
Garanti Portföy
Dördüncü Değişken Fon

Farklı bir strateji ile orta-uzun vadeli yatırım yapmak isteyenler için

Türkiye’nin ilk portföyyönetimşirketiGaranti BBVAPortföy’den,
Dördüncü Değişken Fon ile düşük miktarda net hisse senedi pozisyonu ile orta uzun
vadede getiri yaratma imkanı!



Garanti Portföy Dördüncü Değişken Fon

Fon Kodu: TGA

Portföy Yöneticisi: GarantiPortföyYönetimiA.Ş.

Yıllık Fon Yönetim Ücreti: %1.50

Eşik Değer: TCMB gecelik borç alma faiz oranının performans

döneminedenk gelenbileşik getirisi

Vergilendirme:Gerçek kişiler için%10, tüzel kişiler için%0 stopaj
Fon, sürekli olarak %51 ve üzerinde brüt hisse senedi taşıyacağı için, Fon katılma
paylarını en az bir yıl boyunca tutan yatırımcılar, katılma paylarını sattıklarında stopaj

oranı %0 olarak uygulanır.
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YatırımStratejisi

Detaylı bilgi için Fon’un KAP’ta ve Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.’nin internet sitesinde yayımlanan dokümanlarını inceleyebilirsiniz.

Garanti Portföy Dördüncü Değişken Fon, portföyünde hisse
senedine yer verirken aynı zamanda piyasa riskini azaltmak amacıyla
VIOP BIST30 kontratlarında kısa pozisyon alarak net hisse senedi
pozisyonunu çok düşük seviyelerde tutar. Bu strateji sayesinde,
yatırımcının genel piyasa riskini (sistematik risk) azaltarak Fon’un
doğru hisse senedi seçimi ile katma değer yaratması
amaçlanmaktadır.

Fon’un getiri volatilitesi hisse senedi piyasasının yönünden bağımsız
olup, fon portföyündeki hisse senetlerinin BIST30 Endeksi’nden
ayrışmasına bağlıdır.

Fon, ilave olarakVIOP’ta aldığı kısapozisyonla faiz getirisi elde eder.

*t günü, alım veya satım emrinin verildiği günü ifade etmektedir.

Yatırımcı Profili

 Düşük miktarda net hisse senedi yatırımı ile getiri elde etmek
isteyen,

 Birikimlerini orta-uzun vadede değerlendirmeyidüşünen,
 Risk algısı orta seviyede olanmüşteriler içinuygundur.



YASAL UYARI: Bu doküman Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yalnızca bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Bu dokümanın diğer yatırımcılarla paylaşılmasından, yasal düzenlemelere
aykırı şekilde ve amacı dışında kullanılmasından Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. ve herhangi bir çalışanı sorumlu tutulamaz. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı
kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise
genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize
uygun sonuçlar doğurmayabilir. Fonungeçmiş dönemlere ilişkin getirisi gelecek dönemlerin getirisi için herhangi bir gösterge olamaz. Ayrıca tarafınıza
ulaştığı tarih itibarıyla, doküman içeriğindeki bilgilerde değişiklik gerçekleşebilir. Nihai şart ve koşulların belirtildiği izahname, fon tanıtım formu ve
detaylı portföy dağılım raporlarına KAP’tan (www.kap.org.tr) ve www.garantibbvaportfoy.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

ÖNEMLİNOTLAR:
*Menkul kıymet yatırım fonlarının katılma belgelerinden elde edilen gelirler tam ve dar mükellef gerçek kişiler için gelir üzerinden %10 oranında stopaja tabidir. Tam ve dar mükellef sermaye
şirketleri için stopaj oranı %0 olarak uygulanmaktadır. Gerçek kişiler açısından stopaj nihai vergi olarak kabul edildiğinden, söz konusu gelirler açısından ayrıca beyanname verilmesine gerek
yoktur. Tüzel kişiler açısından ise elde edilen bu gelirlerin Kurumlar Vergisi beyannamesine dahil edilmesi gerekir. Sürekli olarak portföyünün en az %51’i BIST’te işlem gören paylardan oluşan
yatırım fonlarının bir yıldan fazla süreyle elde tutulan katılma paylarının elden çıkarılmasında Gelir Vergisi Kanunu’nun geçici 67. maddesi kapsamında tevkifat yapılmaz.
**Nihai şart ve koşulların belirtildiği izahname ve diğer dokümanlara KAP’tan (www.kap.org.tr) ve www.garantibbvaportfoy.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.
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