


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.

BİST-100, Kasım ayı içerisinde %2,4 azalarak ayı 75.748 seviyesinden kapattı. Aynı dönem içerisinde Bankacılık endeksi %7,1 değer kaybederken, Sanayi endeksi %2,2 geriledi. BİST-100’ün yılbaşından bu yana ki getirisi ise -%3,15 olarak gerçekleşti. Kasım ayı Türkiye ve gelişmekte olan piyasa borsaları
için bir hayli dalgalı bir ay oldu. Global yatırımcıların FED’in 2014 yılı içinde parasal gevşemeyi azaltacağına kesin gözüyle bakması neticesinde, gelişmekte olan ülke borsalarında ciddi miktarlada satış yaptıkları gözlemlendi. Kasım ayına 77.600 seviyesinde başlayan BİST 100 endeksi ayın ilk yarısında
kesintisiz düşüş sergileyerek 70.800 seviyesine kadar geriledi. FED’in başkan adayı Janet Yellen’ın kongrede yaptığı konuşması sırasında parasal gevşeme politikasına ABD ekonomik göstergelerinin FED’in sürdürülebilir olduğunu düşündüğü seviyeye gelinceye kadar devam edeceğinin altını çizmesi;
tüm global piyasalara özellikle gelişmelte olan piyasalara bir alım dalgası getirdi. BİST 100 endeksi de yukarı yönlü sert bir hareket yapıp 77.000 seviyesine kadar yükseldi. BBH fonunda ayın ilk yarısında pozisyonlarımızı benzer rakip ortalamasının altında tutup banka hisselerinde de piyasa
ortalamasının altında pozisyon taşıdık. Endeksin gerilemesini  pozisyonlarımızda artış fırsatları olarak değerlendirdik ve endeksin dip yaptığı seviyelerde hisse oranımızı %90-92 bandına kadar yükselttik. Yapmış olduğumuz bu hareket neticesinde piyasanın yukarı yönlü hareket ettiği ayın ikinci yarısında
olumlu etkilendik.Aralık ayı içinde ise piyasaların dalgalı seyrine devam etmesini bekliyoruz. ABD’den gelecek olumlu ekonomik verilerin piyasa oyuncularının parasal gevşemede azaltım olabileceği beklentilerinde artışa neden olacağından gelişmekte olan piyasalarda satış baskısı yaşanabilir.

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 (%)

Kasım 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 -2,29 11,83 -11,95 0,45 8,59

XU100 -2,41 14,09 -13,11 -3,15 4,55

XU030 -2,42 13,86 -13,79 -5,49 2,34

USD_DS 1,41 -0,67 8,22 13,15 13,02

EUR_DS 0,94 1,95 14,12 16,72 18,45

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.

Kasım ayında global piyasalara ABD’den gelen olumlu veriler ve dolayısıyla Amerikan Merkez Bankası’nın (FED) varlık alım programını erken yavaşlatmaya başlayabileceği beklentileri hakim olmuştur. Özellikle çok olumlu gelen üretim ve tarım dışı istihdam verileri bu beklentileri daha da
güçlendirmiştir. Ayrıca Avrupa’dan da olumlu gelen PMI verileri ile birlikte özellikle ABD olmak üzere gelişmiş ekonomilerin hisse senedi piyasalarında yeni tarihi zirveler görülmüştür. Gelişmiş ülke piyasalarındaki olumlu görünümün aksine gelişmekte olan ülke piyasaları negatif ayrışmaya devam
etmiştir. Özellikle kur ve faiz tarafında, kırılgan beşli olarak adlandırılan ve içinde Türkiye’nin de bulunduğu piyasalar değer kayıplarından en çok etkilenen piyasalar olmuştur. Yurt içinde ise, Merkez Bankası, Kasım ayı Para Politikası Kurulu toplantısında açıkladığı kararlar ile duruşunu bir miktar daha
sıkılaştırmış olup, piyasa oyuncularının şu anda %4.50 olan politika faizi yerine %6.75-7.75 bandını referans almasının daha uygun olacağını belirtmiştir. Gün içi döviz satım ihalelerine devam eden Merkez Bankası, Kasım ayı içinde toplam 1,44 milyar dolar satmıştır ve Haziran’dan bu yana satılan toplam
dolar miktarı 13 milyar’ı bulmuştur. Önümüzdeki dönemde ABD’den gelen ekonomik verilerin ve FED’in tahvil alım programını azaltması beklentilerindeki değişikliklerin piyasalara yön vermeye devam etmesini bekliyoruz. Ayrıca Avrupa’daki ekonomik toparlanmanın gücü dikkatle takip edilecektir.

