
Groupama Emeklilik Fonları



BEK - Groupama Emeklilik Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu

Fon Büyüklüğü TL

%50 KYD 547 Günlük DİBS Endeksi + %35 KYD 365 Günlük DİBS Endeksi + %14 KYD ON Brüt Endeksi + Fon Kurulu Kararı ile belirlenen 5 bankanın bir aylık brüt mevduat oranlarına göre
hesaplanan endeks %1

Pay Değeri TL

Yönetim Ücreti (Yıllık Yüzde) 2,55

419.630.114,04

Fonun amacı orta uzun vadede yatırımcısına faiz getirisi
sağlamaktır. Fonun yatırım yaptığı başlıca enstrüman devlet iç
borçlanma senetleridir. Piyasa koşullarının uygun görüldüğü
durumlarda fon, portföyünün sınırlı bir kısmını uzun vadeli
banka mevduatında veya borsa para piyasasında değerlendirir.
Orta uzun vadeli yatırım stratejisi gereğince fon orta düzeyde
faiz riski taşımaktadır.

Aralık ayında, global piyasalara, Amerika’da Mali uçurum tartışmaları ve Japonya’da başkanlık seçimlerinin yön verdiğini söyleyebiliriz. Amerika’da mali uçurum konusunda demokratlar ve cumhuriyetçiler arasında anlaşmanın sağlanacağı konusundaki olumlu hava piyasaları olumlu etkilerken,
Japonya’da yenin değer kaybetmesi konusunda keskin söylemleri olan Shinzo Abe’nin başkanlık koltuğuna oturması küresel risk iştahını arttırdı.Küresel piyasalarda aralık ayında hisse senetleri iyi performans gösterirken, emtia fiyatları yatay seyretmiştir. Türk lirası aralık ayında sepet bazında değer
kazanırken, gösterge tahvil faizi ise ay başında tarihi düşük seviyeleri olan %5.61 seviyelerinde işlem gördükten sonra gelen satış ile birlikte yükselmiştir.Aralık ayı para politikası kurulunda beklentilerin aksine para politikası alt bandında indirim yapılmazken, döviz cinsi tevdiat hesapları için bankaların
tesis etmesi gereken zorunlu karşılık oranları arttırılmış ve finansal istikrarın korunmasına vurgu yapılmıştır. Son aylarda aşağı yönlü sürprizler yapan aylık enflasyon ise beklentilere paralel gelmiştir. BEK fonunun içerdiği devlet tahvil/bono oranı ay içerisinde bir miktar arttırılmıştır. Ters repo oranında ise
kısmi bir azalış görülmüştür. Buna ek olarak, fonun iç verimini yükseltmek için mevduat imkanından yararlanılmıştır.Önümüzdeki dönemde Hazine’nin yoğun itfa programı ve devam eden küresel belirsizlikler, faizde aşağı yönlü hareketi kısıtlayan başlıca etkenler olarak görülüyor. Yurt içi piyasada
devam eden gevşek likidite koşulları ile kısa vadeli tahvil faizlerinde aşırı oynaklık olmayacağını, buna karşılık orta-uzun vadeli kıymetlerin faizinde yukarı yönlü hareketler olabileceğini düşünüyoruz.

Fon Yöneticisinden

Net Fiyat

Karşılaştırma Ölçütü

Fonun geçmiş döneme ait getirisi gelecek performansının göstergesi olamaz.

Fonun Sürekli Bilgilendirme Formuna http://www.groupama.com.tr adresinden erişebilirsiniz...

Dönemlik Brüt Getiriler (%)

Varlık DağılımıFonun Amacı ve Stratejisi

Yıllık Net Getiriler (%)

Aralk 2012

Groupama Emeklilik Fonları 2 Temmuz 2012 tarihinden itibaren AK Portföy Yönetimi tarafından yönetilmektedir.

