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Değerli Müşterimiz,

Geleceğe dair önemli bir adım atarak emeklilik birikimlerinizi bizimle değerlendiriyor-
sunuz. Biz de bu fon bülteni ile size, emeklilik birikimlerinizin değerlendirildigi piyasa 
ve ekonomik koşullarla ilgili genel değerlendirmelerimizi, emeklilik fonlarımızdaki son 
gelişmeleri, önerdiğimiz fon dağılım seçeneklerini ve fon riskleri gibi pek çok konuda 
bilgiler sunuyoruz.
Buradaki bilgilerden yararlanarak, değişen piyasa koşullarına göre birikimlerinizi yön-
lendirdiğiniz fon dağılımlarınızı kendiniz de belirleyebilirsiniz.

Sorularınız için dilediğiniz zaman 0850 222 55 55 numaralı Müşteri Hizmetlerimizden 
bizi arayabilir veya www.asyaemeklilik.com.tr internet adresimizden emeklilik yatırım 
fonlarınız hakkında detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.
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PİYASALAR

YURT İÇİ PİYASALAR

Nisan ayında yurtiçi piyasalar dalgalı seyir izledi. 
TCMB’nin para politikası duruşu, dövizin seyri ve yaklaşan 
seçimler ay boyunca belirleyici olan temel unsurlar oldu. 

Nisan ayı içerisinde döviz kurları yükselişini sürdürdü. 
Dolar rekor tazelerken euro ise ay sonunda 3,00 
TL’nin üzerini gördü. Doların 2,70 TL’nin 
üzerine çıkarak rekor kırmasının 
etkisi ile TCMB, 22 Nisan 
toplantısı öncesin-
de piyasaya söz-
lü müdahalede 
bulundu. TCMB 22 Nisan top-
lantısı öncesinde döviz cephesindeki 
artış nedeniyle olağanüstü bir toplantı 
gerçekleştirerek döviz konusunu görüştü. 
Toplantıdan sonra yapılan açıklamada 22 
Nisan’da yapacağı toplantıda döviz depo piyasası faiz 
oranlarında ölçülü bir indirim ve TL zorunlu karşılık oranla-
rına ödenen kısmi faiz oranlarında ölçülü bir artış konuları-
nı gündeme alabileceğini açıklandı. Bu açıklama, dolarda 
bir miktar geri çekilmeye yol açsa da yeterli olmadı. TCMB, 
ay içerisinde gerçekleştirdiği para politikası kurulunda ise 
faiz oranlarında bir değişikliğe gitmezken TL zorunlu kar-
şılığında 50 baz puan artış ve bir hafta vadeli döviz depo 
oranlarında bir miktar indirime gitti. TCMB kararlarının pi-
yasalar tarafından yeterli görülmemesi ve gelecek dönem-
lerde yapılacak toplantılardan da TL’yi kalıcılı yönde des-
tekleyici adımların atılmayacağı yönünde oluşan kanaat 
ile birlikte dolar ve gösterge tahvil hızlı bir yükselişe geçti. 
Gösterge tahvil ay içerisinde en yüksek %10,51 ve dolar ise 

2,74 TL’yi gördü. 
TCMB’nin diğer bir 

önemli toplantısı ise ayın 
sonunda yayınladığı enflas-

yon raporu ve bu konuda ger-
çekleştirdiği sunum oldu. TCMB, 

2015 yılı için enflasyon tahminin-
de değişikliğe giderek %5,5 olan yıl-

sonu enflasyon tahminini %6,8 sevi-
yesine çıkardı. 
Diğer taraftan kredi derecelendirme ku-

ruluşu Moody’s, Türkiye için ülke görünüm 
raporunu açıklarken Türkiye’nin görünümün-

