


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

61.556.931,84

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.

BIST 100 endeksi, Nisan ayı içerisinde %0,2’lik artış göstererek 86.046 seviyesinden kapandı. Aynı dönem içerisinde Bankacılık endeksi %0,8 artarken, Sanayi endeksi %1 düşüş kaydetti. TCMB ay içerisinde gerçekleştirdiği PPK toplantısında borç verme faizini %5,5’den %5’e indirirken, borçlanma faiz
oranını %4,5’ten %4’e, borç verme faiz oranını %7,50’den %7’ye indirdi. Kurul, rezerv karşılıklarını artırmayıp, rezerv opsiyon katsayılarında ilk dilimden sonra gelen dilimlerde 0,2 puan artış yaptı. Ayın önemli gelişmelerinden biri Japonya Merkez Bankası’nın parasal tabanını iki yıl içinde agresif tahvil
alımlarıyla iki katına çıkaracağını açıklamasıydı. Parasal genişleme konusundaki kararlılığını ortaya koyan Japonya Merkez Bankası, enflasyon hedefinin %2 olduğunu belirtti. Ayrıca Fed’in tahvil alımları ile ekonomiye para enjekte etmeye devam edeceğini belirterek parasal genişlemeyi sürdüreceğini
açıkladı. Nisan ayına baktığımızda ayın ilk haftasında hisse senedi piyasalarında zayıf bir seyir varken, ayın ikinci yarısında güçlü bir seyir yaşandı. Özellikle global likidite artış haberlerinin etkisi ve Türkiye’nin kredi notunda artış beklentisinin hisse senetleri piyasasını olumlu etkilediği ikinci yarıda, hisse
senedi oranlarımızı rakip ortalamalarının üzerinde taşıyarak portföylere değer katmaya çalıştık. Hisse seçimimizde ise mevcut risk iştahına uygun sektörlere yatırım yaparak ilave katkı sağladık.Önümüzdeki ay da not artırım beklentisinin masada olduğunun bilincinde olarak piyasa ile ilgili olumlu
görüşümüzü korumayı sürdürüyoruz. Ay içerisinde dikkatle takip edeceğimiz gelişmeler, Türkiye’nin kredi notunda olası bir değişiklik yönünde veya global likiditenin seyri hakkında global merkez bankalarından yapılacak açıklamalar 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 (%)

Nisan 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 1,62 7,96 20,75 10,99 42,45

XU100 0,17 8,94 19,98 10,02 43,39

XU030 0,23 8,20 19,17 8,52 47,62

USD_DS -0,69 1,82 -0,11 0,74 2,40

EUR_DS 1,28 -1,64 0,86 -0,16 1,22

0,04190

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

23.570.123,03

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.

Mart Ayı sonunda ABD’den gelen istihdam verilerinin mevcut ekonomik toparlanma temasında soru işaretlerine yol açtı. FED’in parasal genişlemeyi erken sonlandıracağı beklentileri de bir süreliğine rafa kaldırdı. Nisan Ayı başında Japon Merkez Bankası’nın deflasyonla savaşmak için beklenen tahvil
alım programını açıklaması ve Euro bölgesindeki zayıf makro görünümün devam etmesi global likidite temasını tekrar öne çıkarmadı. Bunlarla birlikte Nisan Ayı’nda tahvil ve hisse senedi piyasalarında büyük değer kazançları görüldü. Türk Eurobond faizleri, Nisan Ayı’nda sırasıyla dolar cinsi ve euro
cinsi risksiz faiz olarak kabul edilen Amerikan ve Alman tahvillerindeki değer kazançları ve gelişmekte olan piyasalardaki risk primlerinin düşmesi ile birlikte büyük değer kazançları yaşamıştır. Dolar cinsi gösterge kıymet olarak kabul edilen 15 Ocak 2030 vadeli Türk Eurobond’unun faizi %4,72
seviyesinden ay sonundaki %4,27 seviyesine kadar düşmüştür. 18 Mayıs 2020 tarihli en uzun vadeye sahip euro cinsi eurobond faizi de %3,44 seviyesinde başladığı ayı %2,86 seviyesinde noktalamıştır. Yurtiçinde ise Merkez Bankası’nın faiz koridorunun alt-üst bandı ve politika faizinde piyasa
beklentisinin üzerinde 50’şer baz puan indirime gitmesine rağmen TL’de önemli bir değer kaybı görülmemiştir. TL’nin görece değerli kalmasındaki ana sebep Türkiye için bir not artırımı beklentilerinin piyasalara tekrar hakim olması olmuştur. TL Dolar’a karşı yatay bir görünüm sergilerken, Euro’ya karşı
parite etkisiyle bir miktar değer kaybetmiştir. Dolar/TL kuru 1.81 seviyesinde başladığı Nisan ayını 1.79 seviyesinde noktalamıştır. Euro/TL kuru ise 2,31 seviyesinde başladığı ayı 2,35 seviyesinde bitirmiştir.Önümüzdeki dönemde eurobond piyasasında Amerikan ve Alman tahvillerinin seyri ile
gelişmekte olan ülkelerin risk primlerindeki gelişmeler belirleyici olmaya devam edecektir.