1 AY 3 AY 6 AY Y.B.İ. 1 YIL

BEK 1,46 2,50 5,02 10,40 10,40

KYD365 1,48 2,91 6,43 13,56 13,56

KYD547 2,01 3,67 7,34 15,66 15,66

USD_DS -0,44 -0,40 -1,60 -5,89 -5,89

EUR_DS -0,42 1,59 3,12 -4,04 -4,04

KYDON_BRUT 0,40 1,31 2,89 7,94 7,94

KYDTUFEX 3,15 7,87 13,15 22,10 22,10

KYDTUM 2,42 4,38 8,17 16,56 16,56

KYDMEV1AY_TL 0,65 2,05 4,34 9,05 9,05

0,03562

Bu bültendeki bilgiler güvenilirliğine inanılan kaynaklardan derlenmiş olup, üçüncü şahıslar tarafından hiçbir şekilde yatırımlarına garanti beyanı olarak algılanamaz. Hesaplama yöntemlerinden kaynaklanan farklılıklardan, bültende ve bilgilerin elde edildiği kaynaklardaki hata ve eksikliklerden kurumumuz sorumlu değildir. Bu bilgiler ışığında üçüncü şahıslara alış
veya satış yapmaları yolunda herhangi bir teklifte bulunulmamaktadır. Bu bilgiler ışığında yapılacak ileriye dönük yatırımların sonuçlarından Akbank TAŞ, Ak Yatırım Menkul Kıymetler AŞ ve Ak Portföy Yönetimi AŞ sorumlu tutulamaz.

AK PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ TARAFINDAN HAZIRLANMIŞTIR.



BEL - Groupama Emeklilik Likit-Kamu Emeklilik Yatırım Fonu

Fon Büyüklüğü TL

KYD n0BS 91 Gün Bono Endeksi %25 + KYD O/N Repo Endeksi - Brüt %74 + Fon Kurulu KaraU1 ile belirlenen 5 bankaU1n bir ayU1k brüt mevduat oranlaU1na göre hesaplanan endeks %1

Pay Değeri TL

Yönetim Ücreti (Yıllık Yüzde) 1,82

101.853.000,79

Fon ağırlıklı  olarak kısa vadeli devlet iç borçlanma senetlerine
yatırım yaparak faiz getirisi elde etmeyi amaçlar. Fon ek faiz
getirisi sağlamak amacıyla vadeli repo, borsa para piyasası ve
banka mevduatı imkanlarından da faydalanır. Fonun kısa vadeli
yatırım stratejesi sayesinde fonun ortalama vadesi kısa ve faiz
riski düşük düzeydedir.

Aralık ayında, global piyasalara, Amerika’da Mali uçurum tartışmaları ve Japonya’da başkanlık seçimlerinin yön verdiğini söyleyebiliriz. Amerika’da mali uçurum konusunda demokratlar ve cumhuriyetçiler arasında anlaşmanın sağlanacağı konusundaki olumlu hava piyasaları olumlu etkilerken,
Japonya’da yenin değer kaybetmesi konusunda keskin söylemleri olan Shinzo Abe’nin başkanlık koltuğuna oturması küresel risk iştahını arttırdı. Küresel piyasalarda aralık ayında hisse senetleri iyi performans gösterirken, emtia fiyatları yatay seyretmiştir. Türk lirası aralık ayında sepet bazında değer
kazanırken, gösterge tahvil faizi ise ay başında tarihi düşük seviyeleri olan %5.61 seviyelerinde işlem gördükten sonra gelen satış ile birlikte yükselmiştir. Aralık ayı para politikası kurulunda beklentilerin aksine para politikası alt bandında indirim yapılmazken, döviz cinsi tevdiat hesapları için bankaların
tesis etmesi gereken zorunlu karşılık oranları arttırılmış ve finansal istikrarın korunmasına vurgu yapılmıştır. Son aylarda aşağı yönlü sürprizler yapan aylık enflasyon ise beklentilere paralel gelmiştir. Ay içerisinde BEL fonunun portföy dağılımına baktığımızda, fonun devlet tahvil/bono oranında ve ters
repo oranında kısmi bir artış görülmüştür. Ayrıca, mevduat imkanı kullanılarak fonun iç verimi yükseltilmiştir. Önümüzdeki dönemde Hazine’nin yoğun itfa programı ve devam eden küresel belirsizlikler, faizde aşağı yönlü hareketi kısıtlayan başlıca etkenler olarak görülüyor. Yurt içi piyasada devam eden
gevşek likidite koşulları ile kısa vadeli tahvil faizlerinde aşırı oynaklık olmayacağını, buna karşılık orta-uzun vadeli kıymetlerin faizinde yukarı yönlü hareketler olabileceğini düşünüyoruz.