de bir değişikliğe gitmedi. 
Nisan ayı enflasyon verisine göz attığımızda 

yıllık bazda TÜFE %7,91 ve ÜFE %4,80 seviyesin-
de gerçekleşti. Hem TÜFE’de ve hem de ÜFE’de yükseliş 
meydana geldi. Gıda fiyatlarının etkisi enflasyon verileri 
üzerinde yine etkili oldu. TÜFE’nin temel parametrelerin-
den olan “gıda ve alkolsüz içecekler” grubunda yıllık enf-
lasyon %14,36 seviyesinde gerçekleşti. ÜFE ise yine gıda 
girdilerindeki artışın etkisi önemli bir paya sahip oldu. Açık-
lanan enflasyon verileri TCMB’nin enflasyon raporu kıyas-
landığında son verilerin TCMB hedeflerine göre yüksek 
olup TCMB’nin 2015 yılsonu hedefinin tutturulmasının zor 
olduğuna işaret etti. 

Nisan ayında açıklanan diğer bir önemli veri ise işsizlik 
verisi olup işsizlik oranı %11,3 seviyesine yükseldi. Özellik-
le genç nüfusta işsizlik dikkat çekici (%20)seviyelere yükseldi. 

Borsa İstanbul’un Nisan ayı seyrine göz attığımızda ay 

geneli dalgalı bir görüntü sergilense de önceki aylara tepki 
olarak bir miktar yükseliş gerçekleştiği görüldü. Yaklaşan 
seçim sürecinde seçim sonrası belirsizlik nedeniyle Borsa 
İstanbul’da risk iştahındaki azalma dikkat çekti. 

Önümüzdeki günlerde piyasaların ana gündemi yakla-
şan seçim olacaktır. Seçim sonrası için belirsizlik piyasalar-
da “bekle-gör” havası oluşturmaktadır. Bu süreçte seçim 
konusunda yapılacak anketlerin öne çıkması beklenebilir. 
Diğer taraftan doların ve faiz oranlarının seyri de önemli. 
Artan döviz kurları ve faiz oranları piyasalar üzerinde baskı 
oluşturmayı sürdürecektir. ABD Merkez Bankası FED’in faiz 
artırım zamanı konusunda vereceği işaretler dövizin seyri 
üzerinde etkili olacaktır. Mevcut durumda FED’in sonba-
hardan önce herhangi bir faiz artırımı yapmayacağı bek-
lentisi piyasalarda hakim olan görüş. 

Mayıs ayı içerisinde açıklanacak veriler de önemli. İşsiz-
lik verisinin yanında enflasyon önemli bir veri. Enflasyonda 
artışın temel sebebi olan gıda fiyatlarının olumlu hava ko-
şulları nedeniyle düşmesi, enflasyonu olumlu etkileyecektir. 
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PİYASALAR

Global piyasaların ana gündemi Nisan ayında ABD’de 
açıklanan veriler ve FED toplantısı olurken, Avrupa tarafında 
ise Yunanistan konusunun tekrar gündeme geldiği görüldü. 

ABD’de FED’in gerçekleştirdiği toplantıda olağan toplantı 
sonrasında yapılan açıklamada faiz oranlarının değiştirilme-
diği belirtildi. Bunun yanında ABD’de büyümedeki yavaşla-
manın geçici olduğu vurgusu yapıldı. Yapılan açıklamada 
“Ekonomik büyüme kış aylarında kısmen geçici faktörleri 
yansıtacak şekilde yavaşladı.” ifadeleri yer aldı. Toparlanma 
konusunda ise zamana ihtiyaç olduğunun belirtilmesi sonra-
sında FED’in yıl ortasından önce faiz artırımına gitme ihtima-
linin düşük olduğu beklentisi hâkim oldu. 

ABD’de Nisan ayı içerisinde açıklanan verilere göz attığı-
mızda verilerin genelinin olumsuz geldiği görüldü. ABD’de pe-
rakende satışlar verisi %0,9 artış ile beklentilerin altında gel-
di. Sanayi üretiminde düşüş meydana gelirken konut satışları 

verisi de yine beklentilerin altında kaldı. Nisan ayında açıkla-
nan en önemli verisi ise ABD GSYH verisi oldu. Ayın sonun-
da açıklanan veriye göre ABD’de birinci çeyrekte 
büyüme %0,2 olarak gerçekleşti. Beklenti 
ise %1,0 olacağı yönündeydi. ABD’de 
kötü gelen veriler FED’in üzerinde 
baskı meydana getirdi. 

