Garanti Portföy Trend Serbest Fon
Trend Serbest Fonla Piyasa Trendlerini Yakalayın!
Garanti BBVA Portföy’ün profesyonel portföy yöneticileri yurt dışı ve yurt içi
piyasalarda oluşan fırsatları sizin için yakından izler; getiri potansiyeli olan alanları
yakalar ve en uygun sermaye piyasası araçları ile yatırım olanağı sağlar.
Piyasa zamanlamasına ihtiyaç duymadan, en trend alanlara yatırım yapmak için sizi
Trend Serbest Fon’a bekliyoruz!
Hedeflenen Satış Tarihi: 25 Ocak 2021

Garanti Portföy Trend Serbest Fon
Özet Bilgiler

Yatırım Stratejisi

Fon Kodu: GTY

Portföy Yöneticisi: Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.
Yıllık Fon Yönetim Ücreti: %2
Fonun Eşik Değeri: %100 BIST - KYD Repo (Brüt) Endeksi’dir.
Vergilendirme: Gerçek kişiler için %10 ve Tüzel kişiler için %0 stopaj
Fonun Risk Değeri: 6

Alım Satım Esasları:
 Fon alım-satım işlemleri Nitelikli Yatırımcılar tarafından gerçekleştirilir.
 Fon Garanti BBVA, anlaşmalı dağıtım kuruluşları ve TEFAS’ta işlem
görecektir.
 Fon katılma payı alım-satımının yapılacağı para birimi TL’dir.
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*t günü, alım veya satım emrinin verildiği günü ifade etmektedir.
**Anlaşmalı dağıtım kuruluşları, Kurucu ile aktif pazarlama sözleşmesi imzalamış dağıtıcı
kurumları ifade etmektedir.

Fon, portföy yöneticisinin yerel ve global piyasalardaki trendleri
yakından takip ederek, makroekonomik faktörlerin analizi ve piyasa
öngörüsü doğrultusunda seçeceği bir veya birden fazla temaya
dayalı yerli/yabancı ortaklık paylarına, borsa yatırım fonlarına ve
diğer sermaye piyasası araçlarına yatırım yaparak orta uzun vadede
TL bazında yüksek getiri elde etmeyi amaçlamaktadır.
Ana strateji, belirlenen temalara, portföy zamanlamasını efektif
olarak kullanarak orta-uzun vadeli yatırım yapılması yönündedir.
Fon portföy dağılımının değişen piyasa koşullarına göre dinamik
olarak değiştirilmesi suretiyle sermaye kazancı elde etmeyi
hedeflemektedir.

Yatırımcı Profili






Yerel ve global trendlerine merak duyan,
Alternatif alanlarda yatırım yapmak isteyen,
TL bazında getiri elde etmeyi hedefleyen,
Birikimlerini değerlendirirken orta- uzun vadeli düşünen,
Belirli bir risk algısına sahip yatırımcılara yöneliktir.

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

