
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) 1,90

424.703.273,67

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.

Şubat ayında, Ocak ayında küresel piyasalarda görülen yukarı yönlü güçlü hareketin devam etmediğini söyleyebiliriz. Hisse piyasalarında; Amerika ve Japonya’nın yükselişine devam ettiği, Avrupa’nın ve gelişmekte olan ülkelerin genelinde ise düşüş eğiliminin daha hakim olduğu karışık bir görünüm
hakimdi. Diğer taraftan, emtiaların Şubat ayında genel anlamda değer kaybettiğini söyleyebiliriz. Ay içerisinde, Ocak ayı FED toplantı tutanaklarının açıklanması sonrası, üyeler arasında parasal genişlemenin riskleri ve faydalarının tartışıldığının piyasalara yansıması sonucu, parasal genişleme
araçlarından beklenenden önce vazgeçilebileceği ihtimali ile dolar değer kazanırken Avrupa’da kötü gelen büyüme verileri ve özellikle İtalya’da net bir resim ortaya koymayan seçim sonuçları sonrası euroda değer kayıpları görüldü. Şubat ayında, Para Politikası Kurulu toplantısında para politikası alt ve
üst bandında 25 baz puanlık indirim yapılırken, zorunlu karşılık oranları arttırıldı. Hazine ihalelerde başarıyla borçlanmasını gerçekleştirirken, Şubat ayında enflasyon ise beklentilerin altında kaldı. Türk lirası sepet bazında ay içerisinde PPK kararları sonrası 2.09 seviyelerine kadar yükselirken, ayı
paralel bir şekilde kapattı. BEK fonunun içerdiği devlet tahvil/bono oranı ay boyunca yatay hareket etmiştir. Ay sonlarına doğru ise bu oran bir miktar azaltılmıştır. Fonun iç verimini yükseltmek için de mevduat imkanından büyük ölçüde yararlanılmıştır. Mart ayında yurt içi piyasada gevşek likidite koşulları
devam ederken, kısa vadeli faizlerde geçtiğimiz döneme kıyasla daha yüksek bir oynaklık olabilir ve ay içerisinde gelen veri akışı ile orta-uzun vadeli kıymetlerde pozisyon alınabilir . Merkez Bankasının piyasaya vereceği sinyaller dikkatle takip edilecektir.

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 (%)

Şubat 2013

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 0,52 1,41 4,32 1,22 9,34

KYD365 0,61 1,86 5,23 1,56 11,64

KYD547 0,66 1,99 6,16 1,65 13,06

USD_DS 2,01 0,32 -0,14 0,71 2,38

EUR_DS -1,25 1,97 4,53 0,16 -0,06

KYDON_BRUT 0,36 1,25 2,55 0,79 7,07

KYDTUM 0,58 2,18 6,71 1,34 13,97

KYDMEV1AY_TL 0,54 1,87 3,98 1,17 8,80

0,03605

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) 1,06

85.836.442,08

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.

