Garanti Portföy Onbirinci Serbest Fon
Portföyünde Eurobondlara ve yerli/yabancı borçlanma araçlarına yer verirken,
Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası’nda alacağı kısa pozisyonlar ile orta ve uzun vadede
TL bazında yüksek getiri hedefleyen Garanti Portföy Onbirinci Serbest Fon,
Nitelikli Yatırımcılar’a (*) yepyeni bir yatırım alternatif sunuyor!

(*) SPK mevzuatı gereği Serbest Fon’lar yalnızca Nitelikli Yatırımcılar içindir. Nitelikli Yatırımcılar, en az 1 milyon TL tutarında Türk ve/veya yabancı para ve sermaye piyasası aracına sahip
olan gerçek ve tüzel kişilerdir.

Garanti Portföy Onbirinci Serbest Fon
Özet Bilgiler

Yatırım Stratejisi

Portföy Yöneticisi: Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.

Fon, orta ve uzun vadede TL bazında mevduat üzeri getiri

Para Birimi: TL

sağlamak amacıyla, yurt içi ve yurt dışı piyasalarda TL ve

Yıllık Fon Yönetim Ücreti: %1.00

dövize endeksli borçlanma araçlarına yatırım yapacaktır.

Eşik Değeri: %100 BIST-KYD TL Mevduat Endeksi

Fon, ağırlıklı olarak;

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

stopaj

 Kamu/Banka

Eurobondları

ve

yerli/yabancı

borçlanma araçlarına yatırım yapıp, söz konusu

Alım Satım Esasları: Garanti BBVA şubelerinden TL bazında

borçlanma

alım ve satım yapabilirsiniz. Giriş-çıkışlar haftalık bazda

portföyünde tutarak bu kağıtlardan öngörülebilir bir

gerçekleşmektedir. Her haftanın son iş günü 13:30’a kadar

getiri elde etmeyi,

vereceğiniz alım talimatları, talimatın verildiği haftanın son

araçlarını

vade

sonuna

kadar

 Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası’nda sürekli olarak

işgünü sonunda yapılacak hesaplamada bulunacak pay fiyatı

USDTRY

üzerinden, izleyen haftanın ilk iş gününde, satım talimatları ise

yatırımcıları

ikinci iş gününde gerçekleşir. Her haftanın son işgünü 13:30’dan

düşüşlerden korumayı ve ilave getiri sağlamayı

kontratlarında

kısa

USDTRY

kurunda

VIOP Kısa Pozisyon Faiz
Getirisi

pozisyon

alıp,

yaşanabilecek

USDTRY Spot Döviz Kuru VIOP USDTRY Yakın Vade
Kontrat Değeri

+

Borçlanma Araçları
Getirisi
• Kamu / Özel Sektör Eurobond
• Yerli / Yabancı Borçlanma Araçları

sonra verilecek alım/satım talimatları ise, izleyen haftanın son iş
günü sonunda yapılacak hesaplamada bulunacak pay fiyatı

üzerinden, bir sonraki haftanın ilk (alım talimatları) ve ikinci
(satım talimatları) işlem gününde gerçekleşir.

amaçlamaktadır. Fon, günlük fiyat volatilitesi olmasına
rağmen, orta ve uzun vadede TL bazında mevduat

üzeri getiri hedefleyen müşteriler için uygundur.

Brüt Fon Getirisi

(*) Grafikteki değerler örnek olarak verilmiştir, güncel veya gelecekteki değerler değildir. VIOP’ta ağırlıklı olarak
USDTRY yakın vade kontratlarında pozisyon alınacağı ve vade sonlarında yeni kontratlara geçiş yapılacağı için,
VIOP’tan sağlanacak faiz getirisi değişkenlik gösterebilecektir.
(**) Fonun yatırım stratejisinde gelecekte değişiklik yapılması durumunda, katılma payı sahiplerinin onayı aranmaz.

Garanti Portföy Onbirinci Serbest Fon
Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.
Nisbetiye Mahallesi Aytar Cad. No:2,
34340, Beşiktaş / İstanbul
Tel: +90 212 384 13 00 / Fax: +90 212 384 13 14
gpyinfo@garantibbva.com.tr
www.garantibbvaportfoy.com.tr
garantiportfoy
company/garantiportfoyyonetimi

ÖNEMLİ NOTLAR:
*Menk ul kıymet yatırım fonlarının k atılma belgelerinden elde edilen gelirler tam ve dar mük ellef 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 k onusu gelirler açısından ayrıca beyanname verilmesine gerek
yok tur. Tüzel kişiler açısından ise elde edilen bu gelirlerin Kurumlar Vergisi beyannamesine dahil edilmesi gerekir.
**Nihai şart ve k oşulların belirtildiği izahname ve diğer dok ümanlara KAP’tan (www.k ap.org.tr) ve www.garantibbvaportfoy.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.
YASAL UYARI: Bu doküman Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yalnızca bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Bu dokümanın diğer yatırımcılarla paylaşılmasından, yasal düzenlemelere
ayk ırı 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. Fonun geçmiş dönemlere ilişkin getirisi gelecek dönemlerin getirisi için herhangi bir gösterge olamaz. Ayrıca tarafınıza ulaştığı tarih itibarıyla, dok üman
içeriğindeki bilgilerde değişiklik gerçekleşebilir. Nihai şart ve koşulların belirtildiği izahname, fon tanıtım formu ve detaylı portföy dağılım raporlarına KAP’tan (www.k ap.org.tr) ve
www.garantibbvaportfoy.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

