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Piyasa Şartlarına Göre Şekillenen Yatırım Stratejisi İle Dengeli Yatırım!..

Ak Portföy Birebir Bankacılık Değişken Özel Fon – ABU

Piyasa şartlarına göre değişen yatırım stratejisi ile dengeli bir varlık dağılımı!

Ak Portföy Değişken Fon, yatırımcısına piyasa şartlarına göre farklı varlıklardaki fırsatlara
odaklanan bir strateji sunuyor. Minimum %60’ı ile sürekli olarak kamu ve özel sektör
tahvillerine yatırım yaparken, kalan kısmı ile aktif yönetim stratejisi ve taktiksel varlık
dağılımıyla getiriyi artırmayı hedefliyor.
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Piyasa Şartlarına Göre Şekillenen Yatırım Stratejisi İle Dengeli Yatırım!..
Yatırımcılarına değişik varlık sınıflarındaki fırsatları ve dengeli bir varlık dağılımı sunan fon...
• Fon sürekli olarak min %60 oranında devlet ve özel sektör borçlanma araçlarına yatırım yaparken,
kalan kısım dapara piyasası araçları, hisse senetleri, döviz, kıymetli madenler, faiz ve diğer sermaye
piyasası araçları ile bu araçlara ve finansal endekslere dayalı yurtiçi veya yurtdışı borsalarda işlem
gören türev araçlarla değerlendirilir.
Yatırımcılara değişken piyasa koşullarında Ak Portföy varlık yönetiminden yararlanma fırsatı sunar.
• Makroekonomik ve finansal piyasaları etkileyen diğer faktörlerin varlık fiyatları üzerinde yaratması
beklenen değişimlerden yararlanmak üzere, fon varlık dağılımı, Ak Portföy’ün deneyimli ve uzman fon
yöneticileri tarafından aktif yönetimle güncellenir.
Detaylı Yatırım Süreçleri ve Finansal Modeller ile Profesyonel Yönetim...
• Yatırım yapılan varlıklar Ak Portföy varlık dağılımı ve yatırım uzmanlarının karar ve görüşlerinin
yanısıra ekonometrik modellere dayanır. Böylece piyasa koşulları paralelinde getiriye odaklanırken,
optimum risk-getiri dengesini sunmayı hedefler.

Fona Akbank Birebir Bankacılık Müşterileri yatırım yapabilir.
Fona ilişkin tüm detayları içeren KAP sayfasına ulaşmak için tıklayınız.
YatırımPlus: Türkiye’nin ilk yatırım tavsiyesi uygulaması

Fon videosunu izleyin!

V

Ak Portföy Değişken Fon videosunu YouTube’dan izlemek için tıklayın.

KYD Endeksleri (Ağustos 2016= 100)
120
115
110
105
KYD 365 Gün Kamu

100

KYD Özel Sektör
Değişken

95
90
Ağustos 16
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Fon Hakkında Özet Bilgiler
Portföy Yöneticisi
Para Birimi
Yatırım Yapılan Varlık
Halka Arz Tarihi
Önerilen Yatırım Vadesi
Yönetim Ücreti

Ak Portföy Yönetimi A.Ş.
Türk Lirası
Borçlanma Araçları, Hisse Senetleri, Diğer
21 Şubat 2013
Orta Vade (6 Ay ve Üzeri)
%2

Karşılaştırma Ölçütü

%5 BIST 100 + %60 BIST-KYD DİBS 365 Gün + %10 BIST-KYD ÖSBA Değişken +
%10 BIST-KYD ÖSBA Sabit + %15 BIST-KYD Repo (Brüt)

Vergi
Risk ve Getiri Profili

%10
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Yüksek Risk
Yüksek Potansiyel Getiri

Diğer Operasyonel Bilgiler
Talimat BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın Açık Olduğu Günlerde Verilirse: Saat 13:30’dan önce
verilen talimat aynı gün açıklanacak fiyat üzerinden yerine getirilir. 13:30’dan sonra verilen talimatlar ise
bir sonraki iş gününde açıklanacak fiyat üzerinden yerine getirilir.
Talimat BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın Kapalı Olduğu Günlerde Verilirse: Takip eden ilk iş gününde
açıklanacak fiyat üzerinden yerine getirilir.
Satış Talimatı 13:30’dan önce verilirse, TL tutar hesaba bir sonraki
13:30’dan sonra verilirse TL tutar hesaba iki sonraki iş günü geçer.