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 (%)

Kasım 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 0,25 3,55 4,48 5,83 6,59

USD_DS 1,41 -0,67 8,22 13,15 13,02

EUR_DS 0,94 1,95 14,12 16,72 18,45

KYDMEV1AY_EUR 0,16 0,54 1,04 1,88 2,07

KYDMEV1AY_USD 0,17 0,56 1,09 1,94 2,13

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.

BİST-100, Kasım içerisinde %2,4 azalarak ayı 75.748 seviyesinden kapattı. Aynı dönem içerisinde Bankacılık endeksi %7,1, Sanayi endeksi %2,2 geriledi. BİST-100’ün yılbaşından bu yana ki getirisi ise -%3,15 olarak gerçekleşti. Kasım ayı Türkiye ve gelişmekte olan piyasa borsaları için bir hayli dalgalı bir
ay oldu. Global yatırımcıların FED’in 2014 yılı içinde parasal gevşemeyi azaltacağına kesin gözüyle bakması neticesinde, gelişmekte olan ülke borsalarında ciddi miktarlada satış yaptıkları gözlemlendi. Kasım ayına 77.600 seviyesinde başlayan BİST 100 endeksi ayın ilk yarısında kesintisiz düşüş
sergileyerek 70.800 seviyesine kadar geriledi. FED’in başkan adayı Janet Yellen’ın kongrede yaptığı konuşması sırasında parasal gevşeme politikasına ABD ekonomik göstergelerinin FED’in sürdürülebilir olduğunu düşündüğü seviyeye gelinceye kadar devam edeceğinin altını çizmesi; tüm global
piyasalara özellikle gelişmelte olan piyasalara bir alım dalgası getirdi. BİST 100 endeksi de yukarı yönlü sert bir hareket yapıp 77.000 seviyesine kadar yükseldi. Yurt içinde ise, Merkez Bankası, Kasım ayı Para Politikası Kurulu toplantısında açıkladığı kararlar ile duruşunu bir miktar daha sıkılaştırmış
olup, piyasa oyuncularının şu anda %4.50 olan politika faizi yerine %6.75-7.75 bandını referans almasının daha uygun olacağını belirtmiştir. Gün içi döviz satım ihalelerine devam eden Merkez Bankası, Kasım ayı içinde toplam 1,44 milyar dolar satmıştır ve Haziran’dan bu yana satılan toplam dolar
miktarı 13 milyar’ı bulmuştur. Aralık ayı içinde ise piyasaların dalgalı seyrine devam etmesini bekliyoruz.

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 (%)

Kasım 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 -1,26 5,61 -3,87 1,19 2,99

XU100 -2,41 14,09 -13,11 -3,15 4,55

XU030 -2,42 13,86 -13,79 -5,49 2,34

USD_DS 1,41 -0,67 8,22 13,15 13,02

EUR_DS 0,94 1,95 14,12 16,72 18,45

KYDMEV1AY_TL 0,60 1,88 3,57 6,50 7,21

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.

