


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

1.247.018,15

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, Ağustos’ta %9,6’lık düşüş göstererek 66.394 seviyesinden kapandı. Aynı dönem içerisinde Bankacılık endeksi %7,78, Sanayi endeksi %8,5 düşüş kaydetti.  Ağustos ayının ilk yarısında FED’in QE3 alımlarını azaltmayı piyasaların düşündüğünden biraz daha uzun zamanda yani yıl sonuna doğru
yapabileceği beklentileri ile BIST 100 endeksinde 70,000 civarından gelen alımlarla 76,000 seviyesine kadar hızlı bir yükseliş gözlemlendi. BBH fonunda bu yükseliş esnasında %88 civarında taşıdığımız hisse senetlerini kademeli olarak satıp oranımızı %82 seviyesine kadar düşürdük. Satış yaptığımız
sektörler havacılık/ulaşım, otomotiv ve bankacılık oldu. Ağustos ayının ikinci yarısında ise Suriye’de yaşanılan gerginliğin yükselmesi ve olası bir NATO müdahalesi endişelerinin sonucunda BIST 100 64,000 seviyesine kadar yaklaşık %15,7’lik bir değer kaybı yaşadı. Bu düşüş sırasında BBH’deki hisse
oranımızı kademeli olarak %91 seviyesine kadar yükselttik. Bu düşüşte kısa pozisyon taşıdığımız havacılık/ulaştırma, otomotiv ve bankacılık sektörlerindeki oranlarımızı agresif bir şekilde arttırdık.  Global piyasalarda Ağustos boyunca gözlemlenen satış dalgasının Eylül’de durulmasını ve bir
toparlanma sürecinin başlamasını bekliyoruz. Ancak, Suriye konusunda yaşanılan gelişmeler piyasalar üzerinde olumlu veya olumsuz bir etki yaratacağını 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 (%)

Ağustos 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 -7,29 -21,27 -12,67 -10,18 4,03

XU100 -9,52 -23,84 -16,31 -15,11 0,37

XU030 -8,71 -24,28 -17,30 -16,99 0,15

USD_DS 5,20 8,95 13,12 13,92 12,07

EUR_DS 5,16 11,94 14,30 14,48 18,37

0,01836

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

525.073,86

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.

Ağustos, gelişmekte olan ülke piyasaları başta olmak üzere volatilitelerin artmaya devam ettiği bir ay olmuştur. FED’in, 17-18 Eylül’deki toplantısında, tahvil alım programının miktarında azaltmaya gideceği beklentileri güçlü kalmaya devam etmiştir. Bununla birlikte Avrupa’dan gelen olumlu üretim
verileri ile, ABD’deki olumlu konut piyasası verileri sonucu, gelişmiş ülkelerdeki ekonomik toparlanmanın süreceği beklentileri ile gelişmekte olan ülke para birimleri değer kaybetmeye devam etmiştir. Hindistan, Brezilya gibi ülkelerin merkez bankaları büyük miktarlarda döviz satım ve takas
yöntemleriyle kendi piyasalarına müdahalede bulunmuştur. Yurt içinde ise TL para birimi diğer gelişmekte olan ülkelerden de negatif ayrışarak değer kaybetmeye devam etmiştir. Ay içerisinde faiz koridorunun üst bantında 50 baz puanlık artırıma giden Merkez Bankası, TL’deki değer kaybının önüne
geçememiştir. Piyasalardaki faiz artırımı beklentisine rağmen Merkez Bankası fonlama faizlerinde önümüzdeki dönem bir değişikliğe gitmeyeceğini belirterek faizdeki volatiliteyi, para birimine transfer etmiştir. Gün içi döviz satım ihalelerine de devam Merkez Bankası, Dolar/TL kurunun ay sonunda
2,07 ile gün içi tarihi zirvelerine yükselmesini engelleyememiştir.Eylül’de, FED’in 17-18 Eylül’deki kararına kadar piyasalardaki volatilitenin devam edebileceğini ve özellikle gelişmekte olan ülkelerden sermaye çıkışlarının devamı sonucu yurt içi faiz ve hisse senedi piyasalarında kötü görünümün
devamını öngörmekteyiz.