8%

Varlık Dağılımı (%)

Getiri

10%

8,7%

8,1%

7,5%

6%
Tahvil/Bono
24%

4%

Diğer
33%

2%
0%
2014

2015

2016

Özel
Sektör
Tahvil
43%

Fonlarla ilgili bilmeniz gereken her şey ve Aylık Yatırım Tavsiyemiz cebinizde! http://www.yatirimplus.com/
Twitter’da Bizi Takip Edin! @Ak_Portfoy https://twitter.com/ak_portfoy
Yatırım fonları konusunda detaylı bilgi almak için: http://www.akportfoy.com.tr/tr
Alım satım işlemleriniz için: 1-Akbank Şubeleri ve Akbank Direkt
2-Türkiye’deki diğer tüm bankaların şube ve internet bankacılığı kanalları
i Ak Portföy yatırım fonu evreni için tıklayınız.
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Bu rapor Ak Portföy tarafından Akbank için hazırlanmıştır.
Ak Portföy Yönetimi A.Ş. bir Akbank iştirakidir

Ak Portföy Yönetimi A.Ş.

Yatırım Fonları İş Geliştirme, Satış

Ali Emrah Ustacı

Bölüm Başkanı

Irmak Şendil Ayhan

Kıdemli Uzman

iayhan@akportfoy.com.tr

Selim Sağır

Uzman Yrd.

ssagir@akportfoy.com.tr

austaci@akportfoy.com.tr

ÖNEMLİ BİLGİ: Bu döküman sözkonusu yatırım ürününün tanıtımı için özet niteliğinde hazırlanmıştır. Ürün konusundaki tüm
detayları içermeyebilir. Bu sebeple yatırım yapmadan önce ürününle ilgili izahnamenin incelenmesi gereklidir.
YASAL UYARI: Bu sunumda yer alan rapor ve yorumlardaki yazılar, bilgiler ve grafikler, ulaşılabilen ilk kaynaklardan iyi niyetle
ve doğruluğu, geçerliliği, etkinliği velhasıl her ne şekil , suret ve nam altında olursa olsun herhangi bir karara dayanak
oluşturması hususunda herhangi bir teminat, garanti oluşturmadan, yalnızca bilgi edinilmesi amacıyla Ak Portföy Yönetimi A.Ş
tarafından derlenmiştir. İş bu raporlardaki yorumlardan; eksik bilgi ve/veya güncellenme gibi konularda ortaya çıkabilecek
zararlardan Ak Portföy Yönetimi A.Ş. ve çalışanları sorumlu değildir. Ak Portföy Yönetimi A.Ş her an, hiçbir şekil ve surette ön
ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın söz konusu bilgileri, tavsiyeleri değiştirebilir ve/veya ortadan kaldırabilir. Genel
anlamda bilgi vermek amacıyla hazırlanmış olan iş bu rapor ve yorumlar, kapsamı bilgiler, tavsiyeler hiçbir şekil ve surette, Ak
Portföy Yönetimi A.Ş’nin herhangi bir taahhüdünü tazammum etmediğinden, bu bilgilere istinaden her türlü özel ve/veya
tüzel kişiler tarafından alınacak kararlar, varılacak sonuçlar, gerçekleştirilecek işlemler ve oluşabilecek her türlü riskler bizatihi
bu kişilere ait ve raci olacaktır. Hiçbir şekil ve surette ve her ne nam altında olursa olsun, her türlü gerçek ve/veya tüzel
kişinin, gerek doğrudan gerek dolayısı ile ve bu sebeplerle uğrayabileceği her türlü doğrudan ve/veya dolayısıyla oluşacak
maddi ve manevi zarar, kar mahrumiyeti, velhasıl her ne nam altında olursa olsun uğrayabileceği zararlardan hiçbir şekil ve
surette Ak Portföy Yönetimi A.Ş ve çalışanları sorumlu tutulamayacak ve hiçbir şekil ve surette her ne nam altında olursa
olsun Ak Portföy Yönetimi A.Ş ve çalışanlarından talepte bulunulmayacaktır. Bu rapor, yorum ve tavsiyelerde yer alan bilgiler
“yatırım danışmanlığı” hizmeti ve/veya faaliyeti olmayıp; yatırım danışmanlığı hizmeti almak isteyen kişi ve kurumların, iş bu
hizmeti vermeye yetkili kurum ve kuruluşlarla temasa geçmesi ve bu hizmeti bir sözleşme karşılığında alması SPK mevzuatınca
zorunludur. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri 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. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların
kişisel görüşlerine dayanmaktadır ve genel yatırım tavsiyesi kapsamındadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri
tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi
beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.Ak Portföy Yönetimi A.Ş. bir Akbank iştirakidir.
Bu doküman önemli internet yönlendirmeleri içerdiğinden internete bağlı bir bilgisayar üzerinden okunmak üzere tasarlanmıştır.
i Ak Portföy yatırım fonu evreni için tıklayınız.