Avrupa tarafında Yunanis-
tan konusu gündeme geldi. 
Yunanistan ve kreditörleri 
arasındaki anlaşmazlığın 
bir türlü çözülememesi ve 
Tsipras’ın gerekirse halk 
oylaması yaparak kendi üs-
tüne risk almak istememe-
si Avrupa hisselerinde baskı 
meydana getirdi.  

Asya tarafında Çin’de açıkla-
nan veriler öne çıktı. Çin’de birinci 

çeyrek GSYH verisi %7 olarak açıklandı. Veri her ne kadar 
beklentilerin üzerinde gelse de 2009 yılından bu yana kay-
dedilen en düşük büyüme verisi olması itibariyle dikkat çek-
ti. Çin’de büyüme ivmesinin düşmesi Çin hükümetinin yeni 
teşvikler sağlayacağı beklentisini artırması yönünle önemli. 
Japonya’da ise piyasalar ay içerisinde önemli bir yükseliş kay-
detti. Japonya Merkez Bankası, Nisan ayında gerçekleştirdiği 
toplantıda rekor seviyedeki teşviklerini sürdürme kararı aldı. 

Emtia tarafına göz attığımızda uzun bir süredir düşüş kay-
deden petrol fiyatlarında Nisan ayında bir miktar toparlanma 
meydana geldiği görüldü. Ayın başında 55 dolar seviyesinde 
olan Brent petrol Nisan ayı sonunda 65 doların seviyelerine 

geldi. Altın fiyatlarında ise yatay bir seyir izlendi. Altın 
Nisan ayında 1.180 – 1.210 dolar aralığında 

dalgalanma gösterdi.
Mayıs ayında piyasaların gözü 
ABD’de açıklanan şirket karları ve 

FED’in faiz artırımının tarihi konu-
sunda vereceği ipuçlarında olacak. 

Dolar global anlamda yükselişini 
sürdürüyor. Faiz artırımın yaklaş-
tığı bu süreçte doların değerinde 
artışın devam etmesi beklenebi-
lir. Avrupa’da ise Yunanistan ko-

nuş takip edilecek. Yunanistan’ın 
kreditörler ile anlaşmaya varıp 

varamayacağı piyasaların günde-
minde olacak. 

YURT DIŞI PİYASALAR
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PİYASA ve EKONOMİK VERİLER

Enflasyon, Mevduat ve Kâr Payı Son 1 Ay 
(%)

Yılbaşı
(%)

2014
(%)

Borsa 
İstanbul

Son 1 Ay 
(%)

Yılbaşı
(%)

2014
(%)

Kapanış
30.04.2015

TÜFE 1,63 4,71 8,17 BIST-100 3,84 -2,07 26,43 83.947,04

Mevduat Getirisi 9,50 7,04 9,43 BIST-30 3,34 -3,54 28,75 102.387,00

Kâr Payı Getirisi 7,70 7,21 7,79 KATILIM 
ENDEKSİ 6,39 2,27 22,00 81.894,56

KYD Fiyat Endeksleri Son 1 Ay
(%)

Yılbaşı
(%)

2014
(%) Döviz Son 1 Ay 

(%)
Yılbaşı

(%)
2014
(%)

Kapanış
30.04.2015

Kira Sertifikası (Kamu) 1,16 2,93 10,55 Dolar/Türk 
Lirası 1,63 14,14 9,22 2,6559