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 (%)

Ağustos 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 1,88 0,90 3,10 2,20 6,32

KYD547 0,06 -3,21 -1,90 -0,28 4,14

USD_DS 5,20 8,95 13,12 13,92 12,07

EUR_DS 5,16 11,94 14,30 14,48 18,37

KYDMEV1AY_EUR 0,17 0,50 0,98 1,34 2,16

KYDMEV1AY_USD 0,18 0,52 1,01 1,37 2,19

0,01666

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

1.099.545,78

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, Ağustos içerisinde %9,6’lık düşüş göstererek 66.394 seviyesinden kapandı. Aynı dönem içerisinde Bankacılık endeksi %7,78, Sanayi endeksi %8,5 düşüş kaydetti.  Ağustos, gelişmekte olan ülke piyasaları başta olmak üzere volatilitelerin artmaya devam ettiği bir ay olmuştur. FED’in, 17-18
Eylül’deki toplantısında, tahvil alım programının miktarında azaltmaya gideceği beklentileri güçlü kalmaya devam etmiştir. Bununla birlikte Avrupa’dan gelen olumlu üretim verileri ile, ABD’deki olumlu konut piyasası verileri sonucu, gelişmiş ülkelerdeki ekonomik toparlanmanın süreceği beklentileri
ile gelişmekte olan ülke para birimleri değer kaybetmeye devam etmiştir. Hindistan, Brezilya gibi ülkelerin merkez bankaları büyük miktarlarda döviz satım ve takas yöntemleriyle kendi piyasalarına müdahalede bulunmuştur. Yurt içinde ise TL para birimi diğer gelişmekte olan ülkelerden de negatif
ayrışarak değer kaybetmeye devam etmiştir. Ay içerisinde faiz koridorunun üst bantında 50 baz puanlık artırıma giden Merkez Bankası, TL’deki değer kaybının önüne geçememiştir. Piyasalardaki faiz artırımı beklentisine rağmen Merkez Bankası fonlama faizlerinde önümüzdeki dönem bir değişikliğe
gitmeyeceğini belirterek faizdeki volatiliteyi, para birimine transfer etmiştir. Gün içi döviz satım ihalelerine de devam Merkez Bankası, Dolar/TL kurunun ay sonunda 2,07 ile gün içi tarihi zirvelerine yükselmesini engelleyememiştir.  Eylül’de, FED’in 17-18 Eylül’deki kararına kadar piyasalardaki
volatilitenin devam edebileceğini ve özellikle gelişmekte olan ülkelerden sermaye çıkışlarının devamı sonucu yurt içi faiz ve hisse senedi piyasalarında kötü görünümün devamını öngörmekteyiz. Suriye konusunda yaşanılan gelişmelerin de piyasalar üzerinde olumlu veya olumsuz bir etki yaratacağını

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 (%)

Ağustos 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 -2,90 -8,98 -5,60 -4,18 0,55

XU100 -9,52 -23,84 -16,31 -15,11 0,37

XU030 -8,71 -24,28 -17,30 -16,99 0,15

KYD365 0,33 -1,46 -0,13 1,43 5,09

USD_DS 5,20 8,95 13,12 13,92 12,07

EUR_DS 5,16 11,94 14,30 14,48 18,37

KYDON_BRUT 0,52 1,46 2,70 3,51 5,30

KYDTUM -0,94 -5,76 -4,04 -2,76 2,41

KYDMEV1AY_TL 0,57 1,66 3,33 4,53 7,41

0,01543

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

5.069.416,22

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.

Ağustos, gelişmekte olan ülke piyasaları başta olmak üzere volatilitelerin artmaya devam ettiği bir ay olmuştur. FED’in, 17-18 Eylül’deki toplantısında, tahvil alım programının miktarında azaltmaya gideceği beklentileri güçlü kalmaya devam etmiştir. Bununla birlikte Avrupa’dan gelen olumlu üretim
verileri ile, ABD’deki olumlu konut piyasası verileri sonucu, gelişmiş ülkelerdeki ekonomik toparlanmanın süreceği beklentileri ile gelişmekte olan ülke para birimleri değer kaybetmeye devam etmiştir. Hindistan, Brezilya gibi ülkelerin merkez bankaları büyük miktarlarda döviz satım ve takas
yöntemleriyle kendi piyasalarına müdahalede bulunmuştur. Yurt içinde ise TL para birimi diğer gelişmekte olan ülkelerden de negatif ayrışarak değer kaybetmeye devam etmiştir. Ay içerisinde faiz koridorunun üst bantında 50 baz puanlık artırıma giden Merkez Bankası, TL’deki değer kaybının önüne
geçememiştir. Piyasalardaki faiz artırımı beklentisine rağmen Merkez Bankası fonlama faizlerinde önümüzdeki dönem bir değişikliğe gitmeyeceğini belirterek faizdeki volatiliteyi, para birimine transfer etmiştir. Gün içi döviz satım ihalelerine de devam Merkez Bankası, Dolar/TL kurunun ay sonunda
2,07 ile gün içi tarihi zirvelerine yükselmesini engelleyememiştir.  Eylül’de, FED’in 17-18 Eylül’deki kararına kadar piyasalardaki volatilitenin devam edebileceğini ve özellikle gelişmekte olan ülkelerden sermaye çıkışlarının devamı sonucu yurt içi faiz ve hisse senedi piyasalarında kötü görünümün
devamını öngörmekteyiz.

