


BEH - Groupama Emeklilik 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) 2,26

63.280.845,66

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, Temmuz’da %3,82’lik düşüş göstererek 73.377’den kapandı. Aynı dönem içerisinde Bankacılık endeksi %8,21, Sanayi endeksi %2,75 düşüş kaydetti. TCMB ay içerisinde gerçekleştirdiği PPK toplantısında faiz koridorunun üst bandında  75 baz puanlık bir artış yaparak 7,25% seviyesine yükseltti.
Ayrıca Merkez Bankası “olağan dışı günler” olarak belirlediği zamanlarda da üst band faizini ekstradan 50 baz puan arttırabilecek. Bankacılık sektöründeki kredi artışı yıllık % 23’lük bir artış gösterirken hükümetin 2013 yılı büyüme tahminlerini aşağı yönde revize edebileceğini açıklaması piyasalar
tarafından olumsuz algılandı.  FED başkanı Ben Bernanke’nin yapmış olduğu açıklamaların ardından analistler FED’in Eylül’de uygulamakta olduğu “Parasal gevşeme” politikasında azaltıma gidebileceği beklentilerini arttırdılar. Ayrıca ABD’de açıklanan işsizlik rakamlarının beklentilerden daha düşük
gelmesi ve sanayi üretim endekslerindeki yükselişler bu beklentilerin artmasına neden oldu. ABD’den gelen güçlü büyüme verileri Fed’in sene sonuna kadar parasal genişleme programını durdurabileceğine dair riskleri artırdı. Bu nedenle genel bir satış baskısı altında kalan küresel faiz piyasaları
Türkiye gibi cari dengesi eksi olan ülkelere olumsuz etki yarattı.  Gerek yurtdışında ki parasal genişlemenin durdurulabilme ihtimali, gerekse yurtiçinde faiz artışın banka karlarını olumsuz etkileyeceği beklentisi ve ekonomik büyümenin yavaşlayacağına dair beklentileri nedeniyle Türk hisse senedi
piyasasına ‘al’ tavsiyesi vermek için erken olabilir.  Bu nedenle, fonlarımızda benzer rakip ortalamarına göre düşük oranda hisse tutmaya ve bankacılık sektörü ağırlığımızı azaltmaya devam ediyoruz.  Hisse oranımızı artırmak için yukarıda bahsedilen riskleri azalmasını beklemenin uygun olacağını

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 (%)

Temmuz 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 -2,41 -11,87 -4,33 -2,19 16,35

XU100 -3,82 -14,72 -6,86 -6,18 14,19

XU030 -4,15 -16,22 -8,94 -9,08 13,34

USD_DS 0,32 7,49 9,70 8,29 7,76

EUR_DS 1,87 9,04 7,33 8,86 16,42

0,03692

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

%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) 1,88

25.290.471,27

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.

Temmuz’da global piyasalara, Amerika’dan gelen ekonomik veriler yön vermeye  devam etmiştir. Piyasaların yakından takip ettiği ABD tarım dışı istihdam verisi beklentileri aşınca ABD Merkez Bankası’nın (FED) varlık alım programını Eylül’de sonlandıracağı beklentileri artmıştır. Amerikan Doları’nın
gelişmekte olan ülkelerden çıkıp ABD’ye geri dönmeye devam etmesiyle gelişmekte olan ülke para birimleri ve hisse senetleri değer kaybetmiş olup faizlerinde volatilite artmıştır. ABD başta olmak üzere gelişmiş ülke piyasalarının gelişmekte olan ülke piyasalarına görece olumlu performansı
Temmuz’da da sürmüştür. Avrupa bölgesinden de olumlu sinyaller gelmeye başlamıştır.Yurt içinde ise TL değer kaybetmeye devam etmiştir. 1,97 ile tarihi zirvelerine yükselen Dolar/TL kurunda tansiyonu düşürmek adına Merkez Bankası döviz satım ihalelerini arttırmış olup Temmuz ayında piyasaya
toplamda 5 milyar dolar satmıştır. Ayrıca politika faizi ile repo ihalesi açmayarak istisnai gün uygulamalarını sıklaştıran Merkez Bankası, Temmuz ayı para politikası kurulu toplantısında faiz koridorunun üst bandında 75 baz puanlık artırıma giderek para politikasını bir miktar sıkılaştırmıştır.
Piyasalardaki artan volatilite sonucu Merkez Bankası’nın izleyeceği para politikası önem kazanmıştır. Önümüzdeki dönemde de Merkez Banka’sının likidite yönetiminin döviz kurundaki volatilitenin önüne geçmeyi başarıp başaramayacağı dikkatle izlenecek olup ikinci çeyrek enflasyon raporu yol
gösterici 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 (%)

Temmuz 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 0,21 0,95 2,43 1,58 8,68

USD_DS 0,32 7,49 9,70 8,29 7,76

EUR_DS 1,87 9,04 7,33 8,86 16,42

KYDMEV1AY_EUR 0,18 0,47 0,97 1,17 2,19

KYDMEV1AY_USD 0,19 0,49 0,99 1,19 2,21

0,01954

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

%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) 2,24

69.327.964,51

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.