Kira Sertifikası (Özel) 0,77 3,00 10,63 Euro/
Türk Lirası 5,82 5,08 -3,65 2,9709

KYD 365 -0,23 1,16 11,08 Euro/Dolar 4,58 -7,23 -12,06 1,1224

Altın 2,23 13,92 9,66 Döviz Sepeti 5,32 9,90 1,32 2,4819



FON BÜLTENİ
NİSAN 2015  •  SAYI 33

EMEKLİLİK FONLARIMIZDAKİ SON DURUM

FON ADI FON 
KODU

RİSK 
SEVİYESİ

FON 
İŞLETİM 
GİDERİ

FONUN AMACI 1 AYLIK
(%)

YILBAŞI
(%)

2014
(%)

KARŞILAŞTIRMA
ÖLÇÜTÜ (%)

Alternatif 
Katkı EYF AGT Yüz binde 

0,95

Fon, Katkı Emeklilik Yatırım Fonu olup, devlet katkısının yatırıma yönlendirilmesi amacıyla ku-
rulmuştur. Fon portföyünün tamamı Devlet Katkısı Hakkında belirtilen portföy sınırlamalarına 
uygun şekilde yönetilir. Fon portföyünde sürekli olarak en az %75 oranında Hazine Müsteşar-
lığı tarafından ihraç edilen TL cinsinden kira sertifikalarına, gelir ortaklığı senetlerine yer verir. 

1,00 2,71 10,42 -1,23

Katılım 
Standart EYF AGD Yüz binde 

5

Fon, Katılım Standart Emeklilik Yatırım Fonu olup, portföyünde en az %60'ı Hazine Müsteşar-
lığı tarafından ihraç edilmiş olmak koşuluyla Türk Lirası cinsinden Kira Sertifikalarına yer verir. 
Ayrıca piyasa koşullarına göre fon portföyünde, %40 ağırlığını aşmamak koşuluyla, bankalar 
veya yatırım yapılabilir kredi notuna sahip olan diğer ihraççılar tarafından ihraç edilen Türk 
Lirası cinsinden, kira sertifikaları ve faize dayalı olmayan borçlanma araçlarına yer verilebilir. 

0,86 2,27 9,19 -1,14

Muhafazakar 
Katılım Esnek 
EYF

AGM Yüz binde 
6

Fon Muhafazakâr Katılım Esnek Emeklilik Yatırım Fonu olup, portföyünde katılım bankacılığı 
esaslarına uygun olan farklı yatırım araçlarına yer verilerek yatırım araçlarının çeşitlendirilme-
si ile uzun vadede istikrarlı getiri elde edilmesi esastır.

1,59 4,33 7,38

Büyüme Amaçlı 
Katılım Esnek 
EYF

AGB Yüz binde 
6

Fon Büyüme Amaçlı Katılım Esnek Emeklilik Yatırım Fonu olup, portföyünde katılım bankacılığı 
esaslarına uygun olan farklı yatırım araçlarına yer verilerek yatırım araçlarının çeşitlendirilme-
si ile uzun vadede istikrarlı getiri elde edilmesi esastır.

2,98 4,76 13,02

Büyüme Amaçlı 
Grup Katılım 
Esnek EYF

AGG Yüz binde 
4

Fon Büyüme Amaçlı Grup Katılım Esnek Emeklilik Yatırım Fonu olup, portföyünde katılım ban-
kacılığı esaslarına uygun olan farklı yatırım araçlarına yer verilerek yatırım araçlarının çeşitlen-
dirilmesi ile uzun vadede istikrarlı getiri elde edilmesi esastır

2,45 4,26 11,52

Altın Katılım EYF AGA Yüz binde 
5

Fon, portföyünde sürekli olarak en az %80 oranında altın ve altına dayalı sermaye piyasası 
araçları bulunduran Altın Emeklilik Yatırım fonudur. Fon portföyünde dünya altın fiyatları cin-
sinden düzenli ve istikrarlı gelir akımları elde edilmesi amaçlanmaktadır. Buna ek olarak Fon 
portföyünde yer verilecek olan altın harici kıymetli madenlerin ve diğer yatırım araçlarının 
%20 ağırlığını geçmemesi ve de katılım bankacılığı ilkeleri ile uyumlu olması esastır. 