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 (%)

Ağustos 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 -0,61 -3,01 -1,90 -0,54 3,12

KYD365 0,33 -1,46 -0,13 1,43 5,09

KYD547 0,06 -3,21 -1,90 -0,28 4,14

USD_DS 5,20 8,95 13,12 13,92 12,07

EUR_DS 5,16 11,94 14,30 14,48 18,37

KYDON_BRUT 0,52 1,46 2,70 3,51 5,30

0,01682

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-Karma Emeklilik Yatırım Fonu

Fon Büyüklüğü TL

KYD DİBS 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

115.314.557,02

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.

Ağustos, gelişmekte olan ülke piyasaları başta olmak üzere volatilitelerin artmaya devam ettiği bir ay olmuştur. FED’in, 17-18 Eylül’deki toplantısında, tahvil alım programının miktarında azaltmaya gideceği beklentileri güçlü kalmaya devam etmiştir. Bununla birlikte Avrupa’dan gelen olumlu üretim
verileri ile, ABD’deki olumlu konut piyasası verileri sonucu, gelişmiş ülkelerdeki ekonomik toparlanmanın süreceği beklentileri ile gelişmekte olan ülke para birimleri değer kaybetmeye devam etmiştir. Hindistan, Brezilya gibi ülkelerin merkez bankaları büyük miktarlarda döviz satım ve takas
yöntemleriyle kendi piyasalarına müdahalede bulunmuştur. Yurt içinde ise TL para birimi diğer gelişmekte olan ülkelerden de negatif ayrışarak değer kaybetmeye devam etmiştir. Ay içerisinde faiz koridorunun üst bantında 50 baz puanlık artırıma giden Merkez Bankası, TL’deki değer kaybının önüne
geçememiştir. Piyasalardaki faiz artırımı beklentisine rağmen Merkez Bankası fonlama faizlerinde önümüzdeki dönem bir değişikliğe gitmeyeceğini belirterek faizdeki volatiliteyi, para birimine transfer etmiştir. Gün içi döviz satım ihalelerine de devam Merkez Bankası, Dolar/TL kurunun ay sonunda
2,07 ile gün içi tarihi zirvelerine yükselmesini engelleyememiştir.  Eylül’de, FED’in 17-18 Eylül’deki kararına kadar piyasalardaki volatilitenin devam edebileceğini ve özellikle gelişmekte olan ülkelerden sermaye çıkışlarının devamı sonucu yurt içi faiz ve hisse senedi piyasalarında kötü görünümün
devamını öngörmekteyiz.

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 (%)

Ağustos 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 0,57 1,37 2,44 3,22 4,81

KYD91 0,54 1,03 2,48 3,59 6,02

USD_DS 5,20 8,95 13,12 13,92 12,07

EUR_DS 5,16 11,94 14,30 14,48 18,37

KYDON_BRUT 0,52 1,46 2,70 3,51 5,30

KYDMEV1AY_TL 0,57 1,66 3,33 4,53 7,41

0,02786

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.



GRK - Groupama Emeklilik Katkı Emeklilik Yatırım Fonu

Fon Büyüklüğü TL

%5 BIST Ulusal 100 Endeksi + %92 KYD Tüm DİBS Endeksi + %1 KYD OST Endeksi (Sabit) + %1 KYD ON Brüt Endeksi + %1 KYD 1 Aylık Gösterge TL Mevduat Endeksi

Pay Değeri TL

Yönetim Ücreti (Yıllık Yüzde) 0,36

15.295.368,30

Bireysel emeklilik sistemindeki katılımcıların devlet katkı
tutarlarının değerlendirilmesi amacı ile kurulmuştur. Fon,
Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilen TL cinsinden
borçlanma senetleri, gelir ortaklığı senetleri, kira sertifikaları,
vadeli mevduat, katılma hesaplarına, özel sektör borçlanma
araçlarına yatırım yapılabilir.

