemesinde küresel ekonomi için 2020 yılı daralma tahminini önceki açıklamış 
olduğu %4,4’ten %3,5’e revize etti. Salgında vaka sayılarındaki artışa rağmen yılın ikinci yarısında 
küresel ekonomik aktivitede beklentilerden daha olumlu bir canlanma sürecinin gerçekleşmesinin 
etkili olduğu belirtildi. 2021 yılı için küresel ekonomik büyüme beklentisi %5,2’den %5,5’e 
yükseltilirken, 2022 yılı için %4,2 oranında büyüme tahmininde bulunuldu. IMF ayrıca ekonomik 
toparlanmanın, aşılama sürecinin ve aşı tedarikinin bölgeden bölgeye ve ülkeden ülkeye büyük 
ölçüde farklılık gösterdiği, başta turizm ve petrole bağlı sektörlerde olmak üzere halen büyük 
ölçüde belirsizliklerle karşı karşıya olunduğu vurgulandı.
 
FED, Ocak ayı toplantısında faizleri sabit tutarken varlık alımlarında değişikliğe gitmedi.  FED 
Başkanı Powell, piyasada oluşan algıya ilişkin henüz pandemi etkisinin sürdüğünü, istihdamın ılımlı 
seyrettiğini ve enflasyonist baskının olmadığını ifade ederken, varlık alımının azaltılmasını konuşmak 
için henüz erken olduğunu belirtti. AMB de Ocak toplantısında politika faizini değiştirmeyerek %0’da 
tuttu. Enflasyon oranının %2’ye yakınsamadığı müddetçe faizlerin mevcut seviyede tutulacağı 
belirtildi. AMB Başkanı Lagarde, Euronun diğer para birimleri karşısında değer kazanmasının 
enflasyon üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturduğunu, ancak ilerleyen aylarda enflasyonda artış 
beklediklerini ifade etti. Lagarde ayrıca, 1,85 trilyon EUR tutarındaki Pandemi Acil Varlık Programı 
için ayrılan fonun finansal koşulların seyri dikkate alınarak esnek olarak kullanılabileceğini belirtti. 
Ayrıca, TCMB politika faizini piyasa beklentisi paralelinde değiştirmeyerek %17 düzeyinde tuttu. 
Uluslararası emtia fiyatlarındaki gelişmeler ile bazı sektörlerde belirginleşen arz kısıtları ile 
gerçekleştirilen ücret ve yönetilen fiyat ayarlamalarının orta vadeli enflasyon görünümü üzerinde 
önemli ölçüde etkili olduğu ifade edildi. Bu doğrultuda, enflasyonda kalıcı düşüşe ve fiyat istikrarına 
işaret eden güçlü göstergeler oluşana kadar sıkı para politikası duruşunun kararlılıkla uzun bir 
müddet sürdürülmesine karar verildiği belirtildi. Ayrıca, gerekli görüldüğü takdirde ilave parasal 
sıkılaşma yapılabileceği de ifade edildi.
 
Ocak ayında enflasyon aylık %1,68 yükseldi, yıllık ise %14,97 seviyesinde gerçekleşti. 
Beklenti aylık %1,48’idi. Yıllık en düşük artış alkollü içecekler ve tütün grubunda gerçekleşti. 
Artışın yüksek olduğu gruplar ise sırasıyla çeşitli mal ve hizmetler, ev eşyası ve ulaştırma oldu. 
 
Ocak ayına ilişkin tüketici güven endeksi bir önceki aya göre %4,0 oranında arttı; Aralık ayında 
80,1 olan endeks, Ocak ayında 83,3 oldu. Ancak, eşik değer olan 100 seviyesinin altında seyrediyor 
olması duruma ilişkin kötümserliğe dikkat çekiyor. Buna karşın Ekonomik güven endeksi 2020 Aralık 
ayında 94,7 iken, 2021 Ocak ayında %1,6 oranında artarak 96,2 değerine yükseldi. Ekonomik güven 
endeksindeki artış, tüketici ve hizmet sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı. 

Altın EYF (CFA) 09/10/2019, Dış Borçlanma Araçları EYF (CFD) 10/10/2019 ve Borçlanma Araçları EYF (CFC) 14/10/2019 tarihlerinde halka arz edilmiştir.

(*Ocak 2020 - Ocak 2021 Dönemi)

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

Dengeli

Dinamik

Agresif

%10.6

CHL

TEMKİNLİ

CFC CHS

DENGELİ DİNAMİK AGRESİF

CFA

%8.8

%2.8

EKONOMİDEKİ GELİŞMELER VE PİYASALARA ETKİSİ

Pay (Hisse Senetleri) Piyasası: Ocak ayı TL cinsi varlıkların genel olarak pozitif ayrıştığı bir ay 
oldu. BIST100 ise TL bazında aylık %0,22 kayıp yaşadı. Dolar bazında ise %1,35 artış yaşandı. 
MSCI Türkiye endeksi aylık olarak dolar bazında %3,71 azalırken MSCI GOÜ endeksi ise aylık 
olarak dolar bazında %2,97 değer kazandı.

Sabit Getirili Menkul Kıymetler: 2 yıllık gösterge tahvil faizi Ocak ayını %14,69 ile 
kapattı ve bir önceki aya göre 27 bps azalış gösterdi. Aynı şekilde 10 yıllık tahvil faizi de 
Ocak ayını %12,93 ile kapattı ve aylık olarak 3 bps arttı. 2-10 yıllık arasındaki fark Aralık 
ayı kapanışlarına kıyasla azalış gösterdi.

Döviz Piyasası: Ocak ayı boyunca USD, TL’ye karşı aylık bazda %1,79 değer kaybederek ayı 
7,30 seviyesinde kapattı. Euro/TL’ de de benzer durum yaşanarak Euro’nun aylık değer kaybı 
%2,15 oldu ve Ocak ayını 8,88 ile kapattı. CDS ise aylık bazda diğer gelişmekte olan ülke 
CDS’lerine paralel bir şekilde genişleme gerçekleştirdi ve ocak ayını 311 ile kapatarak aylık 
%2,16 genişledi.

Fonlar Hakkında Daha Detaylı Bilgi İçin Tıklayınız
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