Fon Yöneticisinden

Net Fiyat

Karşılaştırma Ölçütü

Fonun geçmiş döneme ait getirisi gelecek performansının göstergesi olamaz.

Fonun Sürekli Bilgilendirme Formuna http://www.groupama.com.tr adresinden erişebilirsiniz...

Dönemlik Brüt Getiriler (%)

Varlık DağılımıFonun Amacı ve Stratejisi

Yıllık Net Getiriler (%)

Aralk 2012

Groupama Emeklilik Fonları 2 Temmuz 2012 tarihinden itibaren AK Portföy Yönetimi tarafından yönetilmektedir.

1 AY 3 AY 6 AY Y.B.İ. 1 YIL

BEL 0,38 1,11 2,63 6,76 6,76

KYD91 0,59 1,72 4,26 9,67 9,67

USD_DS -0,44 -0,40 -1,60 -5,89 -5,89

EUR_DS -0,42 1,59 3,12 -4,04 -4,04

KYDON_BRUT 0,40 1,31 2,89 7,94 7,94

KYDTUFEX 3,15 7,87 13,15 22,10 22,10

KYDMEV1AY_TL 0,65 2,05 4,34 9,05 9,05

0,02683

Bu bültendeki bilgiler güvenilirliğine inanılan kaynaklardan derlenmiş olup, üçüncü şahıslar tarafından hiçbir şekilde yatırımlarına garanti beyanı olarak algılanamaz. Hesaplama yöntemlerinden kaynaklanan farklılıklardan, bültende ve bilgilerin elde edildiği kaynaklardaki hata ve eksikliklerden kurumumuz sorumlu değildir. Bu bilgiler ışığında üçüncü şahıslara alış
veya satış yapmaları yolunda herhangi bir teklifte bulunulmamaktadır. Bu bilgiler ışığında yapılacak ileriye dönük yatırımların sonuçlarından Akbank TAŞ, Ak Yatırım Menkul Kıymetler AŞ ve Ak Portföy Yönetimi AŞ sorumlu tutulamaz.

AK PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ TARAFINDAN HAZIRLANMIŞTIR.



BED - Groupama Emeklilik Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu

Fon Büyüklüğü TL

%10 KYD 91 Günlük DİBS Endeksi + %40 KYD Euro Bazlı Eurobond Endeksi (TL) + %40 KYD Dolar Bazlı Eurobond Endeksi (TL) + %9 KYD ON Brüt Endeksi + %1 KYD 1 Aylık Gösterge TL Mevduat
Endeksi

Pay Değeri TL

Yönetim Ücreti (Yıllık Yüzde) 2,55

29.638.022,27

Fonun amacı Türkiye Cumhuriyeti Hazinesi tarafından ihraç
edilmiş Eurobondlara yatırmak sureti ile yabancı para
cinsinden faiz geliri elde etmektir. Aynı zamanda  fon, döviz
kurlarında Türk Lirası aleyhine gelişebilecek durumlara karşı
koruma sağlamaktadır. Eurobond seçiminde nakde dönüşümü
kolay ve riski az olanlar tercih edilmektedir.  Döviz cinsinden
yatırımı tercih eden katılımcılara, orta-uzun vadeli bakış
açısıyla, düzenli ve sürekli gelir akımlarının yaratılması
hedeflenmektedir.