Temmuz’da global piyasalara, Amerika’dan gelen ekonomik veriler yön vermeye  devam etmiştir. Piyasaların yakından takip ettiği ABD tarım dışı istihdam verisi beklentileri aşınca ABD Merkez Bankası’nın (FED) varlık alım programını Eylül’de sonlandıracağı beklentileri artmıştır. Amerikan Doları’nın
gelişmekte olan ülkelerden çıkıp ABD’ye geri dönmeye devam etmesiyle gelişmekte olan ülke para birimleri ve hisse senetleri değer kaybetmiş olup faizlerinde volatilite artmıştır. ABD başta olmak üzere gelişmiş ülke piyasalarının gelişmekte olan ülke piyasalarına görece olumlu performansı
Temmuz’da da sürmüştür. Avrupa bölgesinden de olumlu sinyaller gelmeye başlamıştır.BIST-100, Temmuz’da %3,82’lik düşüş göstererek 73.377’den kapandı. Aynı dönem içerisinde Bankacılık endeksi %8,21, Sanayi endeksi %2,75 düşüş kaydetti. TCMB ay içerisinde gerçekleştirdiği PPK toplantısında
faiz koridorunun üst bandında  75 baz puanlık bir artış yaparak 7,25% seviyesine yükseltti. Ayrıca Merkez Bankası “olağan dışı günler” olarak belirlediği zamanlarda da üst band faizini ekstradan 50 baz puan arttırabilecek.Yurt içinde ise TL değer kaybetmeye devam etmiştir. 1,97 ile tarihi zirvelerine
yükselen Dolar/TL kurunda tansiyonu düşürmek adına Merkez Bankası döviz satım ihalelerini arttırmış olup Temmuz ayında piyasaya toplamda 5 milyar dolar satmıştır. Piyasalardaki artan volatilite sonucu Merkez Bankası’nın izleyeceği para politikası önem kazanmıştır. Önümüzdeki dönemde de
Merkez Banka’sının likidite yönetiminin döviz kurundaki volatilitenin önüne geçmeyi başarıp başaramayacağı dikkatle izlenecek olup ikinci çeyrek enflasyon raporu yol gösterici 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 (%)

Temmuz 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 -1,49 -5,26 -2,01 -0,87 5,90

XU100 -3,82 -14,72 -6,86 -6,18 14,19

XU030 -4,15 -16,22 -8,94 -9,08 13,34

KYD365 -0,46 -1,79 0,15 1,10 5,67

USD_DS 0,32 7,49 9,70 8,29 7,76

EUR_DS 1,87 9,04 7,33 8,86 16,42

KYDON_BRUT 0,51 1,28 2,54 2,98 5,24

KYDTUM -1,23 -5,14 -2,58 -1,84 4,04

KYDMEV1AY_TL 0,58 1,59 3,30 3,94 7,55

0,03250

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.



GRS - Groupama Emeklilik Standart Emeklilik Yatırım Fonu

Fon Büyüklüğü TL

%10 BIST Ulusal 100 Endeksi + %78 KYD Tüm DİBS Endeksi + %1 KYD OST Endeksi (Değişken) + %4 KYD OST Endeksi (Sabit) + %2 KYD ON Brüt Endeksi + %5 KYD 1 Aylık Gösterge TL Mevduat Endeksi

Pay Değeri TL

Yönetim Ücreti (Yıllık Yüzde) 1,88

282.337,65

Fon, sisteme giriş aşamasında herhangi bir fon tercihinde
bulunmayan kişilerin birikimlerini, yatırıma yönlendirmek
amacıyla da kullanılmaktadır. Bu nedenle Fon portföyünün
tamamı Yönetmelik’te ve Genelge’de belirtilen portföy
sınırlamalarına uygun şekilde yönetilir.