Şubat ayında, Ocak ayında küresel piyasalarda görülen yukarı yönlü güçlü hareketin devam etmediğini söyleyebiliriz. Hisse piyasalarında; Amerika ve Japonya’nın yükselişine devam ettiği, Avrupa’nın ve gelişmekte olan ülkelerin genelinde ise düşüş eğiliminin daha hakim olduğu karışık bir görünüm
hakimdi. Diğer taraftan, emtiaların Şubat ayında genel anlamda değer kaybettiğini söyleyebiliriz. Ay içerisinde, Ocak ayı FED toplantı tutanaklarının açıklanması sonrası, üyeler arasında parasal genişlemenin riskleri ve faydalarının tartışıldığının piyasalara yansıması sonucu, parasal genişleme
araçlarından beklenenden önce vazgeçilebileceği ihtimali ile dolar değer kazanırken Avrupa’da kötü gelen büyüme verileri ve özellikle İtalya’da net bir resim ortaya koymayan seçim sonuçları sonrası euroda değer kayıpları görüldü. Şubat ayında, Para Politikası Kurulu toplantısında para politikası alt ve
üst bandında 25 baz puanlık indirim yapılırken, zorunlu karşılık oranları arttırıldı. Hazine ihalelerde başarıyla borçlanmasını gerçekleştirirken, Şubat ayında enflasyon ise beklentilerin altında kaldı. Türk lirası sepet bazında ay içerisinde PPK kararları sonrası 2.09 seviyelerine kadar yükselirken, ayı
paralel bir şekilde kapattı. Ay içerisinde BEL fonunun portföy dağılımına baktığımızda, fonun içerdiği devlet tahvil/bono oranında azalış görülürken, ay sonuna doğru bu oran bir miktar arttırılmıştır. Ters repo oranı ise bir miktar azaltılmıştır. Bunların yanı sıra, mevduat imkanı kullanılarak fonun iç verimi
yükseltilmiştir. Mart ayında yurt içi piyasada gevşek likidite koşulları devam ederken, kısa vadeli faizlerde geçtiğimiz döneme kıyasla daha yüksek bir oynaklık olabilir ve ay içerisinde gelen veri akışı ile orta-uzun vadeli kıymetlerde pozisyon alınabilir. Merkez Bankasının piyasaya vereceği sinyaller
dikkatle takip edilecektir.

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 (%)

Şubat 2013

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 0,36 1,11 2,35 0,76 6,16

KYD91 0,45 1,48 3,50 1,09 8,71

USD_DS 2,01 0,32 -0,14 0,71 2,38

EUR_DS -1,25 1,97 4,53 0,16 -0,06

KYDON_BRUT 0,36 1,25 2,55 0,79 7,07

KYDMEV1AY_TL 0,54 1,87 3,98 1,17 8,80

0,02704

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) 1,88

24.628.833,72

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.

Şubat Ayı’nda, ABD’de mevcut parasal genişleme programının (QE3) yavaşlatılabileceği, dolar cinsi likiditenin kademeli bir şekilde azaltılabileceği algısı piyasalara hakimdi. Ayrıca Avrupa’dan gelen zayıf ekonomik veriler ve özellikle İtalya’daki politik belirsizlik, global piyasalarda risk iştahını bir miktar
azaltan etkenler olarak öne çıktı. Asya tarafında ise, Japonya’nın para birimini değersizleştirme yolundaki açıklamaları ve adımları kur savaşları söylemlerinin tekrar alevlenmesine neden olmaya devam ediyor. ABD dolarının gelişen para birimlerine karşı değerini ölçen DXY endeksi, Şubat Ayı’nda 79.2
seviyesinden 82 seviyesine kadar yükseldi. 2013 yılına yükseliş ile başlayan Eurobond faizleri, Şubat Ayı’nda sırasıyla dolar cinsi ve euro cinsi risksiz faiz olarak kabul edilen Amerikan ve Alman tahvillerindeki düşüşlere rağmen, Türkiye’nin CDS’lerindeki yükselişlerin etkisiyle yükselmeye devam
etmiştir. Şubat Ayı’nda, dolar cinsi gösterge kıymet olarak kabul edilen 15 Ocak 2030 vadeli Türk Eurobondunun faizi %4,35 seviyesinden ay sonundaki %4,49 seviyesine kadar yükselmiştir. 18 Mayıs 2020 vadeli en uzun euro cinsi eurobond faizi de %3,19 seviyesinde başladığı ayı %3,28 seviyesinde
noktalamıştır. Yurtiçinde TCMB’nin son aylardaki karışık politika adımlarına devam ederek, TL’deki aşırı değerlenme riskine karşı faiz indirimi yapması ve makro ihtiyati tedbirler doğrultusunda zorunlu karşılık oranlarını bir miktar artırması sonucu Dolar/TL kuru, 1.76 seviyesinde başladığı Şubat ayını
1.76 seviyesinde noktalamıştır. Euro/TL kuru ise 2,39 seviyesinde başladığı ayı parite etkisiyle düşerek 2,35 seviyesinde noktalamıştır. Şubat ayında, fonumuzun durasyon riskinin, karşılaştırma ölçütüne göre kısa tutulması sonucu yükselen eurobond faizlerinden daha az etkilenilmiştir. Önümüzdeki
dönemde eurobond piyasasında Amerikan ve Alman tahvillerinin seyri belirleyici olacaktır.