Aralık ayında global piyasalara, Amerika’da Mali uçurum tartışmaları ve Japonya’da başkanlık seçimlerinin yön verdiğini söyleyebiliriz. Mali uçurum konusunda demokratlar ve cumhuriyetçiler arasında anlaşmanın sağlanacağı konusundaki beklenti, piyasaları ayın son haftasına kadar olumlu etkilerken,
son hafta anlaşma sağlanması umutlarının azalması ile birlikte global risk iştahı tekrar azalmıştır. Japonyada yenin değer kaybetmesi konusunda keskin söylemleri olan Shinzo Abe’nin başkanlık koltuğuna oturması küresel risk iştahını arttıran bir diğer gelişme olmuştur. Yılbaşından bu yana genel bir
düşüş trendinde yer alan Eurobond faizlerinde, Amerikan ve Alman tahvillerindeki değer kayıplarına paralel Aralık ayında bir miktar yükselme yaşanmıştır. Aralık ayında, dolar cinsi gösterge kıymet olarak kabul edilen 15 Ocak 2030 vadeli Türk Eurobondunun faizi %3,86 seviyesinden ay sonundaki
%4,02 seviyesine kadar yükselmiştir. 18 Mayıs 2020 vadeli en uzun euro cinsi eurobond faizi de %3,04 seviyesinde başladığı Aralık ayını %3,08 seviyesinde noktalamıştır. Yurtiçinde Aralık ayı para politikası kurulunda beklentilerin aksine para politikası alt bandında indirim yapılmazken döviz cinsi
tevdiat hesapları için zorunlu karşılık oranları arttırılmış ve finansal istikrarın korunmasına vurgu yapılmıştır. Kur tarafında, Dolar/TL kuru, ay içerisinde kısmen dalgalı bir seyir izlese de ay başındaki 1.78 seviyesinde ayı noktalamıştır. Euro/TL kuru ise 2,33 seviyesinde başladığı Aralık ayında parite
etkisiyle yükselerek ayı 2,36 seviyesinde noktalamıştır.Aralık ayında, bu fonumuz görece pasif bir yatırım stratejisi ile yönetilmiş olup fonun ortalama vadesi değiştirilmemiştir. Önümüzdeki dönemde eurobond piyasası üzerinde yatay bir görüşe sahip olup, fonumuzun durasyon riskini artırmadan Türk
hazinesi eurobondu ağırlıklı yatırım yapılmasına devam edilmesi düşünülmektedir.

Fon Yöneticisinden

Net Fiyat

Karşılaştırma Ölçütü

Fonun geçmiş döneme ait getirisi gelecek performansının göstergesi olamaz.

Fonun Sürekli Bilgilendirme Formuna http://www.groupama.com.tr adresinden erişebilirsiniz...

Dönemlik Brüt Getiriler (%)

Varlık DağılımıFonun Amacı ve Stratejisi

Yıllık Net Getiriler (%)

Aralk 2012

Groupama Emeklilik Fonları 2 Temmuz 2012 tarihinden itibaren AK Portföy Yönetimi tarafından yönetilmektedir.

1 AY 3 AY 6 AY Y.B.İ. 1 YIL

BED 2,25 3,49 8,29 12,09 12,09

USD_DS -0,44 -0,40 -1,60 -5,89 -5,89

EUR_DS -0,42 1,59 3,12 -4,04 -4,04

KYDTUFEX 3,15 7,87 13,15 22,10 22,10

KYDMEV1AY_EUR 0,20 0,61 1,26 2,68 2,68

KYDMEV1AY_USD 0,20 0,61 1,26 2,73 2,73

0,01924

Bu bültendeki bilgiler güvenilirliğine inanılan kaynaklardan derlenmiş olup, üçüncü şahıslar tarafından hiçbir şekilde yatırımlarına garanti beyanı olarak algılanamaz. Hesaplama yöntemlerinden kaynaklanan farklılıklardan, bültende ve bilgilerin elde edildiği kaynaklardaki hata ve eksikliklerden kurumumuz sorumlu değildir. Bu bilgiler ışığında üçüncü şahıslara alış
veya satış yapmaları yolunda herhangi bir teklifte bulunulmamaktadır. Bu bilgiler ışığında yapılacak ileriye dönük yatırımların sonuçlarından Akbank TAŞ, Ak Yatırım Menkul Kıymetler AŞ ve Ak Portföy Yönetimi AŞ sorumlu tutulamaz.

