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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 
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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.
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Fonlar Hakkında Daha Detaylı Bilgi İçin Tıklayınız

FON GETİRİ PERFORMANSI
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Risk Seviyesi
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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
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Dinamik

Agresif
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-

%48,0

%98,3

(*Mayıs 2020 - Mayıs 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: Mayıs ayı TL varlıklar açısından genel olarak zayıf bir aydı. TL hem USD 
hem de Euro karşısında değer kaybetmiştir. Nisan ayı sonunda 8.28 USD/TL, %2,4 artarak 
Mayıs ayını 8,48 seviyesinden kapatmıştır. Euro/TL’ de de ayı 10,38 seviyesinden Nisan 
ayına kıyasla %4,2 artışla kapatmıştır. 

Sabit Getirili Menkul Kıymetler: 2 yıllık gösterge tahvil faizi Nisan ayını %18,78 ile 
kapattı ve bir önceki aya göre 70 bps artış gösterdi. 10 yıllık tahvil faizi de Nisan ayını 
%18,60 ile kapattı ve aylık olarak 11 bps arttı.

Pay (Hisse Senetleri) Piyasası: Mayıs ayında Nisan ayında olduğu gibi işlem hacimlerinde 
belirgin bir düşüş gerçekleşmiştir. Nisan ayında 1397 puandan kapanan BIST-100 Endeksi 
Mayıs ayında yataya yakın 1420 seviyesinden kapanmıştır. Son iki aydır BIST-100 endeksi 
benzer seviyelerdedir. Öte yandan Mayıs ayında bir önceki ay gibi birçok büyük şirket halka 
arzı da gerçekleşmiştir. Bu durum endekste yabancı girişinin olmaması ve yeni para girişinin 
olmaması sebebiyle bir miktar yukarı yönlü hareketi baskılamıştır.

Mayıs ayına koronavirüsün mutasyona uğramasının yarattığı endişeler hakim oldu. Aşı çalışmalarına 
rağmen dünya genelinde Hindistan başta olmak üzere vaka sayıları yüksek seviyelerde seyretti. Bu 
durum koronavirüs salgınının gidişatına yönelik belirsizliklerin gündemde ağırlığını korumasına yol 
açtı. ABD ekonomisi 2021’in ilk çeyreğinde yıllıklandırılmış olarak çeyreklik bazda %6,4 büyüdü. Euro 
Alanı ekonomisi 2021’in ilk çeyreğinde yıllık bazda %1,8, çeyreklik bazda %0,6 oranında küçüldü. Çin 
ekonomisinin ilk çeyrek büyümesi yıllık bazda %18,3 ile beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Çeyreklik 
bazda ise veriler 2020’nin son çeyreğinde %2,6 genişleyen Çin ekonomisinin 2021’in ilk çeyreğinde %0,6 
büyüyerek bir miktar hız kestiğini gösterdi.

ABD Hazine Bakanı Yellen, Mayıs ayı ortasında yaptığı açıklamalarda salgının ekonomi üzerindeki 
olumsuz etkilerini azaltmaya yönelik alınan tedbirlerin hükümet harcamalarını artırması nedeniyle 
faiz oranlarının bir miktar yükselmesi beraberinde getirebileceğini ifade etti. Yellen, daha sonra 
piyasalar üzerinde tedirginlik yaratan yükselen enflasyon ile ilgili olarak fiyat artışlarının geçici olmasını 
beklediğini ve faiz artışı öngörmediğini belirtti. Yellen’ın açıklamalarından sonra bazı Fed başkanları da 
enflasyonist baskıların geçici olduğu ve istihdam artışını destekleyici yönde genişleyici para politikasına 
devam edileceği yönünde açıklamalarda bulundu. PMI verileri Mayıs ayında da ABD ve Euro Alanı’nda 
ekonomik toparlanma sürecinin güçlü seyrettiğine işaret etti. 