Kasım ayında global piyasalara ABD’den gelen olumlu veriler ve dolayısıyla Amerikan Merkez Bankası’nın (FED) varlık alım programını erken yavaşlatmaya başlayabileceği beklentileri hakim olmuştur. Özellikle çok olumlu gelen üretim ve tarım dışı istihdam verileri bu beklentileri daha da
güçlendirmiştir. Ayrıca Avrupa’dan da olumlu gelen PMI verileri ile birlikte özellikle ABD olmak üzere gelişmiş ekonomilerin hisse senedi piyasalarında yeni tarihi zirveler görülmüştür. Gelişmiş ülke piyasalarındaki olumlu görünümün aksine gelişmekte olan ülke piyasaları negatif ayrışmaya devam
etmiştir. Özellikle kur ve faiz tarafında, kırılgan beşli olarak adlandırılan ve içinde Türkiye’nin de bulunduğu piyasalar değer kayıplarından en çok etkilenen piyasalar olmuştur. Yurt içinde ise, Merkez Bankası, Kasım ayı Para Politikası Kurulu toplantısında açıkladığı kararlar ile duruşunu bir miktar daha
sıkılaştırmış olup, piyasa oyuncularının şu anda %4.50 olan politika faizi yerine %6.75-7.75 bandını referans almasının daha uygun olacağını belirtmiştir. Gün içi döviz satım ihalelerine devam eden Merkez Bankası, Kasım ayı içinde toplam 1,44 milyar dolar satmıştır ve Haziran’dan bu yana satılan toplam
dolar miktarı 13 milyar’ı bulmuştur. Önümüzdeki dönemde ABD’den gelen ekonomik verilerin ve FED’in tahvil alım programını azaltması beklentilerindeki değişikliklerin piyasalara yön vermeye devam etmesini bekliyoruz. Ayrıca Avrupa’daki ekonomik toparlanmanın gücü dikkatle takip edilecektir.

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 (%)

Kasım 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 -0,79 3,46 0,35 2,90 3,18

USD_DS 1,41 -0,67 8,22 13,15 13,02

EUR_DS 0,94 1,95 14,12 16,72 18,45

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.

Kasım ayında global piyasalara ABD’den gelen olumlu veriler ve dolayısıyla Amerikan Merkez Bankası’nın (FED) varlık alım programını erken yavaşlatmaya başlayabileceği beklentileri hakim olmuştur. Özellikle çok olumlu gelen üretim ve tarım dışı istihdam verileri bu beklentileri daha da
güçlendirmiştir. Ayrıca Avrupa’dan da olumlu gelen PMI verileri ile birlikte özellikle ABD olmak üzere gelişmiş ekonomilerin hisse senedi piyasalarında yeni tarihi zirveler görülmüştür. Gelişmiş ülke piyasalarındaki olumlu görünümün aksine gelişmekte olan ülke piyasaları negatif ayrışmaya devam
etmiştir. Özellikle kur ve faiz tarafında, kırılgan beşli olarak adlandırılan ve içinde Türkiye’nin de bulunduğu piyasalar değer kayıplarından en çok etkilenen piyasalar olmuştur. Yurt içinde ise, Merkez Bankası, Kasım ayı Para Politikası Kurulu toplantısında açıkladığı kararlar ile duruşunu bir miktar daha
sıkılaştırmış olup, piyasa oyuncularının şu anda %4.50 olan politika faizi yerine %6.75-7.75 bandını referans almasının daha uygun olacağını belirtmiştir. Gün içi döviz satım ihalelerine devam eden Merkez Bankası, Kasım ayı içinde toplam 1,44 milyar dolar satmıştır ve Haziran’dan bu yana satılan toplam
dolar miktarı 13 milyar’ı bulmuştur. Önümüzdeki dönemde ABD’den gelen ekonomik verilerin ve FED’in tahvil alım programını azaltması beklentilerindeki değişikliklerin piyasalara yön vermeye devam etmesini bekliyoruz. Ayrıca Avrupa’daki ekonomik toparlanmanın gücü dikkatle takip edilecektir.

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 (%)

Kasım 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 0,51 1,73 3,12 5,00 5,36

USD_DS 1,41 -0,67 8,22 13,15 13,02

EUR_DS 0,94 1,95 14,12 16,72 18,45

KYDMEV1AY_TL 0,60 1,88 3,57 6,50 7,21

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.