AK PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ TARAFINDAN HAZIRLANMIŞTIR.



BEH - Groupama Emeklilik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

Fon Büyüklüğü TL

%90 İMKB Ulusal-100 Endeksi + %10 KYD ON Brüt Endeksi

Pay Değeri TL

Yönetim Ücreti (Yıllık Yüzde) 2,55

48.393.971,21

Portföy varlıkları hisse senetleri ve kısa vadeli para piyasası
araçları ile değerlendirilir. Fon portföyünde sürekli olarak en
az %80 oranında hisse senedi bulundurulmaktadır. Söz konusu
hisse senetleri İMKB’de işlem gören şirketler arasından
seçilmektedir. Portföye seçilen hisse senetlerinden
karşılaştırma ölçütlerine kıyasla daha fazla sermaye ve temettü
kazancı elde etmek hedeflenir.  Bu hedefe ulaşmak için küresel
ve yerel makroekonomik analizin yanı sıra ve şirket bazında
analiz ve teknik analizden faydalanılır

IMKB-100 endeksi, Aralık ayında %7 değer kazanarak 78,208 seviyesinde kapandı. Faizlerde aşağı yönlü trendin sonuna gelindiği algısı ve kar realizasyonlarının da etkisiyle gösterge faiz %6.18 seviyesinden Aralık ayını kapattı. Yurtdışında ise ABD’deki mali uçurum gündemi oluşturdu. ABD mali
uçurumuyla ilgili sorunlar Temsilciler Meclisin’de yapılan toplantıda çözülemedi. Mali Uçurum korkusunun da etkisiyle ABD’den gelen veriler karışık bir seyre işaret etti. Tüketici güveni beklentilerin altında gerçekleşirken, konut piyasasındaki kısmi iyileşme olumlu olarak alglandı. Euro Bölgesi’nde ise
S&P’nin Yunanistan’ın kredi notunu B-‘ye yükseltmesi, Almanya’dan gelen olumlu veriler ve İspanya’nın bankacılık sektörünün sermayesini kuvvetlendirmek için mali yardım ödeneğine resmi başvuruda bulunması  bölge ekonomisi için iyimser bir algı yarattı. Riskli varlıklara olan iştahın devam ettiği,
iyimser beklentilerin piyasayı domine ettiği Aralık ayı boyunca, hisse senedi pozisyonlarımızı piyasa ortalamalarının üzerinde tuttuk. Türk hisse senedi piyasasındaki yükseliş beklentimize uygun olarak bankacılık sektörü yatırımlarımızdaki yüksek ağırlığımızı da koruduk.Ocak ayında genel olarak riskli
varlıklara, özel olarak ise Türk hisse senedi piyasasına olan ilginin devam etmesini bekliyoruz. Önümüzdeki süreçte, bankaların 4. çeyrek bilançolarının olumlu gelmesini ve bilanço açıklama takvimi yaklaştıkça bunun fiyatlar üzerinde olumlu etkisinin olmasını bekliyoruz. Ayrıca, 2013 yılının ilk yarısında
Türkiye’nin kredi notunda ikinci bir artış ihtimalinin daha da fazla bir şekilde fiyatlanmaya başlanması olasıdır. Bu beklentiler dahilinde Ocak ayında pozisyonlarımızı korumayı düşünüyoruz. Risk tarafında ise yurt içi kredi artış hızında çok yüksek bir artış ve sonrasına TCMB’nin faizler ile ilgili sıkılaştırıcı
bir tutum takınması yer alıyor. Ay içerisinde gelebilecek yeni veriler ışığında pozisyonlarımız gözden geçirilecektir.

