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           Ayın Yatırım Sözü:  

“Piyasalar sürekli belirsizlik halindedir. Para kazanmak için bariz olanı iskonto edip, bariz olmayana yatırım yapmak 

gerekir.”  – George Soros 

 Ata Büyüme Hisse Fonu (Ata A Değişken) Performans Verisi 
Yılbaşından Beri Performans   

  
Fonun Başlangıcından Beri Performans 

(31 Aralık 2013-30 Nisan  2014)   (17 Haziran 2010 – 30 Nisan 2014) 

Ata A Tipi Değişken Fon : %9.58    Ata A Tipi Değişken Fon : %79.32 

IMKB-100 Endeksi : %8.95    IMKB-100 Endeksi : %29.85 

Nispi Getiri : %0.63    Nispi Getiri : %49.47 

                
      Fonun Risk Göstergeleri (Yıllık)     
    Bilgi Rasyosu : 0.62     
    Standard Sapma* : %27.5     

 
 * Standard sapma, getirilerinin ortalama değerinden sapmasını ölçer ve bu değer fonun oynaklığını gösterir. (Kaynak: Bloomberg: ATYADEG TI) 

 

 

Ata Büyüme Hisse Fonu (Ata A Değişken) Performans Grafiği 
(Fonun fiyatı IMKB-100 değeri ile endekslenmiştir ve  17 Haziran 2010 tarihiyle 100 olduğu kabul edilmiştir.) 
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Fon’larımız Nisan’da Güçlü Getiriler Sağladı 

Nisan ayında Ata Fon’larının hepsi iyi getiri sağladı. Nisan’da %7.1 getiren hisse senedi fonumuz getirisini 

yılbaşından bu yana %9.6’ya taşırken BIST-100 endeksinin üzerinde getiri sağlamaya devam etti. Uzun vadeli 

tahvil fonumuzun getirisi de Nisan’da %3.8’e ulaştı. Hisse ve tahvile aynı anda yatırım yapan ATA Karma Fon 

Nisan’da son ayların en iyi getirisi olan %5.7 ile yılbaşından beri getiriyi %7.3’e çıkardı. Hisse senedi 

yatırımlarında piyasa nötr strateji ile yönettiğimiz Ata Serbest Fon Nisan’da %2.7 getiri sağladı. Piyasanın 

düştüğü dönemlerde hisse senedi ağırlığını kademeli arttırdığımız bireysel emeklilik fonumuzun(Avivasa 

Emeklilik ve Hayat Esnek Emeklilik Yatırım Fonu) yılbaşından beri getirisi %6.0’yı geçti. 

 

Gelişmekte olan ülkelere fon girişinin tekrar başladığı Nisan’da BIST-100 endeksi %5.9 yükseliş gösterdi. 

Borsada yabancı payı Nisan’da %63.18’den %63.44’e yükseldi. Oldukça olumsuz geçtiği düşünülen yılın ilk 

çeyreğinde gerek şirket gerekse banka karlarının beklentilerden iyi gelmesi bir kez daha Türk şirketlerinin 

ekonomik dalgalanmalara dayanıklı olduğunu göstermiş oldu. Döviz kurunda sağlanan göreli istikrara rağmen 

enflasyonun birkaç ay daha yükseleceği tahmininde bulunan TCMB, hükümetin sözlü taleplerine rağmen 

faizleri indirmeyerek piyasalarda güven tesisi yönünde kritik bir adım attı. Ancak TCMB, gelişmiş ülke merkez 

bankalarının yaptığı gibi, ileriye yönelik yönlendirme (“Forward guidance”) yaparak enflasyonun düşüşe 

geçmesi ile (muhtemelen Temmuz-Ağustos aylarında) faiz indirebileceği işaretini verdi. Böylece piyasa (devlet 

tahvili)  faizlerinin tek haneye düşmesi ile gerek mevduat gerekse kredi faizlerinde yaz aylarına girerken ölçülü 

bir gerileme olabilir. Bu da ekonomide ve piyasalarda canlanmaya neden olabilir.  

