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   Haftalık Görünüm 

Yurt İçi Öne Çıkan Gelişmeler  

 Ekim ayı enflasyonu beklentilerle paralel bir seviyede gerçekleşti ve manşet enflasyon %11,89 
seviyesinde gerçekleşti. Baz etkisi ve mevsimsellik ile beraber yılın son iki ayında manşet enflasyonun 
gerileyeceğini düşünsek de özellikle üretici fiyatları tarafında görülen yükseliş kademeli olarak tüketici 
fiyatlarına da yansıyacaktır.  

 Ana harcama gruplarının yıllık değişimine bakıldığında çeşitli mal ve hizmetler grubunun yıllık %27,4 
seviyesinde fiyat artışı yaşadığını bunu %16,51 ile gıda ve alkolsüz içecekler grubunun takip ettiğini 
görüyoruz. Yıl içinde en az fiyat artışı yaşanan grup ise alkollü içecekler ve tütün grubu oldu. Mevsimsel 
faktörlerin de etkisiyle giyim ve ayakkabım grubu yıllık fiyat artışı %2,22 seviyesinde kalırken son iki ayda 
bu grupta kuvvetli fiyat artışı yaşanmasını bekliyoruz. Alkollü içecekler ve tütün grubu ise yeni yıl ile 
enflasyona yukarı yönlü baskı uygulayabilir.  

 TCMB ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti artmaya devam ederken Perşembe günü itibariyle %14,12 
seviyesine yükseldi.  
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Küresel Tarafta Öne Çıkan Gelişmeler   

 Hafta içinde piyasa fiyatlamalarını etkileyen en önemli unsur ABD Başkanlık seçimleri oldu. Anketler ile 
beraber piyasada hakim olan mavi dalga beklentisi ilk etapta açılan oylar (mektupların dahil olmadığı) 
neticesinde Trump’ın önde gözükmesi ile birlikte piyasalara satış getirdi. Sonrasında Biden’ın ön plana 
çıkması ve mavi dalga beklentilerinin yeniden güçlenmesi özellikle gelişen piyasa para birimlerine ralli 
yaptırdı.  

 ABD’de işgücü verileri açıklandı. Ekim ayında tarım dışı istihdam artışının 593 bin seviyesinde olması 
beklenirken 638 bin seviyesinde gerçekleşti. Eylül ayı ise 661 bin seviyesinden 672 bin seviyesine revize 
edildi. Buna göre işsizlik oranı Ekim ayında %6,9 oldu. Saatlik ortalama kazançlar ise yıllık bazda %4,5 
oranında artış gösterdi.  

Piyasa Verileri, 23 Ekim 2020  
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Bu Hafta Takip Edilecek Önemli Verileri  

 Hafta içinde Türkiye’de işgücü istatistikleri, ödemeler dengesi ve sanayi üretimi takip edilecek. 3 veri de 
oldukça gecikmeli olsa da üçüncü çeyreğin nasıl bittiğine dair görünümü sergileyecek. Ödemeler 
dengesi tarafında kredi büyümesi ile yükselen talebin bir süre daha cari açığı canlı tutmasını bekliyoruz. 
Bununla beraber portföy akımlarının negatif seyretmesi rezervler ve kur üzerinde baskı yaratmaya 
devam ediyor.  

