
FON GETİRİ PERFORMANSI

Emeklilik fonlarınızın dağılımını piyasalardaki gelişmelere göre bir takvim yılında 
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Mayıs ayı, Covid-19 salgının küresel ölçekte neredeyse tüm ekonomilerde etkisini makro ve 
mikro olarak sert bir şekilde hissettirdiği Nisan ayındaki dip noktalarından sonra toparlanma 
emarelerini gördüğümüz bir ay oldu. Büyüme, PMI ve Sanayi Üretimi gibi önemli makro göstergeler 
Mayıs ayında en kötü seviyeleri test etmiş oldu. Mali tarafta ise Mayıs ayında da teşvikler hız kesmeden 
devam etti. Küresel anlamda vaka ve ölüm sayılarının da aşağı yönlü bir trend izlemesinden dolayı 
yeni normalleşme adımları çerçevesinde global piyasalarda rallinin yaşandığı ve ekonomilerin yavaş 
yavaş açılmaya başladığı bir dönem oldu. Bu dönem içerisinde yine Merkez Bankaları alımlarına 
devam ederek ultra düşük seviyelerdeki politika faizlerini bulundukları bölgelerde muhafaza ettiler.

Mayıs ayında enflasyon aylık yüzde 1.36, yıllık ise yüzde 11.39 seviyesinde gerçekleşti (Nisan 
TÜFE yüzde 10.94). Mayıs ayında azalış gösteren ana grup olmadı. En az artış gösteren gruplar 
ise yüzde 0.16 ile lokanta ve oteller, yüzde 0.22 ile sağlık geldi. Artışın yüksek olduğu gruplar ise 
alkollü içecekler ve tütün, çeşitli mal ve hizmetler ile konut oldu. İmalat PMI ise Mayıs ayında Nisan 
ayındaki dip seviyeden yükseliş gösterdi ve 40.9 seviyesine yükseldi. Ancak bu yükselişe rağmen PMI 
50 eşik değerinin altında kalarak sektördeki genel faaliyet durumunun daralma bölgesinde kaldığını 
göstermektedir. 

Mayıs ayına ilişkin tüketici güven endeksi bir önceki aya kıyasla artarak 59.50 düzeyinde 
gerçekleşti. Bir önceki ay 54.9 seviyesindeydi. Kapasite kullanım oranı bir önceki aya kıyasla artış 
göstererek 62.6 seviyesine geldi. (Nisan:61.6)

Pay (Hisse Senetleri) Piyasası: Endeksler küresel bazda Mayıs ayına paralel bir performans 
sergiledi ve ralli devam etti. BIST100 Mayıs ayında TL bazında %4.36 getiri sağladı. USD 
bazında ise TL’deki pozitif performans ile birlikte %7’lik bir değer kazanımı gösterdi. Mayıs 
ayı içerisinde MSCI GOÜ endeksi de USD bazında %0.65’lik sınırlı bir artış sergiledi. Mayıs 
ayı içinde BIST100 akranlarına göre rölatif iyi bir performans sergiledi.

Sabit Getirili Menkul Kıymetler: 2 yıllık gösterge tahvil faizi Mayıs ayını 9.80 ile kapatarak 
bir önceki aya göre 89 bps artış göstermiş oldu. Aynı şekilde 10 yıllık tahvil faizi de Mayıs 
ayını yüzde 12.56 ile kapatıp ve aylık olarak 77 bps arttı. 2-10 yıllık arasındaki fark yüksek 
seviyelerde kalmaya devam etti. Nisan ayında Aktif Rasyosu düzenlemesi ile birlikte yaşanan 
kısmi bono rallisi Mayıs ayında görece tersine döndü. Eurobond faizlerinde de paralel bir 
hareket gözlendi ancak özellikle Hazinenin ihraç ettiği kısa vadeli kıymetler aylık bazda 
kayda değer bir değer kazanımı gösterdi.

Döviz Piyasası: TL Dolar karşısında diğer GOÜ para birimlerine paralel olarak yüzde 
2.44 değer kazandı ve ayı 6.81 seviyesinde tamamladı. Benzer şekilde TL Euro karşısında 
yüzde 1.18 değer kazanarak Mayıs ayını 7.56 ile tamamladı. Geçtiğimiz ay CDS tarafında 
ise toparlanma yaşandı ve risk priminde azalış gözlendi. CDS Mayıs ayını 556 seviyesinde 
tamamladı ve aylık %4.39 geri çekilme yaşandı.
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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) 

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.

(*Mayıs 2019 – Mayıs 2020 Dönemi)
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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, 
Hayat Sigortası ve 

Ferdi Kaza Sigortası
ürünleri.

EKONOMİDEKİ GELİŞMELER VE PİYASALARA ETKİSİ

FON BİLGİLERİ

Emeklilik hayallerinize ulaşmanız için her zaman yanınızdayız.

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

HAZİRAN 2020
FON BÜLTENİ

Tüm Emeklilik Yatırım Fonlarımızı İncelemek İçin Tıklayınız

Fonlar Hakkında Daha Detaylı Bilgi İçin Tıklayınız
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