Fon Yöneticisinden

Net Fiyat

Karşılaştırma Ölçütü

Fonun geçmiş döneme ait getirisi gelecek performansının göstergesi olamaz.

Fonun Sürekli Bilgilendirme Formuna http://www.groupama.com.tr adresinden erişebilirsiniz...

Dönemlik Brüt Getiriler (%)

Varlık DağılımıFonun Amacı ve Stratejisi

Yıllık Net Getiriler (%)

Aralk 2012

Groupama Emeklilik Fonları 2 Temmuz 2012 tarihinden itibaren AK Portföy Yönetimi tarafından yönetilmektedir.

1 AY 3 AY 6 AY Y.B.İ. 1 YIL

BEH 0,64 15,25 22,66 45,89 45,89

XU100 0,73 17,79 25,05 52,55 52,55

XU030 0,77 20,11 28,15 58,40 58,40

USD_DS -0,44 -0,40 -1,60 -5,89 -5,89

EUR_DS -0,42 1,59 3,12 -4,04 -4,04

KYDTUFEX 3,15 7,87 13,15 22,10 22,10

0,03775

Bu bültendeki bilgiler güvenilirliğine inanılan kaynaklardan derlenmiş olup, üçüncü şahıslar tarafından hiçbir şekilde yatırımlarına garanti beyanı olarak algılanamaz. Hesaplama yöntemlerinden kaynaklanan farklılıklardan, bültende ve bilgilerin elde edildiği kaynaklardaki hata ve eksikliklerden kurumumuz sorumlu değildir. Bu bilgiler ışığında üçüncü şahıslara alış
veya satış yapmaları yolunda herhangi bir teklifte bulunulmamaktadır. Bu bilgiler ışığında yapılacak ileriye dönük yatırımların sonuçlarından Akbank TAŞ, Ak Yatırım Menkul Kıymetler AŞ ve Ak Portföy Yönetimi AŞ sorumlu tutulamaz.

AK PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ TARAFINDAN HAZIRLANMIŞTIR.



BEE - Groupama Emeklilik Esnek Emeklilik Yatırım Fonu

Fon Büyüklüğü TL

%15 İMKB Ulusal-100 Endeksi + %55 KYD 365 Günlük DİBS Endeksi + %30 KYD ON Brüt Endeksi

Pay Değeri TL

Yönetim Ücreti (Yıllık Yüzde) 2,55

57.007.148,70

Portföy varlıkları hisse senetleri, uzun ve kısa vadeli Hazine
borçlanma enstrümanları, kısa vadeli para piyasası araçları ile
değerlendirilir. Söz konusu varlık türlerinin fon içerisindeki
dağılımı yatırım ufku dahilinde beklenen getiri ve risk analizleri
ışığında belirlenir.  Seçilen varlıkların nakde dönüşümü kolay
ve riski az olmasına dikkat edilir. Portföy hedefi, farklı yatırım
araçlarına dengeli yatırımda bulunmak ve yatırım araçları
çeşitlemesi ile fon getirisini her dönemde makul ve istikrarlı bir
seviyede gerçekleştirebilmektir.