3,17 13,84 5,97 -0,12

Katılım Hisse 
Senedi EYF AGH Yüz binde 

6

Fon Büyüme Amaçlı Katılım Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu olup, portföyünde en az %80 
oranında katılım bankacılığı esaslarına uygun Türk hisse senetleri bulundurduğundan dolayı 
yüksek riskli fon özelliği taşımaktadır.

6,63 7,71 26,20 5,31

EYF: Emeklilik Yatırım Fonu
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FON DAĞILIMI

ALTERNATİF FON DAĞILIMI SEÇENEKLERİ

Bireysel Emeklilik Planları Kapsamında Portföy Dağılım İçerisindeki Oranları Son 1 Ay (%) Yılbaşı (%) 2014 (%)

Riskten Kaçınan AGD 50%, AGM 50% 1,23 3,30 8,28

Orta Düzey Risk Alan AGD 20%, AGB 30%, AGA 5%, AGH 15%, AGM 30% 2,70 5,03 12,19

Risk Alabilen AGH 50%, AGM 10%, AGB 30%, AGA 10% 4,68 7,10 18,34

Yeni Emeklilik Yatırım Fonlarımızın 2013 getirileri halka arz tarihlerinden itibaren hesaplanmıştır.

FONLARIN AKTİF DAĞILIMI (30.04.2015)
Portföy Dağılımları AGB AGM AGH AGG AGD AGA AGT

Fon Açıklaması Katılım Esnek 
EYF (%)

Muhafazakar Katılım 
Esnek EYF (%)

Katılım Hisse 
Senedi EYF (%)

Grup Katılım 
Esnek EYF (%)

Katılım 
Standart EYF (%)

Altın Katılım
EYF (%)

Alternatif Katkı
EYF (%)

Kamu Kesimi Faizsiz Borçlanma 
Araçları (Kira Sertifikası) 59,42 69,30 6,79 71,30 85,86 - 88,89

Hisse 25,87 4,73 85,12 16,41 - 3,56 -

Katılma Hesabı 12,69 12,90 8,09 11,51 14,14 - 11,11

Altın 1,39 9,88 - - - 96,44 -

Faizsiz Yabancı Borçlanma 
Araçları (Döviz Sukuk) 0,63 3,19 - 0,78 - - -

Toplam 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
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FON İÇERİKLERİ

FON İÇERİKLERİ (30.04.2015)

FON ADI FON 
KODU YATIRIM STRATEJİSİ FON BÜYÜKLÜĞÜ (TL)

Asya Emeklilik Ve Hayat 
Alternatif Katkı Emeklilik  Yatırım Fonu AGT %90 KYD Kira Sertifikaları Kamu Endeksi + %1 KYD Kira Sertifikaları 

Özel Sektör Endeksi + %9 KYD 1 Aylık Kâr Payı TL Endeksi 94.560.590

Asya Emeklilik Ve Hayat 
Katılım Standart Emeklilik Yatırım Fonu AGD %90 KYD Kira Sertifikaları Kamu Endeksi + %1 KYD Kira Sertifikaları 

Özel Sektör Endeksi + %9 KYD 1 Aylık Kâr Payı TL Endeksi 70.213.706

Asya Emeklilik Ve Hayat Muhafazakar 
Katılım Esnek Emeklilik Yatırım Fonu AGM Esnek Fonların yatırım yaptığı alanlar dönemsel koşullara göre 

farklılık gösterebilmektedir. 177.522.269

Asya Emeklilik Ve Hayat Büyüme Amaçlı 
Katılım Esnek Emeklilik Yatırım Fonu AGB Esnek Fonların yatırım yaptığı alanlar dönemsel koşullara göre 

farklılık gösterebilmektedir. 59.119.117

Asya Emeklilik Ve Hayat Büyüme Amaçlı 
Grup Katılım Esnek Emeklilik Yatırım Fonu AGG Esnek Fonların yatırım yaptığı alanlar dönemsel koşullara göre 

farklılık gösterebilmektedir. 95.211.648

Asya Emeklilik Ve Hayat 
Altın Katılım Emeklilik Yatırım Fonu AGA %90 KYD Altın Fiyat Endeksi Ağırlıklı Ort. + 