 Avrupa tarafında en güncel verilerden biri olan ZEW beklenti anketleri Euro’nun 1,19 sınırını test 
etmesinde destekleyici bir rol üstlenebilir. Bununla beraber Euro tarafında görülen atak için Cuma 
gecesi yayınlanan CFTC pozisyonları da etkili bir indikatör olacaktır. 
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YASAL UYARI: . Bu bültende/raporda yer alan her türlü veri, yazı, bilgi ve grafik Aktif Portföy Yönetimi  (Ticari Unvan: Mükafat Portföy Yönetimi A.Ş.) tarafından objektif, iyi niyetli ve 
güvenilir olduğuna inanılan ve kamunun erişimine açık bilgi kaynaklarından derlenmiştir. Söz konusu verilerdeki hata, güncellemeler veya eksikliklerden dolayı Aktif Portföy Yönetimi ’nin 
(Ticari Unvan: Mükafat Portföy Yönetimi A.Ş.) ve çalışanlarının hiç bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Bu bültende/raporda yer alan bilgi, yorum ile tavsiyeler yatırım danışmanlığı 
kapsamında değildir. Yatırım Danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak Yatırım Danışmanlığı 
sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Bu bültende/raporda yer alan analiz, değerlendirme ve yorumlar ise sadece genel bilgilendirme amaçlı olup, hiç bir şekilde belirli bir sermaye 
piyasası aracına yatırım yapılması yönünde kullanıcılara bir yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da 
getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu değerlendirme ve yorumlar mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Hiçbir şekilde yönlendirici nitelikte olmayan bu 
içeriğin, müşterilerin ve diğer yatırımcıların alım satım kararlarını destekleyebilecek yeterli bilgileri kapsamayabileceği dikkate alınmalıdır. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere 
dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan fiyatlar, veriler ve bilgi lerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez; içerik, haber 
verilmeksizin değiştirilebilir. Tüm veriler, Aktif Portföy Yönetimi  (Ticari Unvan: Mükafat Portföy Yönetimi A.Ş.) tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu 
kaynakların kullanılması nedeni ile ortaya çıkabilecek gecikme ve hatalardan Aktif Portföy Yönetimi  (Ticari Unvan: Mükafat Portföy Yönetimi A.Ş.) sorumlu değildir. Bu bültenin/raporun 
tamamen veya kısmen çoğaltılması ya da içeriğinin Aktif Portföy Yönetimi ’nden (Ticari Unvan: Mükafat Portföy Yönetimi A.Ş.) önceden izin alınmaksızın ifşa edilmesi kesinlikle yasaktır. Bu 
bültende/ raporda atıfta bulunulan yatırımlar ve işlemlerle ilgili bağımsız değerlendirmede bulunmak ya da araştırma yapmak tamamen müşterilerin ve yatırımcıların sorumluluğunda olup, 
hiçbir şekilde tavsiye teşkil ettiği düşünülmemelidir. Bu sayfalarda yer alan çeşitli bilgi ve görüşlere dayanılarak yapılacak ileriye dönük yatırımlar ve ticari işlemlerin sonuçlarından ya da 
ortaya çıkabilecek zararlardan ve kazanç yoksunluklarından Aktif Portföy Yönetimi  (Ticari Unvan: Mükafat Portföy Yönetimi A.Ş.) ve çalışanları sorumlu tutulamaz ve hiçbir şekilde ve 
surette Aktif Portföy Yönetimi  (Ticari Unvan: Mükafat Portföy Yönetimi A.Ş.) ve çalışanlarından talepte bulunulamaz. Bu bülten/rapor ile ilgili daha detaylı bilgi almak isterseniz Aktif 
Portföy Yönetimi  (Ticari Unvan: Mükafat Portföy Yönetimi A.Ş.) çalışanları ile görüşünüz. Aktif Portföy Yönetimi  (Ticari Unvan: Mükafat Portföy Yönetimi A.Ş.) tarafından yayımlanmıştır.  

 

Aktif Portföy Yönetimi 

Şirket, yüksek verimli yatırım 
alternatifleri ile yerli ve yabancı tüm 
yatırımcılar için yenilikçi bir anlayışla 
hizmet vermektedir. Bilgi birikimi ve 
uzmanlığı ile farklı risk/getiri beklentileri 
için geliştirilen stratejilerle kurduğu ve 
yönettiği yatırım fonları ile yatırımcılara 
verimli getiri alternatifleri sunmakta, 
farklı yatırım tercihleri için ihtiyacı 
karşılayan çözümler üretmektedir. 
Girişim sermayesi ve gayrimenkul fonları 
ile reel sektörün yüksek potansiyelini 
yatırımcı ile buluşturmakta ve yönettiği 
emeklilik fonları ile katılımcılara uzun 
vadeli sürdürülebilir yüksek performans 
sunmaktadır. Özel ve kurumsal portföy 
yönetimi hizmetindeki yenilikçi 
yaklaşımla fark yaratmaktadır.  

Şirketin ana hedefi; ortaklarının, 
çalışanlarının ve müşterilerinin haklarını 
her koşulda, menfaat gözetmeden 
korumak, uzman bir yaklaşımla, 
kaliteden ödün vermeden topluma ve 
çevreye kattığı değeri sürekli 
artırmaktır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

İLETİŞİM 

info@aktifportfoy.com.tr 

Tel: +90 212 376 32 00 
 

www.aktifportfoy.com.tr  
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