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 (%)

Şubat 2013

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 0,19 0,13 4,06 -0,65 13,97

USD_DS 2,01 0,32 -0,14 0,71 2,38

EUR_DS -1,25 1,97 4,53 0,16 -0,06

KYDMEV1AY_EUR 0,17 0,55 1,18 0,36 2,57

KYDMEV1AY_USD 0,17 0,55 1,18 0,36 2,60

0,01911

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) 2,26

65.263.817,11

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

Şubat ayının ilk yarısında FED tutanaklarının tetiklediği global likideteye ilişkin belirsizlikler, risk iştahını azalttı. Bu ortamda hisse senedi pozisyonlarımızı piyasa ortalamalarının altına çektik. Fakat, ayın son haftasında Fed başkanı Bernanke’nin verilen likidetinin uzun süre piyasadan çekilmeyeceğini
belirtmesinin akabinde riskli varlıklara olan iştahın yeniden artmasıyla fonlarımızdaki hisse senedi oranımızı yeniden piyasa ortalamalarına yükseltik. Global likidite, global hisse senetlerinin temel belirleyicisi olmaya devam ediyor. Gelişmiş ülke merkez bankalarından gelen açıklamalar likiditenin
piyasalardan geri çekilmesinin uzun süre alacağı yönünde. Yurt içinde ise Mart ayının ilk yarısında açıklanması beklenen bankalara dair rekabet kurulu kararı ve aylık TCMB PPK toplantısı yakından takip edilerek, ay içerisinde gelecek yeni verilerle birlikte pozisyonlarımız belirlenecektir.

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 (%)

Şubat 2013

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 0,28 10,70 18,06 2,52 31,07

XU100 0,70 10,22 19,95 1,44 32,27

XU030 0,52 9,42 21,33 0,38 35,30

USD_DS 2,01 0,32 -0,14 0,71 2,38

EUR_DS -1,25 1,97 4,53 0,16 -0,06

0,03870

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) 2,24

63.958.713,67

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.

Şubat ayının ilk yarısında FED tutanaklarının tetiklediği global likideteye ilişkin belirsizlikler, risk iştahını azalttı. Bu ortamda hisse senedi pozisyonlarımızı piyasa ortalamalarının altına çektik. Fakat, ayın son haftasında Fed başkanı Bernanke’nin verilen likidetinin uzun süre piyasadan çekilmeyeceğini
belirtmesinin akabinde riskli varlıklara olan iştahın yeniden artmasıyla fonlarımızdaki hisse senedi oranımızı yeniden piyasa ortalamalarına yükseltik. Global likidite, global hisse senetlerinin temel belirleyicisi olmaya devam ediyor. Gelişmiş ülke merkez bankalarından gelen açıklamalar likiditenin
piyasalardan geri çekilmesinin uzun süre alacağı yönünde. Yurt içinde ise Mart ayının ilk yarısında açıklanması beklenen bankalara dair rekabet kurulu kararı ve aylık TCMB PPK toplantısı yakından takip edilerek, ay içerisinde gelecek yeni verilerle birlikte pozisyonlarımız belirlenecektir.

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 (%)

Şubat 2013

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 0,53 4,28 7,25 1,70 12,94

XU100 0,70 10,22 19,95 1,44 32,27

XU030 0,52 9,42 21,33 0,38 35,30

KYD365 0,61 1,86 5,23 1,56 11,64

USD_DS 2,01 0,32 -0,14 0,71 2,38

EUR_DS -1,25 1,97 4,53 0,16 -0,06

KYDON_BRUT 0,36 1,25 2,55 0,79 7,07

KYDTUM 0,58 2,18 6,71 1,34 13,97

KYDMEV1AY_TL 0,54 1,87 3,98 1,17 8,80

0,03334

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.


