


BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik 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) 1,00

1.080.505,63

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, Mayıs ayı içerisinde %0,07’lik düşüş göstererek 85.990 seviyesinden kapandı. Aynı dönem içerisinde Bankacılık endeksi %1,61 değer kaybederken, Sanayi endeksi %0,52 artış kaydetti. TCMB ay içerisinde gerçekleştirdiği PPK toplantısında politika faizini %5’ten %4,5’e, borçlanma
faiz oranını %4’ten %3,5’e, borç verme faiz oranını %7’den %6,5’e indirdi. Moody’s kredi derecelendirme kurluşun Türkiye’nin kredi notunu yatırım yapılabilir seviyeye çıkaran ikinci kurum oldu. Ayın en önemli gelişmesi Fed Başkanı Bernanke’nin Kongre’ye ekonomi ve para politikaları ile ilgili görüşlerini
bildirirken, önümüzdeki toplantılarda varlık alımlarının yavaşlatılabileceğini ve para politikalarının verilere bağlı bir seyir izleyeceğini açıklamasıydı. Bernanke’nin açıklamalarının ardından oldukça güçlü gelen konut, istihdam ve üretim verileri büyüme beklentilerini güçlendirdi. Mayıs ayı boyunca not
artırımı beklentisi ve global likiditenin devam edeceği varsayımları ile hisse senedi uzun  pozisyonlarımızı koruduk. Nitekim ayın ilk yarısında bu pozisyonumuzun faydasını da gördük. Ayın sonuna doğru ise, Fed Başkanın Bernanke’nin açıklamaları sonrasında global likiditeye bağlı endişeler ile global
faiz oranlarının yükselmesi, bankaların önemli gelir kaynaklarından kredili mevduat hesaplarına uygulanan faiz oranına getirilen üst limit ile birlikte banka karlılığında gelir kaybı yaşanacağı beklentisi ve de ülke içinde uzun zamandır fiyatlamadığımız siyasi riskteki artış portföylere olumsuz yansıdı.
Haziran ayında yurt içinde siyasi risk taraftaki gelişmeler ve yurtdışında ise ABD’den gelecek makro ekonomik dataların işaret edeceği yön, hisse senedi posizyonlarımız için 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 (%)

Mayıs 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

BBH 1,62 9,78 21,85 12,92 55,23

XU100 -0,07 8,39 17,70 9,95 56,06

XU030 -0,29 7,80 16,13 8,21 59,57

USD_DS 4,90 4,94 5,69 5,68 2,07

EUR_DS 4,31 3,98 5,67 4,15 6,94

0,02103

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.



BKB - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik 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) 1,00

584.431,52

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.

Mayıs ayının başında gelişmiş ülkeler sermaye piyasalarının yükseliş hareketine devam ettiğini, daha sonra ise global çıkış stratejilerinin ön plana çıkması ile piyasaların aşağı yöneldiğini söyleyebiliriz. Gelişmekte olan ülkelere baktığımızda ise piyasaların düşüşte olduğunu görüyoruz. Özellikle
Japonya’da sermaye piyasalarında sene başından beri devam eden güçlü hareketin tersine döndüğü söylenebilir. Döviz piyasalarında ise dolar euro karşısında yatay bir seyir izlerken, Türk Lirası’nın sepet bazında değer kaybettiğini görüyoruz. Türk Eurobond faizleri, Mayıs Ayı’nda sırasıyla dolar cinsi
ve euro cinsi risksiz faiz olarak kabul edilen Amerikan ve Alman tahvillerindeki değer kayıpları ve gelişmekte olan piyasalardaki risk primlerinin artması ile birlikte büyük değer kayıpları yaşamıştır. Dolar cinsi gösterge kıymet olarak kabul edilen 15 Ocak 2030 vadeli Türk Eurobondunun faizi %4,27
seviyesinden ay sonundaki %4,52 seviyesine kadar yükselmiştir. 18 Mayıs 2020 vadeli en uzun euro cinsi eurobond faizi de %2,86 seviyesinde başladığı ayı %3,06 seviyesinde noktalamıştır.  Yurtiçinde ise Merkez Bankası’nın faiz koridorunun alt-üst bandı ve politika faizinde piyasa beklentisinin
üzerinde 50’şer baz puan indirime gitmesinin ertesi günü Moody’s ‘ den gelen not artırımı sonrası piyasalara yön verecek bir beklenti kalmadığı için, global piyasalara da paralel bir şekilde TL’de büyük değer kaybı görülmüştür. Dolar/TL kuru 1.79 seviyesinde başladığı Mayıs ayını 1.88 seviyesinde
noktalamıştır. Euro/TL kuru ise  2,35 ay başı seviyesinden 2,44 ay sonu seviyesine yükselmiştir. 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 (%)

Mayıs 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

BKB 3,56 3,73 3,04 2,82 14,31

KYD547 -0,98 0,61 2,51 2,27 11,68

USD_DS 4,90 4,94 5,69 5,68 2,07

EUR_DS 4,31 3,98 5,67 4,15 6,94

KYDMEV1AY_EUR 0,15 0,48 1,03 0,84 2,34

KYDMEV1AY_USD 0,16 0,49 1,03 0,85 2,36

0,01622

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.



BGE - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik 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) 1,00

706.559,48

Portföy varlıkları hisse senetleri, uzun ve kısa vadeli Hazine
borçlanma enstrümanları, kısa vadeli para piyasası araçları ile
değerlendirir. 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.