Temmuz’da global piyasalara, Amerika’dan gelen ekonomik veriler yön vermeye  devam etmiştir. Piyasaların yakından takip ettiği ABD tarım dışı istihdam verisi beklentileri aşınca ABD Merkez Bankası’nın (FED) varlık alım programını Eylül’de sonlandıracağı beklentileri artmıştır. Amerikan Doları’nın
gelişmekte olan ülkelerden çıkıp ABD’ye geri dönmeye devam etmesiyle gelişmekte olan ülke para birimleri ve hisse senetleri değer kaybetmiş olup faizlerinde volatilite artmıştır. ABD başta olmak üzere gelişmiş ülke piyasalarının gelişmekte olan ülke piyasalarına görece olumlu performansı
Temmuz’da da sürmüştür. Avrupa bölgesinden de olumlu sinyaller gelmeye başlamıştır.Yurt içinde ise TL değer kaybetmeye devam etmiştir. 1,97 ile tarihi zirvelerine yükselen Dolar/TL kurunda tansiyonu düşürmek adına Merkez Bankası döviz satım ihalelerini arttırmış olup Temmuz ayında piyasaya
toplamda 5 milyar dolar satmıştır. Ayrıca politika faizi ile repo ihalesi açmayarak istisnai gün uygulamalarını sıklaştıran Merkez Bankası, Temmuz ayı para politikası kurulu toplantısında faiz koridorunun üst bandında 75 baz puanlık artırıma giderek para politikasını bir miktar sıkılaştırmıştır.
Piyasalardaki artan volatilite sonucu Merkez Bankası’nın izleyeceği para politikası önem kazanmıştır. Önümüzdeki dönemde de Merkez Banka’sının likidite yönetiminin döviz kurundaki volatilitenin önüne geçmeyi başarıp başaramayacağı dikkatle izlenecek olup ikinci çeyrek enflasyon raporu yol
gösterici 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 (%)

Temmuz 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

GRS -1,80 -8,46

0,00915

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

%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) 1,90

402.212.227,77

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.

Temmuz’da global piyasalara, Amerika’dan gelen ekonomik veriler yön vermeye  devam etmiştir. Piyasaların yakından takip ettiği ABD tarım dışı istihdam verisi beklentileri aşınca ABD Merkez Bankası’nın (FED) varlık alım programını Eylül’de sonlandıracağı beklentileri artmıştır. Amerikan Doları’nın
gelişmekte olan ülkelerden çıkıp ABD’ye geri dönmeye devam etmesiyle gelişmekte olan ülke para birimleri ve hisse senetleri değer kaybetmiş olup faizlerinde volatilite artmıştır. ABD başta olmak üzere gelişmiş ülke piyasalarının gelişmekte olan ülke piyasalarına görece olumlu performansı
Temmuz’da da sürmüştür. Avrupa bölgesinden de olumlu sinyaller gelmeye başlamıştır.Yurt içinde ise TL değer kaybetmeye devam etmiştir. 1,97 ile tarihi zirvelerine yükselen Dolar/TL kurunda tansiyonu düşürmek adına Merkez Bankası döviz satım ihalelerini arttırmış olup Temmuz ayında piyasaya
toplamda 5 milyar dolar satmıştır. Ayrıca politika faizi ile repo ihalesi açmayarak istisnai gün uygulamalarını sıklaştıran Merkez Bankası, Temmuz ayı para politikası kurulu toplantısında faiz koridorunun üst bandında 75 baz puanlık artırıma giderek para politikasını bir miktar sıkılaştırmıştır.
Piyasalardaki artan volatilite sonucu Merkez Bankası’nın izleyeceği para politikası önem kazanmıştır. Önümüzdeki dönemde de Merkez Banka’sının likidite yönetiminin döviz kurundaki volatilitenin önüne geçmeyi başarıp başaramayacağı dikkatle izlenecek olup ikinci çeyrek enflasyon raporu yol
gösterici 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 (%)

Temmuz 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 -0,94 -2,92 -1,30 -0,60 3,06

KYD365 -0,46 -1,79 0,15 1,10 5,67

KYD547 -1,06 -3,50 -1,31 -0,33 4,92

USD_DS 0,32 7,49 9,70 8,29 7,76

EUR_DS 1,87 9,04 7,33 8,86 16,42

KYDON_BRUT 0,51 1,28 2,54 2,98 5,24

KYDTUM -1,23 -5,14 -2,58 -1,84 4,04

KYDMEV1AY_TL 0,58 1,59 3,30 3,94 7,55

0,03540

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.


