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   Haftalık Görünüm 

Yurt İçi Öne Çıkan Gelişmeler  

 Eylül ayında cari denge piyasa beklentilerinin bir miktar altında kaldı ve -2,3 milyar dolar seviyesinde 
gerçekleşti. Ağustos ayındaki verinin de -4,63 milyar dolardan -4,32 milyar dolar seviyesine revize edildiği 
görüldü. Resmi rezervlerdeki zayıflama bu ayda da devam etti ve 3,6 milyar dolar düşüş olarak 
kaydedildi. Eylül ayında doğrudan yatırımlardan 437 milyon dolar net giriş elde edilirken portföy 
yatırımlarından 607 milyon dolar net çıkış kaydedildi.  

 Eylül ayında sanayi üretimi beklentilerle paralel olarak bir önceki yılın aynı ayına göre %8,1 oranında artış 
gösterdi. İmalat sanayi tarafında aynı dönemde artış %8,5 ile manşet verinin üzerinde gerçekleşti. Buna 
göre üçüncü çeyrekte yıllık bazda sırasıyla %4.5 , %10.6 ve %8.1 düzeylerinde elde edilen sanayi 
üretimindeki büyümeler GSYH tarafında da yıllık bazda güçlü bir toparlanmaya işaret ediyor.  
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Küresel Tarafta Öne Çıkan Gelişmeler   

 Pfizer-BioNTech işbirliği ile %90 üzerinde başarı elde edilen aşı çalışmaları piyasalardaki risk iştahını 
arttırırken Ons altın ve değerli metal fiyatlarına aşağı yönlü baskı getirdi. Küresel bazda banka ve 
ulaştırma hisseleri öncülüğünde borsaların değer kazandığı görüldü.  

 ABD’de Ekim ayında tüketici fiyatları yıllık bazda %1,2 oranında artış gösterdi. Beklentiler %1,3 oranında 
bir artışa işaret ediyordu. Çekirdek enflasyon tarafında da beklentilerin 0,1 puan altında kalan bir 
manşet veri görüldü. Ortalama reel saatlik ücretlerin yıllık artışı %3,2 düzeyinde gerçekleşti.  

 Japonya üçüncü çeyrek GSYH verisi bir önceki çeyreğe göre %5 seviyesinde artış gösterdi. Özel tüketim 
harcamaları beklentilerin altında gerçekleşirken iş dünyası harcamalarında da çeyreklik bazda daralma 
gözlendi.  

Piyasa Verileri, 06 Kasım 2020 
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Bu Hafta Takip Edilecek Önemli Verileri  

 Yurt içinde takip edilecek en önemli veri TCMB’nin açıklayacağı politika faizi kararı olacak. Beklentiler 
geniş bir aralıkta yer alıyor olsa da medyan tahmin 475 baz puanlık bir faiz artırımına işaret ediyor.  

 Küresel tarafta ABD ve İngiltere’den gelecek perakende satış verileri ekonomik aktivitenin son 
çeyrekteki performansı için bilgi verecek.  
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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  
 

Bizi takip edin 
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