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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 Finans Emeklilik ve Hayat, sigorta alanında 225 yıllık 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 Finans Emeklilik Hayat A.Ş.
Mersis No: 0388058311500013

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

0850 222 0 860 cignafinans.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) 

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: O rta d üzeyde risk alabilen v e 
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.

Dış Borçlanma Araçları Emeklilik 
Yatırım Fonu (CFD)

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, 
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.

EYLÜL 2020
FON BÜLTENİ

Tüm Emeklilik Yatırım Fonlarımızı İncelemek İçin Tıklayınız
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FON GETİRİ PERFORMANSI

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.

(*Ağustos 2019 – Ağustos 2020 Dönemi)

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI GETİRİ PERFORMANSI KARŞILAŞTIRMASI

1 YILLIK FON GETİRİ PERFORMANSI*
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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
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Katkı EYF

Hisse Senedi EYF
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EKONOMİDEKİ GELİŞMELER VE PİYASALARA ETKİSİ

Pay (Hisse Senetleri) Piyasası: Ağustos ayı TL cinsi varlıkların genel olarak negatif 
ayrıştığı bir ay oldu. Buna hisse senetleri de dahil. BIST100 TL bazında aylık yüzde 4.26 
geri çekildi, Dolar bazında ise yüzde 9.32 düşüş yaşadı. MSCI Türkiye endeksi aylık bazda 
dolar bazında sert bir geri çekilme yaşadı ve yüzde 8.10 düşüş sergiledi. Buna karşın MSCI 
GOÜ endeksi ise aylık olarak dolar bazında yüzde 2.13 değer kazandı.

Sabit Getirili Menkul Kıymetler: 2 yıllık gösterge tahvil faizi Ağustos ayını yüzde 13.21 
ile kapattı ve bir önceki aya göre 213 bps artış gösterdi. Aynı şekilde 10 yıllık tahvil faizi 
de Ağustos ayını yüzde 13.98 ile kapattı ve aylık olarak 108 bps yükseldi. 2-10 yıllık tahvil 
faizi getirileri arasındaki fark önemli oranda azalış gösterdi ve eğrinin genelinde satış 
hakim oldu. Eurobondlar için ise olumlu bir ay oldu denilebilir. Genel olarak aylık bazda 
özellikle kısa vadeli kamu eurobondlarında faizler 100 baz puan aşağı salınım yaptı.

Döviz Piyasası: TL, Ağustos başı itibarıyla dolara karşı önemli bir değer kaybı yaşayarak 
aylık bazda yüzde 5.45 değer kaybetti ve ayı 7.35 ile kapattı. Euro TL de ise benzer durum 
yaşanarak aylık değer kaybı yüzde 6.70 oldu ve Ağustos ayını 8.76 ile kapattı. CDS ise 
aylık bazda diğer gelişmekte olan ülke CDS lerine paralel bir şekilde geri çekildi ve Ağustos 
ayını 527 ile kapatarak aylık yüzde 6.7 düşüş sergiledi.

Fonlar Hakkında Daha Detaylı Bilgi İçin Tıklayınız

CFD CHT

%17,2

CHH

%61,0

Ağustos ayı içerisinde pay (hisse senedi) piyasalarının pandemi öncesi seviyelere ulaştığı 
gözlemlendi.  Makro veriler tarafında ise Temmuz ayındaki hızlı toparlanmanın ardından Ağustos 
ayındaki öncü büyüme verileri V şeklindeki toparlanmanın yataya ulaştığını gösterdi ve global 
ekonomik toparlanmanın sürdürülebilirliği üzerine soru işaretlerini arttırdı. Merkez bankaları 
tarafında ise FED Başkanı Powell’ın yıllık Jackson Hole toplantısında yapmış olduğu açıklamalar ile 
birlikte nokta enflasyon hedeflemesinden uzaklaşarak ortalama enflasyon hedeflemesine geçmesi, 
güvercin tutumunu uzun bir süre sürdüreceği sinyalini vermiş oldu. Avrupa Merkez Bankası ise 
ortaya konulan tüm teşvik paketleri ve parasal gevşeme adımlarına rağmen deflasyon yaşayarak 
teşviklerin gerekirse daha da agresif bir şekilde devam edebileceğini söylemiş oldu. TCMB ise 
kurdaki ani yükselişi frenlemek adına piyasa likidite koşullarını sıkılaştıracak bazı aksiyonları hayata 
geçirdi. Bu hamleler ile politika faizini değiştirmeyerek faiz koridorunun özellikle üst bandına yakın 
yerlerden piyasa fonlamasını gerçekleştirerek ağırlıklı ortalama fonlama maliyetini politika faizinin 
üzerine çıkarmış oldu. Böylelikle genel piyasa faizlerinde belirgin artışlar ve ayrışmalar yaşandı.

Ağustos ayında enflasyon aylık yüzde 0.86 yükseldi, yıllık ise yüzde 11.76 seviyesine geriledi. 
Beklenti ise yüzde 11.88 şeklindeydi. Yıllık en düşük artış alkollü içecekler ve tütün grubunda 
gerçekleşti. Artışın yüksek olduğu gruplar ise sırasıyla çeşitli mal ve hizmetler, ulaştırma, lokanta 
ve oteller oldu. İmalat PMI Ağustos ayında 2.6 puan düşüş gösterdi ve 54.3 seviyesinde gerçekleşti. 
Gerilemeye rağmen imalat PMI verisi üst üste üç aydır eşik değer olan 50’in üzerinde kaldı. 
Kısıtlamaların gevşemesine paralel bir şekilde müşteri talebinde iyileşme söz konusu oldu. Yeni 
siparişler kısmında ise son iki yılın en yüksek oranlı artışlarından biri gerçekleşti. İstihdam yaratma 
hızında da yeni siparişlerdeki artışla birlikte momentum oluştu.

Ağustos ayına ilişkin tüketici güven endeksi bir önceki aya kıyasla azalarak 59.6 düzeyinde 
gerçekleşti. Ancak, eşik değer olan 100 seviyesinin altında seyrediyor olması, duruma ilişkin 
kötümserliğe dikkat çekiyor. Bir önceki ay 60.9 seviyesindeydi. Buna karşın Ekonomik güven 
endeksi ise Ağustos’ta aylık bazda yüzde 4.4 artış kaydederek 85.9 değerine yükseldi. Ekonomik 
güven endeksindeki artış, reel kesim, hizmet ve perakende ticaret sektörü güven endekslerindeki 
artışlardan kaynaklandı.
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