Kasım ayında global piyasalara ABD’den gelen olumlu veriler ve dolayısıyla Amerikan Merkez Bankası’nın (FED) varlık alım programını erken yavaşlatmaya başlayabileceği beklentileri hakim olmuştur. Özellikle çok olumlu gelen üretim ve tarım dışı istihdam verileri bu beklentileri daha da
güçlendirmiştir. Ayrıca Avrupa’dan da olumlu gelen PMI verileri ile birlikte özellikle ABD olmak üzere gelişmiş ekonomilerin hisse senedi piyasalarında yeni tarihi zirveler görülmüştür. Gelişmiş ülke piyasalarındaki olumlu görünümün aksine gelişmekte olan ülke piyasaları negatif ayrışmaya devam
etmiştir. Özellikle kur ve faiz tarafında, kırılgan beşli olarak adlandırılan ve içinde Türkiye’nin de bulunduğu piyasalar değer kayıplarından en çok etkilenen piyasalar olmuştur. Yurt içinde ise, Merkez Bankası, Kasım ayı Para Politikası Kurulu toplantısında açıkladığı kararlar ile duruşunu bir miktar daha
sıkılaştırmış olup, piyasa oyuncularının şu anda %4.50 olan politika faizi yerine %6.75-7.75 bandını referans almasının daha uygun olacağını belirtmiştir. Gün içi döviz satım ihalelerine devam eden Merkez Bankası, Kasım ayı içinde toplam 1,44 milyar dolar satmıştır ve Haziran’dan bu yana satılan toplam
dolar miktarı 13 milyar’ı bulmuştur. Önümüzdeki dönemde ABD’den gelen ekonomik verilerin ve FED’in tahvil alım programını azaltması beklentilerindeki değişikliklerin piyasalara yön vermeye devam etmesini bekliyoruz. Ayrıca Avrupa’daki ekonomik toparlanmanın gücü dikkatle takip edilecektir.
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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 -1,25 4,44 -2,24

XU100 -2,41 14,09 -13,11 -3,15 4,55

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

5.582.619,73

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.

ABD’de Kasım’da yaşanan yoğun makroekonomik veri akışının yanı sıra açıklanan FED Ekim toplantı tutanakları altın fiyatlarına zayıflık getiren başlıca faktör oldu.  Altın fiyatları Kasım içerisinde yüzde 2 değer kaybetti.FOMC tutanaklarında FED’in mevcut genişleme programından giderek daha rahatsız
olduğu ve politika rehberliği başta olmak üzere alternatif destekleme yollarını öne çıkarmak istediği gözlendi. 2008’den bu yana küresel genişleme adımları ile hızla yükselen altın fiyatlarının FED çıkış süreci beklentileri nedeniyle baskı altında kalmaya devam edebilir. Altın fiyatlarına uzun vadede zarar
verebilecek bir diğer kritik etken ise fiyatlarda yaşanan gerilemeye rağmen fiziki talepte toparlanma gözlenmemesi.  Enflasyonun parasal genişleme programlarına rağmen uzun süre düşük seyredeceği algısı ile toplam ETF talebi yıl başından bu yana %30 civarı gerilemiş durumda.  Mücevherat
talebinin ise büyük ölçüde gelişmekte olan ülkelerde yoğunlaşıyor olması, FED endişelerinin ikincil bir zayıflatıcı etkisi olmasına neden oluyor. Nitekim gelişen ülke para birimlerinde yaşanan sert değer kayıpları yatırımcıların alım gücünü zayıflatırken, yüksek cari açık sorunu ile Hindistan’da atılan
altın ithalatı önlemleri fiyatlar üzerinde yoğun bir baskı oluşturuyor. Tüm bu olumsuzluklara rağmen uzun yıllardır gelişmekte olan ülkelerde yaşanan parasal genişleme politikalarının enflasyonu tetikleyebileceği endişesiyle altın fiyatlarında yukarı yönlü hareket gözlenebilir.  Ayrıca altın fiyatlarının
üreticilerin maliyet seviyelerine yaklaşmış olması fiyatları destekleyici başka bir etken.
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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 -5,28 -12,44

IAB_GOLD_TRL/KG -4,77 -12,37 -2,22 -14,84 -17,73

IAB_GOLD_EUR/ONS -5,23 -8,87 -13,39 -26,47 -31,38

IAB_GOLD_USD/ONS -5,25 -11,28 -9,81 -24,71 -27,07

GOLDIST -99,90 -99,91 -99,90 -99,91 -99,92

0,01062

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.