 

Nitekim seçim sonrası piyasalarda beklediğimiz toparlanma ay sonunda hız kazandı. Ata Portföy olarak seçim 

öncesi oluşan olumsuz tablonun alım fırsatı olduğunu tespit etmiştik. Daha da önemlisi bu beklentiyi siyasi 

beklentilere dayandırmadık. Cari açıkta düzelme trendinin Şubat’tan sonra hız kazanacağını ve bunun 

piyasalara olumlu yansıyacağını bekledik. Önerdiğimiz varlık dağılımında hisse senedi ve tahvil ağırlığını ay 

başında arttırdık. Hisse senedinden olumlu trendin devamını beklemekle birlikte tahvil faizlerinin %9.5 altında 

çekici olmadığı saptaması ile devlet tahvilinden özel sektör tahvillerine ve serbest fon’a geçiş yaptık. 

 

 Piyasa 
31/03/2014 30/04/2014 Değişim 

BIST-100 69,736 73,872 5.9% 

Tahvil 10.69% 9.12% -157 bps 

TL/USD 2.1408 2.1128 -1.3% 

TL/EUR 2.9495 2.9321 -0.6% 

Sepet Kur 2.5452 2.5225 -0.9% 
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ATA Fonları 31/03/2014 30/04/2014 % Değişim 

Ata Hisse Fonu 0.066 0.071 7.13% 

Ata Karma Fon 15.431 16.311 5.70% 

Ata Serbest Fon 0.010 0.011 2.73% 

Ata Uzun Vadeli TB Fonu 0.049 0.050 3.83% 

Ata Özel Sektör Fonu 0.014 0.015 1.39% 
 

 

Piyasalarda Yükseliş Devam Eder mi? 

Yerel seçim öncesi piyasalarda başlayan yükseliş trendi Nisan ayında devam ediyor. İlk bakışta bu seçim 

kampanyasının yarattığı siyasi gerginliğin geride kalmasına bağlanabilir. Ancak piyasalardaki yükselişi 

destekleyen iki sağlam ekonomik neden var:  

 

1) Cari açıkta düzelme sürecinin başlaması,  

2) FED’in faiz artışına gitmekte acele etmeyeceğini net ifade etmesi. 

 

Geçen yıl döviz kurlarında yaşanan yükselişi takiben bu yıl Ocak ayında TCMB faiz arttırdı. Ardından Şubat 

ayında kredi kartı taksitlerine sınırlama geldi. İç talebi kısan ve ihracatı özendiren bu gelişmeler Şubat ayı itibari 

ile cari açığı daraltmaya başladı. Aslında bu düzelme Ocak’ta başlamıştı ama taksit sınırlamasını aşmak için iç 

talep Ocak’a çekildiğinden net bir işaret gelmemişti. Türkiye cari açıkta düzelme sürecinin daha çok başında 

ama doğru yönde gidişat piyasalara ümit veriyor. Benzer bir süreci 2011’i takiben 2012’de yaşadığımızı 

hatırlatmak isteriz.  

 

Diğer yandan Nisan ayında gelişmekte olan ülkelere portföy girişleri ciddi miktarda arttı. FED’in yeni başkanı 

Yellen’in faiz artışı beklentilerini 2015 sonuna erteleyen açıklamaları yatırımcıları değer kaybeden gelişmekte 

olan ülke piyasalarına yönlendirdi.  Seçimlerin geride kalması ile Türkiye de bu sermaye akışından payını alıyor. 

Döviz kuru ve faizlerde kademeli gerileme ve borsada banka hisseleri liderliğinde hızlı bir yükseliş yaşandı.  

 

Bu iki trendin yılın kalan kısmına hakim olması muhtemel gözüküyor. Ağustos’taki Cumhurbaşkanlığı seçimi 

ciddi bir siyasi çalkantıya neden olmadığı taktirde piyasalar 2013’teki kayıplarını bu sene telafi edebilirler. Bu 

senaryo yılın başında ihtimal dışı görülürken borsaların çok önemli bir özelliğinden bahsetmiştik. Bir kaç yıllık 

döngüleri takip eden borsalar sert düşüşleri takiben yükselme; aşırı yükselişlerin ardından ise düşme 

eğiliminde olurlar. Kayıp yılı olan 2013’ü takiben 2014’ün kazanç yılı olması daha muhtemeldir çünkü hem 

hisse hem de tahviller bu yılın başında oldukça ucuz seviyelere düşmüştü.  
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Kredi Notu Düşer mi? 

Mart ayı içinde Moody’s Türkiye’nin yatırım yapılabilir notunu teyit ederken görünümü negatife düşürerek 

olası bir not indiriminin işaretini verdi. Cari açık düzelmeye devam ederse not indirimi belki de olmayacak. 

