


BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

Fon Büyüklüğü TL

%90 BIST Ulusal 100 Endeksi + %1 KYD 182 Günlük DİBS Endeksi + %9 KYD ON Brüt Endeksi

Pay Değeri TL

Yönetim Ücreti (Yıllık Yüzde) 1,00

1.031.080,68

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, Haziran’da %11,28’lik düşerek 76.295’den kapandı. Aynı dönemde Bankacılık endeksi %15,41, Sanayi endeksi %7,44 değer kaybetti. TCMB ay içerisinde gerçekleştirdiği PPK toplantısında faiz oranlarında değişiklik yapmayarak politika faizini %4,5 olarak sabit tuttu. Kurul, rezerv karşılıkları
ve rezerv opsiyon katsayılarında da bir değişiklik yapmazken küresel ekonomiye dair belirsizlikler ve sermaye akımlarındaki oynaklığa dikkat çekerek Türk Lirası likiditesinin kompozisyonunda gereken ayarlamaları yapacağını belirtti. Mayıs’ta ikinci not artışı sonrası kar satışları ile baskı altına giren
Türkiye borsası Haziran’a Gezi Parkı olaylarının da etkisiyle büyük bir düşüşle başladı. Yayınlanan ekonomik tahminlerde hem işsizlik hem enflasyonun aşağı çekilmesine paralel olarak Haziran ayı Fed toplantısında Fed Başkanı Bernanke’nin varlık alımlarında 2013 içerisinde kesinti, 2014’te
sonlandırma hedeflediklerini söylemesi, piyasalar üzerindeki satış baskısını artırdı. Haziran’da yurtiçi siyasi riskteki artıştan dolayı özellikle tahvil-bono piyasalarında yaşanan satış eğiliminin neticesinde faiz oranlarında artışlar gözlemlenirken hisse senedi piyasalarında da düşüşler hakimdi. Ayrıca
FED’in de parasal gevşeme miktarında kısmı azaltımlara gideceği yönündeki açıklamaları neticesinde tüm global piyasalarda değer kayıpları yaşandı. BBH fonunda sektör ortalamalarının altında hisse senedi pozisyonları taşıdık. Hisse dağılımlarında ise banka hisselerinde sanayi hisselerine göre daha
az pozisyon taşıdık. Temmuz’da ise yazın tüm piyasalarda yaşanılan likidite eksikliğinde BIST-100’ün dalgalı bir seyir izlemesini bekliyoruz. Mayıs‘a göre ciddi yükselişler kaydeden faiz ve döviz piyasalarının banka ve sanayi şirketlerinin gelir tablolarına olumsuz etki edeceği beklentileri neticesinde
yatırımcıların hisse senedi piyasalarına karşı temkinli duruşlarını koruyacaklarını 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 (%)

Haziran 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 -11,48 -8,02 -0,68 -0,04 25,95

XU100 -11,28 -10,51 -2,91 -2,45 25,44

XU030 -12,34 -11,85 -5,62 -5,14 25,44

USD_DS 2,15 6,12 7,65 7,95 5,71

EUR_DS 2,61 8,32 6,57 6,87 10,94

0,01861

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

%6 KYD 182 Günlük DİBS Endeksi + %1 KYD OST Endeksi (Değişken) + %1 KYD OST Endeksi (Sabit) + %45 KYD Euro Bazlı Eurobond Endeksi (TL) + %45 KYD Dolar Bazlı Eurobond Endeksi (TL)
+ %1 KYD ON Brüt Endeksi + %1 KYD 1 Aylık Gösterge TL Mevduat Endeksi

Pay Değeri TL

Yönetim Ücreti (Yıllık Yüzde) 1,00

593.839,24

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.