IMKB-100 endeksi, Aralık ayında %7 değer kazanarak 78,208 seviyesinde kapandı. Faizlerde aşağı yönlü trendin sonuna gelindiği algısı ve kar realizasyonlarının da etkisiyle gösterge faiz %6.18 seviyesinden Aralık ayını kapattı. Yurtdışında ise ABD’deki mali uçurum gündemi oluşturdu. ABD mali
uçurumuyla ilgili sorunlar Temsilciler Meclisin’de yapılan toplantıda çözülemedi. Mali Uçurum korkusunun da etkisiyle ABD’den gelen veriler karışık bir seyre işaret etti. Tüketici güveni beklentilerin altında gerçekleşirken, konut piyasasındaki kısmi iyileşme olumlu olarak alglandı. Euro Bölgesi’nde ise
S&P’nin Yunanistan’ın kredi notunu B-‘ye yükseltmesi, Almanya’dan gelen olumlu veriler ve İspanya’nın bankacılık sektörünün sermayesini kuvvetlendirmek için mali yardım ödeneğine resmi başvuruda bulunması  bölge ekonomisi için iyimser bir algı yarattı.Riskli varlıklara olan iştahın devam ettiği,
iyimser beklentilerin piyasayı domine ettiği Aralık ayı boyunca, hisse senedi pozisyonlarımızı fon içtüzüğünde belirtilen yasal limitlerin üst bandına yakın tuttuk. Türk hisse senedi piyasasındaki yükseliş beklentimize uygun olarak bankacılık sektörü yatırımlarımızdaki yüksek ağırlığımızı da koruduk.Ocak
ayında genel olarak riskli varlıklara, özel olarak ise Türk hisse senedi piyasasına olan ilginin devam etmesini bekliyoruz. Önümüzdeki süreçte, bankaların 4. çeyrek bilançolarının olumlu gelmesini ve bilanço açıklama takvimi yaklaştıkça bunun fiyatlar üzerinde olumlu etkisinin olmasını bekliyoruz. Ayrıca,
2013 yılının ilk yarısında Türkiye’nin kredi notunda ikinci bir artış ihtimalinin daha da fazla bir şekilde fiyatlanmaya başlanması olasıdır. Bu beklentiler dahilinde Ocak ayında pozisyonlarımızı korumayı düşünüyoruz. Risk tarafında ise yurt içi kredi artış hızında çok yüksek bir artış ve sonrasına TCMB’nin
faizler ile ilgili sıkılaştırıcı bir tutum takınması yer alıyor. Ay içerisinde gelebilecek yeni veriler ışığında pozisyonlarımız gözden geçirilecektir.

Fon Yöneticisinden

Net Fiyat

Karşılaştırma Ölçütü

Fonun geçmiş döneme ait getirisi gelecek performansının göstergesi olamaz.

Fonun Sürekli Bilgilendirme Formuna http://www.groupama.com.tr adresinden erişebilirsiniz...

Dönemlik Brüt Getiriler (%)

Varlık DağılımıFonun Amacı ve Stratejisi

Yıllık Net Getiriler (%)

Aralk 2012

Groupama Emeklilik Fonları 2 Temmuz 2012 tarihinden itibaren AK Portföy Yönetimi tarafından yönetilmektedir.

1 AY 3 AY 6 AY Y.B.İ. 1 YIL

BEE 1,15 5,08 8,36 12,83 12,83

XU100 0,73 17,79 25,05 52,55 52,55

XU030 0,77 20,11 28,15 58,40 58,40

KYD365 1,48 2,91 6,43 13,56 13,56

USD_DS -0,44 -0,40 -1,60 -5,89 -5,89

EUR_DS -0,42 1,59 3,12 -4,04 -4,04

KYDON_BRUT 0,40 1,31 2,89 7,94 7,94

KYDTUFEX 3,15 7,87 13,15 22,10 22,10

KYDTUM 2,42 4,38 8,17 16,56 16,56

KYDMEV1AY_TL 0,65 2,05 4,34 9,05 9,05

0,03279

Bu bültendeki bilgiler güvenilirliğine inanılan kaynaklardan derlenmiş olup, üçüncü şahıslar tarafından hiçbir şekilde yatırımlarına garanti beyanı olarak algılanamaz. Hesaplama yöntemlerinden kaynaklanan farklılıklardan, bültende ve bilgilerin elde edildiği kaynaklardaki hata ve eksikliklerden kurumumuz sorumlu değildir. Bu bilgiler ışığında üçüncü şahıslara alış
veya satış yapmaları yolunda herhangi bir teklifte bulunulmamaktadır. Bu bilgiler ışığında yapılacak ileriye dönük yatırımların sonuçlarından Akbank TAŞ, Ak Yatırım Menkul Kıymetler AŞ ve Ak Portföy Yönetimi AŞ sorumlu tutulamaz.

AK PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ TARAFINDAN HAZIRLANMIŞTIR.


