YATIRIM FİKİRLERİ
Birikiminiz Mevduat Üzerinde Getiri Hedefiyle Yönetilsin!...

Ak Portföy – ING Bank Özel Bankacılık ve Platinum Fon Sepeti Fonu

Piyasalar sürekli değişiyor, reel getiri düşüyor. Paranızı yönetmek giderek zorlaşıyor!...
Peki, bu koşullarda tasarruflarınızı nasıl değerlendireceksiniz?
ING Bank Özel Bankacılık ve Platinum Fon Sepeti Fonu, tam bu hedefe yönelik devrimsel
bir öneri sunuyor. Fon, orta vadede mevduatın üzerinde getiri yaratmayı hedefliyor.

Yatırım Fikirleri
Ocak 2019

Birikiminiz Mevduat Üzerinde Getiri Hedefiyle Yönetilsin!...

ING Bank Özel Bankacılık ve Platinum Fon Sepeti Fonu, piyasa şartları paralelinde sürekli olarak
güncellenerek getiri yaratmayı hedefleyen bir sisteme yatırım yapmanızı sağlar.
• Fona dahil edilen enstrümanlar Ak Portföy Strateji ve Varlık Dağılımı profesyonelleri tarafından detaylı
yatırım süreçleri ve finansal modellere dayanılarak belirlenir.
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Sınırsız Yatırım Evreni!...
• Fon, dövizden altına, Eurobond’lardan teknoloji hisselerine kadar geniş bir evren içerisinde koşullara
göre tüm varlık sınıflarına yatırım yapabilir.

Tek İşlem Kolaylığı, Otomatik Güncellenen Portföy, Vergi Avantajı...
• Banka hesabınızdan tek bir işlemle yatırım yapabilirsiniz. Size sadece performansını takip etmek kalır.
• Fon portföyü otomatik olarak güncellenir. Yatırımınız koşullara sürekli uygun şekilde yönetilir.
• Kazanç üzerinden sadece %10 stopaj uygulanır.
Fon Portföyü
Fon Videosunu İzleyin!

Ocak 2019 Varlık Dağılımı

Fon videosunu izlemek için tıklayın.
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Fon Hakkında Özet Bilgiler
Portföy Yöneticisi
Para Birimi
Yatırım Yapılan Varlık
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Yönetim Ücreti
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Vergi
Risk ve Getiri Profili

Ak Portföy Yönetimi A.Ş.
Türk Lirası
Yatırım Fonları
Ocak 2018
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Diğer Operasyonel Bilgiler
BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:30’ye kadar verilen alım/satım talimatları
talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST
Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:30’den sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay
fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı
üzerinden yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar,
izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.
Katılma payı bedelleri; satış talimatının, BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat
13:30’ye kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden dördüncü işlem gününde, satış
talimatının BİST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:30’den sonra verilmesi
halinde ise, talimatın verilmesini takip eden beşinci işlem gününde yatırımcılara ödenir.
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*Önemli Bilgi: ING Bank Platinum ve Özel Bankacılık Özel Fon Sepeti Fonu’na benzer model ve stratejiyle yönetilen
Ak Portföy İkinci Fon Sepeti Fonu’nun geçmiş dönem performansı fikir vermesi amacıyla paylaşılmıştır. Geçmiş
getiriler gelecek için referans olarak değerlendirilmemelidir. 01.10.2018 tarihi itibarıyla.
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
ING Bank websitesi: http://www.ingbank.com.tr
i Fon izahnamesi ve diğer dökümanlarının da bulunduğu KAP sayfasına ulaşmak için tıklayınız.
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Bu rapor Ak Portföy tarafından hazırlanmıştır.
Ak Portföy Yönetimi A.Ş. bir Akbank iştirakidir.
Ak Portföy Yönetimi A.Ş.
Ali Emrah Ustacı
Pınar Demirağ
Irmak Şendil Ayhan

Yatırım Fonları İş Geliştirme, Satış
Bölüm Başkanı austaci@akportfoy.com.tr
Müdür Yrd.
pdemirag@akportfoy.com.tr
Müdür Yrd.
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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 Fon izahnamesi ve diğer dökümanlarının da bulunduğu KAP sayfasına ulaşmak için tıklayınız.