Haziran ayında global piyasalara, Amerikan Merkez Bankası’nın (FED) varlık alım programını beklenenden daha önce azaltmaya başlayacağı beklentileri hakim olmuştur. 19 Haziran’daki FED toplantısına kadar global faizlerde yükseliş, hisse senetleri ve emtia piyasalarında düşüş görülmüştür. 19
Haziran’daki toplantıda, FED başkanı Ben Bernanke’nin, tahvil alım programının  2013 yılının sonuna doğru azaltılmaya başlanabileceğini sinyallemesi, faizlerdeki yükselişi ve hisse senetlerindeki düşüşü hızlandırmıştır. Gelişmekte olan ülke piyasalarından para çıkışı hızlanmış olup, Amerikan Doları
diğer para birimlerine karşı değer kazanmayı sürdürmüştür. Ancak ay sonuna doğru, ABD ekonomisinin ilk çeyrek büyümesinin aşağı yönlü revizyonu sonrası tekrar yeşeren FED’in gevşek para politikasına devam edeceği beklentileri ile faiz ve hisse senedi piyasalarında kayıpların bir miktarı tekrar geri
alınmıştır. Yurt içinde ise Mayıs ayındaki Moody’s’den gelen not artırımı sonrası bir beklentinin kalmaması ve gelişmekte olan ülkelerden para çıkışının hızlanması ile faizler hızla yükselmiş olup BIST 100’de büyük değer kayıpları görülmüştür. Tarihi zirve seviyelerine yükselen ABD Dolar’ı ile Merkez
Bankası döviz satım ihaleleri açarak kurdaki tansiyonun önüne geçmeye çalışmıştır. Açık piyasa işlemleri ile TL likiditesini azaltan Merkez Bankası, piyasa yapıcı bankaları faiz koridorunun üst bantından fonlamaya başlamıştır. Temmuz ayında faiz seviyelerinin global fon akımlarına ve gelişmiş
ülkelerdeki çıkış stratejileri hamlelerine bağlı olacağını söyleyebiliriz.  TCMB’nin 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 (%)

Haziran 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 -2,87 1,81 -0,31 -0,13 9,12

KYD547 -1,50 -0,49 0,74 0,73 8,15

USD_DS 2,15 6,12 7,65 7,95 5,71

EUR_DS 2,61 8,32 6,57 6,87 10,94

KYDMEV1AY_EUR 0,14 0,47 1,00 0,98 2,26

KYDMEV1AY_USD 0,14 0,48 1,01 1,00 2,28

0,01575

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

%25 BIST Ulusal 30 Endeksi + %60 KYD Tüm DİBS Endeksi + %1 KYD OST Endeksi (Değişken) + %3 KYD OST Endeksi (Sabit) + %10 KYD ON Brüt Endeksi + %1 KYD 1 Aylık Gösterge TL Mevduat
Endeksi

Pay Değeri TL

Yönetim Ücreti (Yıllık Yüzde) 1,00

698.168,75

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, Haziran’da %11,28’lik düşüşle 76.295’den kapandı. Aynı dönemde Bankacılık endeksi %15,41, Sanayi endeksi %7,44 düşüş kaydetti. TCMB ay içerisinde gerçekleştirdiği PPK toplantısında faiz oranlarında değişiklik yapmayarak politika faizini %4,5 olarak sabit tuttu. Kurul, rezerv karşılıkları
ve rezerv opsiyon katsayılarında da değişiklik yapmazken küresel ekonomiye dair belirsizlikler ve sermaye akımlarındaki oynaklığa dikkat çekerek Türk Lirası likiditesinin kompozisyonunda gereken ayarlamaları yapacağını belirtti. Mayıs ayında ikinci not artırımının ardından kar satışları ile baskı altına
giren Türkiye borsası Haziran ayına Gezi Parkı olaylarının da etkisiyle büyük bir düşüşle başladı. Yayınlanan ekonomik tahminlerde hem işsizlik hem enflasyonun aşağı çekilmesine paralel olarak Haziran ayı Fed toplantısında FED başkanı Ben Bernanke’nin, tahvil alım programının  2013 sonuna doğru
azaltılmaya başlanabileceğini sinyallemesi, faizlerdeki yükselişi ve hisse senetlerindeki düşüşü hızlandırmıştır. Gelişmekte olan ülke piyasalarından para çıkışı hızlanmış olup, ABD Doları diğer para birimlerine karşı değer kazanmayı sürdürmüştür. Ancak ay sonuna doğru, ABD ekonomisinin ilk çeyrek
büyümesinin aşağı yönlü revizyonu sonrası tekrar yeşeren FED’in gevşek para politikasına devam edeceği beklentileri ile faiz ve hisse senedi piyasalarında kayıpların bir miktarı tekrar geri alınmıştır.Haziran’da yurtiçi siyasi riskteki artıştan dolayı özellikle tahvil-bono piyasalarında yaşanan satış
eğiliminin neticesinde faiz oranlarında artışlar gözlemlenirken hisse senedi piyasalarında da düşüşler hakimdi. BGE fonunda sektör ortalamalarının altında hisse senedi pozisyonları taşıdık. Hisse dağılımlarında ise banka hisselerinde sanayi hisselerine göre daha az pozisyon taşıdık.