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 (%)

Nisan 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 2,55 1,06 2,96 0,62 12,96

USD_DS -0,69 1,82 -0,11 0,74 2,40

EUR_DS 1,28 -1,64 0,86 -0,16 1,22

KYDMEV1AY_EUR 0,17 0,51 1,09 0,69 2,43

KYDMEV1AY_USD 0,18 0,51 1,08 0,69 2,44

0,01936

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

70.068.214,34

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.

Nisan ayında gelişmiş ülkeler sermaye piyasalarında Mart ayındaki yükseliş hareketinin devam ettiğini söyleyebiliriz. Gelişmekte olan ülkelere baktığımızda ise piyasaların bu yükselişe iştirak etmediklerini görüyoruz. Özellikle Japonya’da sermaye piyasalarında sene başından beri devam eden güçlü
hareket devam ediyor. Döviz piyasalarında dolar euro karşısında değer kaybederken, Türk lirasının da sepet bazında değer kaybettiğini görüyoruz. Emtia piyasalarında ise altın ve petrol gibi emtialarda ciddi değer kayıpları gözüküyor. Endüstriyel metallerin de bu genel düşüş trendine paralel hareket
ettiğini görüyoruz. Nisan ayında küresel faiz piyasalarında ise güçlü bir hareket olduğunu söyleyebiliriz. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerle borç sorunlu Avrupa ülkelerinin çoğunluğunda faizler aşağı yönlü bir seyir izledi.Ay içerisindeki olumlu veri akışı ve global faiz seviyelerindeki harekete paralel
olarak yurtiçi piyasada da faizler güçlü seyrederken seviyeler tarihi diplerindeydi. Ay içerisinde hazine borçlanmasını başarı ile tamamlarken, ay içerisinde yapılan Para Politikası Kurulu toplantısında faizin üst-alt bantları ile politika faizi 50 baz puan indirildi. Buna karşılık rezerv opsiyonu katsayılarında
yapılan ayarlama ile piyasadan doviz likiditesi çekildi.Nisan ayı enflasyonu beklentilerin altında gelirken, olumlu global görünüm ile tetiklenen güçlü fon akışları yurt içi piyasalarda faizlerin güçlü kalmasını sağladı. Politika faizlerindeki indirimin de piyasada seviyelerin kalıcı olarak değişmesinde önemli rol
oynadığını söyleyebiliriz.Mayıs ayında faiz seviyelerinin, Nisan ayına benzer sert düşüşler göstermekte zorlanacağını düşünüyoruz. Bu seviyelerde global fon akışlarına paralel olarak TCMB’nin likidite hamlelerinin piyasanın ay içerisindeki yönünü belirleyeceğini söyleyebiliriz.

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 (%)

Nisan 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 1,38 3,35 8,29 4,64 15,52

XU100 0,17 8,94 19,98 10,02 43,39

XU030 0,23 8,20 19,17 8,52 47,62

KYD365 1,58 2,06 4,82 2,94 11,75

USD_DS -0,69 1,82 -0,11 0,74 2,40

EUR_DS 1,28 -1,64 0,86 -0,16 1,22

KYDON_BRUT 0,46 1,26 2,55 1,68 6,29

KYDTUM 2,45 2,86 6,86 3,47 14,68

KYDMEV1AY_TL 0,59 1,70 3,68 2,32 8,44

0,03431

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.



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

427.727.220,96

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.