Mayıs ayında yayınlanan Bej Kitap Raporu’nda, ABD ekonomisindeki iyileşmenin bir önceki rapor 
dönemine göre daha hızlı gerçekleştiği, bununla birlikte ekonomideki genişlemenin Nisan başından 
Mayıs sonuna kadar ılımlı seviyede seyrettiği belirtildi. ABD’deki birçok yerdeki aşılama oranlarındaki 
artışa paralel olarak sosyal kısıtlamaların gevşetilmesinin ekonomik büyüme konusunda olumlu etki 
yarattığı ifade edildi. Rapor döneminde genel fiyatlarda artış baskısı gözlendiği ve istihdamdaki büyümenin 
ılımlı seyrettiği ifade edildi. 

ABD’deki en önemli veri olan çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi (PCE) Nisan’da aylık 
bazda %0,7 artarken, yıllık bazda %3,1 ile Temmuz 1992’den bu yana en hızlı yükselişini sergiledi. 
ABD Başkanı Joe Biden ise, 2022 mali yılı için altyapı, eğitim, sağlık gibi alanlara yatırımları içeren 6 
trilyon USD’lik bir harcama bütçesi açıkladı. ABD Hazine Bakanı Yellen, borçlardaki bu artışın geçici olarak 
nitelendirdiği enflasyon baskılarını artırmayacağını ifade etti.

Nüfusuna kıyasla vaka sayılarında 29 Nisan itibarıyla dünyada ilk sırada yer alan Türkiye’de de Nisan 
ayı sonundan 17 Mayıs’a kadar sürecek tam kapanma önlemleri alındı. İstanbul Sanayi Odası (İSO) 
Türkiye İmalat PMI (satın alma yöneticileri endeksi) Mayıs ayında sıkılaştırılan koronavirüs yasaklarının 
etkisiyle 49.3’e gerileyerek sektör faaliyetlerinde daralmaya işaret etti. PMI, Mayıs 2020’den bu yana ilk 
defa daraldı. İmalat sektörünün yeni siparişleri ve üretimi gerilerken, ham madde teminindeki sorunlar ve 
TL’deki değer kaybı girdi maliyetleri ve satış fiyatlarının artmasına yol açtı.

Yurt içinde TCMB tarafından yayımlanan Mayıs ayı Beklenti Anketi sonuçlarına göre enflasyon 
beklentileri yükselirken, TCMB gerçekleştirdiği Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizini 
değiştirmeyerek %19 seviyesinde tuttu. Merkez Bankası’nın yurt dışı yerleşikler portföy hareketleri 
haftalık verisine göre, 28 Mayıs ile biten haftada yabancıların hisselerde ve tahvillerde sınırlı girişler 
gözlendi. Söz konusu dönemde yabancı yatırımcıların hisse senetlerinde 7 milyon dolar ve devlet 
tahvillerinde 69 milyon dolar alım gerçekleşti. Yılbaşından bu yana toplam portföy hareketi 712 milyon 
dolar ile çıkış yönünde kaldı.
 
Ticaret Bakanlığı verilerine göre, Mayıs ayı dış ticaret açığı 4.1 milyar dolar oldu. TÜİK’in önceki yılın 
aynı ayındaki verileri baz alındığında, yıllık %65,5 oranında artan ihracat 16,5 milyar dolara, %54 oranında 
artan ithalat 20,6 milyar dolara geldi. Yıllık artış oranlarının çok yüksek olması, geçen yılın aynı ayında 
pandeminin etkisiyle yaşanan düşüşe bağlı baz etkisinden kaynaklandı. 

Mayıs ayı aylık enflasyonu %0,9 ile piyasa tahminin (%1,5) tahmininin çok altında geldi. Uzun süreden 
beri ilk kez tarihsel ortalamasına yakın gelen veri ile yıllık enflasyon %16,6’ya geriledi. Harcama sepetinde 
kalemlerin çoğunluğu tarihsel ortalamaların üzerinde gelmeye devam ediyor. Üretici fiyatları aylık %3,9, 
yıllık %38 artış ile enflasyon üzerindeki baskının önümüzdeki aylarda devam edeceğine işaret ediyor.

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/
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
https://www.cigna.com.tr/bireysel-emeklilik-yatirim-fonlari
https://www.cigna.com.tr/bireysel-emeklilik-fon-performans