BIST-100 endeksi, Mayıs ayı içerisinde %0,07’lik düşüş göstererek 85.990 seviyesinden kapandı. Aynı dönem içerisinde Bankacılık endeksi %1,61 değer kaybederken, Sanayi endeksi %0,52 artış kaydetti. TCMB ay içerisinde gerçekleştirdiği PPK toplantısında politika faizini %5’ten %4,5’e indirirken,
borçlanma faiz oranını %4’ten %3,5’e, borç verme faiz oranını %7’den %6,5’e indirdi. Moody’s kredi derecelendirme kurluşun Türkiye’nin kredi notunu yatırım yapılabilir seviyeye çıkaran ikinci kurum oldu. Ayın en önemli gelişmesi Fed Başkanı Bernanke’nin Kongre’ye ekonomi ve para politikaları ile ilgili
görüşlerini bildirirken, önümüzdeki toplantılarda varlık alımlarının yavaşlatılabileceğini ve para politikalarının verilere bağlı bir seyir izleyeceğini açıklamasıydı. Bernanke’nin açıklamalarının ardından oldukça güçlü gelen konut, istihdam ve üretim verileri büyüme beklentilerini güçlendirdi. Mayıs ayı
boyunca not artırımı beklentisi ve global likiditenin devam edeceği varsayımları ile hisse senedi uzun  pozisyonlarımızı koruduk. Nitekim ayın ilk yarısında bu pozisyonumuzun faydasını da gördük. Ayın sonuna doğru ise, Fed Başkanın Bernanke’nin açıklamaları sonrasında global likiditeye bağlı
endişeler ile global faiz oranlarının yükselmesi, bankaların önemli gelir kaynaklarından kredili mevduat hesaplarına uygulanan faiz oranına getirilen üst limit ile birlikte banka karlılığında gelir kaybı yaşanacağı beklentisi ve de ülke içinde uzun zamandır fiyatlamadığımız siyasi riskteki artış portföylere
olumsuz yansıdı. Haziran ayında yurt içinde siyasi risk taraftaki gelişmeler ve yurtdışında ise ABD’den gelecek makro ekonomik dataların işaret edeceği yön, hisse senedi posizyonlarımız için 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 (%)

Mayıs 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

BGE 0,45 3,18 6,49 4,74 14,22

XU100 -0,07 8,39 17,70 9,95 56,06

XU030 -0,29 7,80 16,13 8,21 59,57

KYD365 -0,53 0,82 2,62 2,39 10,61

USD_DS 4,90 4,94 5,69 5,68 2,07

EUR_DS 4,31 3,98 5,67 4,15 6,94

KYDON_BRUT 0,35 1,24 2,48 2,04 5,79

KYDTUM -1,23 0,86 2,83 2,20 12,46

KYDMEV1AY_TL 0,53 1,68 3,53 2,86 8,14

0,01620

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.



BGK - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik 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 (Bankalar Birliği’nin 30/09/2005 verilerine göre
belirlediği 5 büyük banka) bir aylık brüt mevduat oranlarına göre hesaplanan endeks %1 dir.

Pay Değeri TL

Yönetim Ücreti (Yıllık Yüzde) 1,00

4.429.458,01

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.

Mayıs başında gelişmiş ülkeler sermaye piyasalarının yükseliş hareketine devam ettiğini daha sonra global çıkış stratejilerinin ön plana çıkması ile piyasaların aşağı yöneldiğini söyleyebiliriz. Gelişmekte olan ülkelere baktığımızda ise piyasaların düşüşte olduğunu görüyoruz. Özellikle Japonya’da
sermaye piyasalarında sene başından beri  devam eden güçlü hareketin tersine döndüğü söylenebilir. Döviz piyasalarında ise dolar euro karşısında yataybir seyir izlerken, Türk Lirası’nın 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.  Mayıs ayında küresel faiz piyasalarında ise Nisan ayındaki güçlü hareketin ardından değer kayıpları olduğunu söyleyebiliriz. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler ve borç sorunlu avrupa ülkelerinin
çoğunluğunda faizler yukarı yönlü bir seyir izledi. Ay içerisindeki veri akışı ve global faiz seviyelerindeki harekete paralel olarak yurt içi piyasada da faizler yukarı yönlü seyrederken, Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Moodys’in Türkiye’nin notunu yatırım yapılabilir seviyeye çıkarması sonrası
seviyelerin tarihi diplerinden yukarı hareket ettiğini görüyoruz. 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. Haziran ayında faiz seviyelerinin global fon akımlarına ve gelişmiş ülkelerdeki çıkış stratejileri hamlelerine bağlı olacağını söyleyebiliriz.  Merkez bankasının ay içerisinde likidite politikalarında yapacağı ayarlamalar, verim eğrisinin şeklinin oluşmasında 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 (%)

Mayıs 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

BGK -0,68 0,57 2,16 1,96 9,13

KYD365 -0,53 0,82 2,62 2,39 10,61

KYD547 -0,98 0,61 2,51 2,27 11,68

USD_DS 4,90 4,94 5,69 5,68 2,07

EUR_DS 4,31 3,98 5,67 4,15 6,94

KYDON_BRUT 0,35 1,24 2,48 2,04 5,79

0,01685

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.