Çünkü Türkiye’nin sağlam bütçe performansı ekonomisi için bir güvence. Ancak büyük çaplı altyapı projelerine 

finansman bulabilmek için Hazine garantisinin devreye girmesi bu disiplinden ilk büyük taviz olacak. Hazine 

garantisi ile yurt dışından alınacak büyük miktarlı krediler hem ilgili projeleri (havaalanı, köprü, tünel) hem de 

cari açığı finanse edeceği için kısa vadeli piyasa etkisi pozitif olabilir. Bu sayede 2014 milli gelir büyümesi 

hedeflenen %4’e yaklaşacak; ancak kamunun “bilanço dışı” borcunun artması ülke kredi notu açısından negatif 

algılanacak.  

 

Sonuç olarak bu gerekçe ile orta vadede Türkiye’nin yatırım yapılabilir notunu kaybetme ihtimali artmıştır. 

Ancak bu tahmini bir veya sıfır şeklinde yapmıyoruz. Bütçenin gidişatı kritik olacak: Bütçe açığı (milli gelire 

oranla) %3’ü aşarsa not büyük ihtimalle düşer. Buna mukabil, Cumhurbaşkanlığı seçimi sonrası toplumsal 

mutabakatla yeni bir anayasa yapılıp sosyo-ekonomik üretkenliği arttıracak reformlar (eğitim ve hukuk başta 

olmak üzere) yapılabilirse kredi notumuzun düşmesi bir yana yeniden artması gündeme gelebilir. 

 

 

Mehmet Gerz 

Ata Portföy Yönetimi 
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ATA Fonları Performans Tablosu 
 

 

Ata Portföy Yönetimi Hisse Fonları             

(% Getiri)               

30-Nisan-14 Yatırım Stili 2014 2013 2012 2011 2010 2009 

ATA Hisse Fonu (Ata A Değisken Fon) Hisse 9.58 -6.96 64.14 -12.1 26.8 64.2 

ATA Karma Fon (Ata A Karma Fon) Hisse + Tahvil 7.30 -4.53 34.72 -11.7 13.7 37.5 

    
 

          

Piyasa Benchmarkları   
 

  2012 2011 2010 2009 

BIST-100 Endeksi (Hisse Piyasası Benchmarkı) 8.95 -13.31 53.33 -22.3 24.9 96.6 

 

 
 
 

Ata Portföy Yönetimi Sabit Getirili Fonlar             

(% Getiri)               

30-Nisan-14 Yatırım Stili 2014 2013 2012 2011 2010 2009 

ATA Para Piyasası (Likit Fon) Para Piyasası 2.84 5.22 7.56 4.1 3.2 6.3 

ATA B Değisken Yabancı Menkul    -3.73 4.38 15.74 0.1 5.7 14.2 

ATA Sabit Uzun Vadeli (Tahvil/Bono) Uzun Vadeli Tahvil 4.28 3.06 19.64 1.0 7.3 16.6 

ATA Özel Sektör Tahvil Özel Sektör Tahvili 3.46 5.66 NA   NA NA NA 

      
 

          

Piyasa Benchmarkları     2014 2013 2012 2011 2010 2009 

KYD Tüm (Tahvil Benchmarkı)     5.85 -0.56 16.54 4.4 11 19.9 

KYD Brüt (Para Piyasası Benchmarkı)     3.19 5.78 7.84 7.3 6.8 9.6 

 

 

 

Yasal Uyarı: 

 

Bu rapordaki veri ve grafikler güvenirliliğine inandığımız sağlam kaynaklardan derlemiş olup, yapılan yorumlar sadece Ata Portföy Yönetimi A.Ş. (“ATA”)’nin görüşünü 

yansıtmaktadır. Bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından Şirketimiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Ata Portföy 

Yönetimi A.Ş.'nin yazılı izni olmadıkça bu raporların içeriği kısmen ya da tamamen üçüncü kişilerce hiç bir şekil ve ortamda yayınlanamaz, iktisab edilemez, alıntı 

yapılamaz, kullanılamaz. Rapor gönderilen kişiye özel ve münhasırdır. İlave olarak, bu raporun gönderildiği ve yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda kullanıldığı 

ülkelerdeki yasal düzenlemelerden kaynaklı tüm talep ve dava haklarımız saklıdır. 

 

 