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 (%)

Haziran 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 -4,39 -2,52 -0,06 0,14 8,07

XU100 -11,28 -10,51 -2,91 -2,45 25,44

XU030 -12,34 -11,85 -5,62 -5,14 25,44

KYD365 -0,80 0,24 1,60 1,57 8,14

USD_DS 2,15 6,12 7,65 7,95 5,71

EUR_DS 2,61 8,32 6,57 6,87 10,94

KYDON_BRUT 0,41 1,24 2,50 2,46 5,44

KYDTUM -2,77 -1,59 -0,62 -0,63 7,52

KYDMEV1AY_TL 0,47 1,62 3,41 3,34 7,85

0,01549

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

%87 KYD Tüm DİBS Endeksi + %1 KYD OST Endeksi (Değişken) + %1 KYD OST Endeksi (Sabit) + %10 KYD ON Brüt Endeksi + %1 KYD 1 Aylık Gösterge TL Mevduat Endeksi

Pay Değeri TL

Yönetim Ücreti (Yıllık Yüzde) 1,00

4.569.462,51

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.

Haziran ayında global piyasalara, Amerikan Merkez Bankası’nın (FED) varlık alım programını beklenenden daha önce azaltmaya başlayacağı beklentileri hakim olmuştur. 19 Haziran’daki FED toplantısına kadar global faizlerde yükseliş, hisse senetleri ve emtia piyasalarında düşüş görülmüştür. 19
Haziran’daki toplantıda, FED başkanı Ben Bernanke’nin, tahvil alım programının  2013 yılının sonuna doğru azaltılmaya başlanabileceğini sinyallemesi, faizlerdeki yükselişi ve hisse senetlerindeki düşüşü hızlandırmıştır. Gelişmekte olan ülke piyasalarından para çıkışı hızlanmış olup, Amerikan Doları
diğer para birimlerine karşı değer kazanmayı sürdürmüştür. Ancak ay sonuna doğru, ABD ekonomisinin ilk çeyrek büyümesinin aşağı yönlü revizyonu sonrası tekrar yeşeren FED’in gevşek para politikasına devam edeceği beklentileri ile faiz ve hisse senedi piyasalarında kayıpların bir miktarı tekrar geri
alınmıştır.Yurt içinde ise Mayıs ayındaki Moody’s’den gelen not artırımı sonrası bir beklentinin kalmaması ve gelişmekte olan ülkelerden para çıkışının hızlanması ile faizler hızla yükselmiş olup BIST 100’de büyük değer kayıpları görülmüştür. Tarihi zirve seviyelerine yükselen ABD Dolar’ı ile Merkez
Bankası döviz satım ihaleleri açarak kurdaki tansiyonun önüne geçmeye çalışmıştır. Açık piyasa işlemleri ile TL likiditesini azaltan Merkez Bankası, piyasa yapıcı bankaları faiz koridorunun üst bantından fonlamaya başlamıştır.Temmuz ayında faiz seviyelerinin global fon akımlarına ve gelişmiş
ülkelerdeki çıkış stratejileri hamlelerine bağlı olacağını söyleyebiliriz.  TCMB’nin 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 (%)

Haziran 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 -0,91 -0,05 1,04 1,03 6,90

KYD365 -0,80 0,24 1,60 1,57 8,14

KYD547 -1,50 -0,49 0,74 0,73 8,15

USD_DS 2,15 6,12 7,65 7,95 5,71

EUR_DS 2,61 8,32 6,57 6,87 10,94

KYDON_BRUT 0,41 1,24 2,50 2,46 5,44

0,01670

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.