Nisan ayında gelişmiş ülkeler sermaye piyasalarında Mart ayındaki yükseliş hareketinin devam ettiğini söyleyebiliriz. Gelişmekte olan ülkelere baktığımızda ise piyasaların bu yükselişe iştirak etmediklerini görüyoruz. Özellikle Japonya’da sermaye piyasalarında sene başından beri devam eden güçlü
hareket devam ediyor. Döviz piyasalarında dolar euro karşısında değer kaybederken, Türk lirasının da sepet bazında değer kaybettiğini görüyoruz. Emtia piyasalarında ise altın ve petrol gibi emtialarda ciddi değer kayıpları gözüküyor. Endüstriyel metallerin de bu genel düşüş trendine paralel hareket
ettiğini görüyoruz. Nisan ayında küresel faiz piyasalarında ise güçlü bir hareket olduğunu söyleyebiliriz. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerle borç sorunlu Avrupa ülkelerinin çoğunluğunda faizler aşağı yönlü bir seyir izledi. Ay içerisindeki olumlu veri akışı ve global faiz seviyelerindeki harekete paralel
olarak yurtiçi piyasada da faizler güçlü seyrederken seviyeler tarihi diplerindeydi. Ay içerisinde hazine borçlanmasını başarı ile tamamlarken, ay içerisinde yapılan Para Politikası Kurulu toplantısında faizin üst-alt bantları ile politika faizi 50 baz puan indirildi. Buna karşılık rezerv opsiyonu katsayılarında
yapılan ayarlama ile piyasadan doviz likiditesi çekildi. Nisan ayı enflasyonu beklentilerin altında gelirken, olumlu global görünüm ile tetiklenen güçlü fon akışları yurt içi piyasalarda faizlerin güçlü kalmasını sağladı. Politika faizlerindeki indirimin de piyasada seviyelerin kalıcı olarak değişmesinde önemli
rol oynadığını söyleyebiliriz. Mayıs ayında faiz seviyelerinin, Nisan ayına benzer sert düşüşler göstermekte zorlanacağını düşünüyoruz. Bu seviyelerde global fon akışlarına paralel olarak TCMB’nin likidite hamlelerinin piyasanın ay içerisindeki yönünü belirleyeceğini söyleyebiliriz.

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 (%)

Nisan 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 1,44 1,78 4,10 2,39 9,33

KYD365 1,58 2,06 4,82 2,94 11,75

KYD547 1,99 2,38 5,87 3,28 13,49

USD_DS -0,69 1,82 -0,11 0,74 2,40

EUR_DS 1,28 -1,64 0,86 -0,16 1,22

KYDON_BRUT 0,46 1,26 2,55 1,68 6,29

KYDTUM 2,45 2,86 6,86 3,47 14,68

KYDMEV1AY_TL 0,59 1,70 3,68 2,32 8,44

0,03647

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 91 Gün Bono Endeksi %25 + KYD O/N Repo Endeksi - Brüt %74 + Fon Kurulu Kararı ile belirlenen 5 bankanın bir aylık brüt mevduat oranlarına göre hesaplanan endeks %1

Pay Değeri TL

Yönetim Ücreti (Yıllık Yüzde) 1,06

95.934.856,43

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.

Nisan ayında gelişmiş ülkeler sermaye piyasalarında Mart ayındaki yükseliş hareketinin devam ettiğini söyleyebiliriz. Gelişmekte olan ülkelere baktığımızda ise piyasaların bu yükselişe iştirak etmediklerini görüyoruz. Özellikle Japonya’da sermaye piyasalarında sene başından beri devam eden güçlü
hareket devam ediyor. Döviz piyasalarında dolar euro karşısında değer kaybederken, Türk lirasının da sepet bazında değer kaybettiğini görüyoruz. Emtia piyasalarında ise altın ve petrol gibi emtialarda ciddi değer kayıpları gözüküyor. Endüstriyel metallerin de bu genel düşüş trendine paralel hareket
ettiğini görüyoruz. Nisan ayında küresel faiz piyasalarında ise güçlü bir hareket olduğunu söyleyebiliriz. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerle borç sorunlu Avrupa ülkelerinin çoğunluğunda faizler aşağı yönlü bir seyir izledi. Ay içerisindeki olumlu veri akışı ve global faiz seviyelerindeki harekete paralel
olarak yurtiçi piyasada da faizler güçlü seyrederken seviyeler tarihi diplerindeydi. Ay içerisinde hazine borçlanmasını başarı ile tamamlarken, ay içerisinde yapılan Para Politikası Kurulu toplantısında faizin üst-alt bantları ile politika faizi 50 baz puan indirildi. Buna karşılık rezerv opsiyonu katsayılarında
yapılan ayarlama ile piyasadan doviz likiditesi çekildi. Nisan ayı enflasyonu beklentilerin altında gelirken, olumlu global görünüm ile tetiklenen güçlü fon akışları yurt içi piyasalarda faizlerin güçlü kalmasını sağladı. Politika faizlerindeki indirimin de piyasada seviyelerin kalıcı olarak değişmesinde önemli
rol oynadığını söyleyebiliriz. Mayıs ayında faiz seviyelerinin, Nisan ayına benzer sert düşüşler göstermekte zorlanacağını düşünüyoruz. Bu seviyelerde global fon akışlarına paralel olarak TCMB’nin likidite hamlelerinin piyasanın ay içerisindeki yönünü belirleyeceğini söyleyebiliriz.

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 (%)

Nisan 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 0,39 1,14 2,25 1,54 5,61

KYD91 0,81 1,58 3,21 2,18 8,32

USD_DS -0,69 1,82 -0,11 0,74 2,40

EUR_DS 1,28 -1,64 0,86 -0,16 1,22

KYDON_BRUT 0,46 1,26 2,55 1,68 6,29

KYDMEV1AY_TL 0,59 1,70 3,68 2,32 8,44

0,02724

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.