%10 KYD 1 Aylık Kâr Payı TL Endeksi 13.698.491

Asya Emeklilik Ve Hayat Büyüme Amaçlı 
Katılım Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu AGH %90 Katılım Endeksi + %1 KYD Kira Sertifikaları Kamu Endeksi + %1 KYD 

Kira Sertifikaları Özel Sektör Endeksi + %8 KYD 1 Aylık Kâr Payı TL Endeksi 68.024.173
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YÜZDESEL GETİRİ
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YÜZDESEL GETİRİ GRAFİKLERİ (1-30 Nisan)
Asya Emeklilik ve Hayat A.Ş. Emeklilik Yatırım Fonları

KATILIM 
ENDEKSİ

BIST
100

BIST
30 DOLAR EURO ALTIN

(GR) AGT AGD AGM AGB AGG AGA AGH

6,39%

3,84%
3,34%

5,82%

1,00% 0,86%

2,98%
2,45%2,23%

1,59%

6,63%

3,17%

1,63%
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AÇIKLAMALAR

1.  Bu bültende sunulan geçmiş dönemlere ilişkin veriler, yalnızca bilgi amaçlı sunulmaktadır. Veriler, bu bültende, emeklilik yatırım fonları halka arz tarihleri 
ve ilerisi kapsanacak şekilde sunulmaktadır ve fonların  gelecek dönemler için de aynı getiriyi sağlayacağı anlamına gelmez.

2.  Bu bülten, Asya Emeklilik ve Hayat A.Ş. personeli, katılımcıları ve acentelerinin bilgilendirilmesi amacı ile hazırlanıp belli sayıda çoğaltılmıştır.

3.  Bültende yer alan açıklama ve getiri kıyasları reklam ve ilan niteliği taşımamaktadır ve performans ölçüm özelliğinde değillerdir. 

4.  Bu bültende yer alan veriler izinsiz olarak çoğaltılamaz; kısmen bile olsa amacı dışında kullanılamaz; yayınlanamaz.

5.  Bültende yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri hiçbir zaman Asya Emeklilik ve Hayat A.Ş. için bağlayıcı değildir.

6.  Bu bültendeki bilgiler, kamuya açık kaynaklardan toplanmıştır ve üçüncü şahıslar tarafından hiçbir şekilde yatırımlarına garanti beyanı olarak algılan-
amaz. Hesaplama yöntemlerinden kaynaklanan farklılıklardan, bültende yer alan bilgilerdeki ve bilgilerin elde edildiği kaynaklardaki veya bu kaynakların 
seçimindeki herhangi bir hata ve / veya eksiklik ve / veya kusurdan Asya Emeklilik ve Hayat A.Ş. sorumlu değildir.

7.  Bu doküman ile üçüncü şahıslara alım veya satım yapmaları yolunda herhangi bir telkin ve teklifte bulunulmamaktadır. Bu bilgiler ışığında yapılacak 
herhangi bir işlem ve/veya eylemin sonuçlarından Asya Emeklilik ve Hayat A.Ş. sorumlu tutulamaz.

Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!

www.asyaemeklilik.com.tr

http://www.asyaemeklilik.com.tr
https://www.linkedin.com/company/2748823?trk=tyah&trkInfo=tarId%3A1414757420531%2Ctas%3Aasya%20%2Cidx%3A2-3-8
https://www.facebook.com/asyaemeklilik?fref=ts
https://twitter.com/AsyaEmeklilik
https://plus.google.com/116457558858491269587/posts
http://www.youtube.com/channel/UCbXJjtkCLePdbW6P8Mr4vjg
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