
Gümüş Ağırlıklı Fon Sepeti Fonu
Garanti Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu

Gümüş Ağırlıklı Fon Sepeti Fonu ile
Gümüş, Altın ve Diğer Kıymetli Madenlerin 
Performansına Ortak Olun!

Türkiye’nin ilk portföy yönetim şirketi Garanti BBVA Portföy, Gümüş 
Ağırlıklı Fon Sepeti Fonu ile yatırımcılarına ağırlıklı olarak gümüş 
olmak üzere, kıymetli madenlerin performansına ortak olma şansı 
sunuyor.



Portföy Yöneticisi: Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.

Para Birimi: TL

Yıllık Fon Yönetim Ücreti: %1.80

Karşılaştırma Ölçütü: %70 Bloomberg Gümüş Fiyatı (TL) (Bloomberg’de

ilan edilen «XAG» kodlu uluslararası ABD Doları cinsinden spot gümüş ons

fiyatının TCMB alış kuru ile çarpılmasıyla oluşan değer) + %20 BIST-KYD

Altın Fiyat Ağırlıklı Ortalama Endeksi + %10 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi

Vergilendirme: Gerçek kişiler için %10, tüzel kişiler için %0 stopaj

Alım Satım Esasları: Fon TEFAS’ta «Garanti Portföy Kıymetli Madenler

Fon Sepeti Fonu» unvanıyla işlem görmektedir. t günü, alım veya satım

emrinin verildiği günü ifade etmektedir.
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YatırımStratejisi

Fon;

 Ağırlıklı olarak gümüş olmak üzere; gümüş, altın ve diğer
kıymetli madenlerin performansına ortak olmak isteyen,

 Yüksek risk algısına sahip,
 Yatırımlarını orta-uzun vadede değerlendirmeyi hedefleyen

müşterilerimiz için uygundur.

Merkez bankalarının genişleyici para politikaları ve mali teşvik
paketleri ile global likidite rekor seviyelerde seyretmekte ve
önümüzdeki dönemde de bu seyrin devam edebileceğine yönelik
açıklamalar yapılmaktadır. Alternatif yatırım araçlarına olan talebin
artabileceği bu tarz ortamlarda, ağırlıklı olarak gümüş olmak
üzere; gümüş, altın ve diğer kıymetli madenlere dayalı yatırım
fonu katılma payları ve/veya bu araçlardan oluşan endeksleri
takip etmek üzere kurulu borsa yatırım fonu katılma paylarına
yatırım yaparak, yüksek riskli ancak yüksek getiri potansiyeline
sahip bir ürüne sahip olabilirsiniz.

Fon portföyünde asgari %51 oranında gümüşe dayalı yatırım
fonlarına ve/veya gümüş endeksini takip etmek üzere yurt içinde
ve yurt dışında kurulu borsa yatırım fonlarına yer verilecektir.

Detaylı bilgi için Fon’un KAP’ta ve Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.’nin internet 
sitesinde yayımlanan izahnamesine göz atabilirsiniz.



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 dışındakullanılmasından GarantiPortföy 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. Fonun geçmiş 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 adresindenulaşabilirsiniz.

ÖNEMLİ NOTLAR:
*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.
**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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