Ağustos, gelişmekte olan ülke piyasaları başta olmak üzere volatilitelerin artmaya devam ettiği bir ay olmuştur. FED’in, 17-18 Eylül’deki toplantısında, tahvil alım programının miktarında azaltmaya gideceği beklentileri güçlü kalmaya devam etmiştir. Bununla birlikte Avrupa’dan gelen olumlu üretim
verileri ile, ABD’deki olumlu konut piyasası verileri sonucu, gelişmiş ülkelerdeki ekonomik toparlanmanın süreceği beklentileri ile gelişmekte olan ülke para birimleri değer kaybetmeye devam etmiştir. Hindistan, Brezilya gibi ülkelerin merkez bankaları büyük miktarlarda döviz satım ve takas
yöntemleriyle kendi piyasalarına müdahalede bulunmuştur. Yurt içinde ise TL para birimi diğer gelişmekte olan ülkelerden de negatif ayrışarak değer kaybetmeye devam etmiştir. Ay içerisinde faiz koridorunun üst bantında 50 baz puanlık artırıma giden Merkez Bankası, TL’deki değer kaybının önüne
geçememiştir. Piyasalardaki faiz artırımı beklentisine rağmen Merkez Bankası fonlama faizlerinde önümüzdeki dönem bir değişikliğe gitmeyeceğini belirterek faizdeki volatiliteyi, para birimine transfer etmiştir. Gün içi döviz satım ihalelerine de devam Merkez Bankası, Dolar/TL kurunun ay sonunda
2,07 ile gün içi tarihi zirvelerine yükselmesini engelleyememiştir. Eylül’de, FED’in 17-18 Eylül’deki kararına kadar piyasalardaki volatilitenin devam edebileceğini ve özellikle gelişmekte olan ülkelerden sermaye çıkışlarının devamı sonucu yurt içi faiz ve hisse senedi piyasalarında kötü görünümün
devamını öngörmekteyiz.

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 (%)

Ağustos 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

GRK -1,26 -6,40

XU100 -9,52 -23,84 -16,31 -15,11 0,37

0,00962

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.



GRA - Groupama Emeklilik Altın Emeklilik Yatırım Fonu

Fon Büyüklüğü TL

%5 KYD ON Brüt Endeksi + %95 KYD Altın Fiyat Endeksi Kapanış

Pay Değeri TL

Yönetim Ücreti (Yıllık Yüzde) 1,90

2.718.125,84

Fon portföyüne yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının
seçiminde, nakde dönüşümü kolay olan ve riski az olanlar
tercih edilir. Buna göre fon portföyünün en az %80 i devamlı
olarak ulusal ve uluslararası borsalarda işlem görmekte olan
altın ve altına dayalı sermaye piyasası araçlarına yatırılır.

Altın ons fiyatlarında yıl başından bu yana yaşanan sert gerilemenin ardından gözlenen tepki yükselişi, son bir ayda %6,3 civarında artışla 1.400$ direncine kadar sürdü.  Mevcutta yerli yatırımcı açısından altın fiyatları Nisan ayında başlayan sert düşüşü büyük ölçüde geri almış durumda. Altında yaşanan
sert satışların ardından özellikle geleneksel olarak yüksek altın tüketimine sahip Çin, Hindistan, Türkiye gibi bazı ülkelerde bireysel yatırımcı talebinin coşku seviyesinde arttığını  da görmekteyiz.  Borsa Yatırım Fonlarından sert çıkışlar sürse de fiziki talepte artış fiyatlarda dengelenme getiren başlıca
faktör olarak öne çıkmaktadır. Mevcut koşullarda artan yerel fiyatların, gelişmekte olan ülke para birimlerine duyulan güven kaybı ve hızlı değer artışı teması ile altın talebini desteklemesi beklenebilir. Ancak, Hindistan’da altın ithalatına ilişkin atılan son önlemler ve Hint Rupi’sinin rekor düzeyde değer
kaybetmesiyle Hindistan’da altın fiyatlarının yerel cinsten rekor düzeyleri ulaşması altın talebini olumsuz etkileyebilir. Bu ihtimaller altın için gizli riskler olarak arka planda kalmaya devam ediyor. Hedge fonlar ve diğer spekülatörler Mısır’da dinmeyen tansiyon ve ABD'nin Suriye'ye bir askeri müdahale
düzenleyeceği beklentileriyle beraber altında ralli beklentilerini artırıyorlar. Para yöneticileri altın üzerine net uzun pozisyonlarını yüzde 34 yükselterek 97,902'ye çıkardı ve 22 Ocak'tan bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Kısa vadeli kontratların sayısı ise yüzde 37 gerileyerek 32,088 oldu ve 11 ayın en
büyük düşüşünü gerçekleştirdi.  Mevcut konjonktürde fiyatların kısa vadede 1.400$ direncinin üzerine, 1.450$’a doğru bir hareket yapması söz konusu olabilir. Aşağı yönde ise 1.380$ desteği öne çıkmaktadır.

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 (%)

Ağustos 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

GRA 9,96

IAB_GOLD_TRL/KG 12,86 11,58 1,20 -2,82 -4,22

IAB_GOLD_EUR/ONS 2,01 -4,96 -17,14 -19,32 -22,40

IAB_GOLD_USD/ONS 6,64 1,65 -11,43 -15,14 -15,06

KYDON_NET 0,44 1,24 2,29 2,98 4,52

GOLDIST 11,77 10,74 0,12 -3,79 -5,31

0,01118

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.


