


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

56.669.540,03

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, Ocak’ta %8,8 azalarak 61.858 seviyesinden kapandı. Aynı dönem içerisinde Bankacılık endeksi %12,7, Sanayi endeksi de %6,7 geriledi.  BIST 100 2013 yılında yaşadığı %13,2’lik değer kaybını 2014 yılının ilk ayında da devam ettirdi. TL’nin Dolar ve Euro karşısındaki değer kaybıın devam
etmesinin enflasyon üzerinde risk oluşturmasından dolayı Para Politikası Kurulu olağanüstü toplanarak faizleri artırdı. Bu hareketin neticesinde analistler Türk bankalarındaki hedef fiyatlarını, kredi büyümesindeki azalma, artan fonlama maliyetleri ve yükselmesi muhtemel batık kredi oranları
beklentileri neticesinde aşağı yönde revize ettiler.  Tüm bu gelişmelerin sonucunda BIST Banka ve Sanayi endeksleri ciddi değer kayıpları yaşadı. Biz, BEH fonunda yılın başından beri rakip ortalamasının altında hisse senedi oran taşıdık. PPK kararı sonrasında BIST-100 endeksin 62,000 seviyelerine geri
çekilmesini fırsat olarak görüp bu seviyelerden oranlarımızı arttırdık ancak rakiplerin ortalamalarının altında kalma stratejimize devam ettik. Yatırım yaptığımız hisse senetlerinde ise seçici olmaya devam ettik ve özellikle dövizdeki ve faizdeki yükselişlerden daha az etkilenmesini umduğumuz sanayi
şirketlerine yatırım yaptık. Ancak, gelinen fiyat seviyelerinin bır fırsat olduğunu gözlemlediğimiz banka hisselerinde de pozisyonlarımızı rakiplerin ortalamaları seviyelerine yükselttik. Şubat’ta ABD’de açıklanan ISM  sanayi üretim endeksinin ve tarım dışı istihdam değerlerinin beklentilerin altında
gelecek olması neticesinde yatırımcıların yeni FED başkanı Janet Yellen’ı parasal gevşemedeki azaltıma devam edip etmeyeceği konusunda zorlamalarını bekliyoruz. Ayrıca gelişmekte olan ülkelere tekrar yabancı yatırımcıların yeni pozisyon açıp açmayacakları da Şubat’ın önemli bir konu başlığı

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 (%)

Ocak 2014

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 -7,45 -19,69 -14,56 -7,45 -18,26

XU100 -8,77 -20,31 -15,70 -8,77 -21,48

XU030 -9,33 -21,02 -15,87 -9,33 -23,39

USD_DS 6,53 14,08 17,55 6,53 28,95

EUR_DS 4,71 12,97 19,99 4,71 28,78

0,03155

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

35.479.443,98

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.

Ocak, global piyasalarda risk iştahının azaldığı bir ay olmuştur. Amerikan Merkez Bankası (FED), beklendiği gibi Ocak ayı para politikası toplantısında parasal genişleme programında tekrar kısıntıya giderek aylık tahvil alımlarını 10 milyar dolar azaltarak 65 milyar dolar’a düşürmüştür. Ayrıca global
ekonomik verilerde bir miktar yavaşlamalar görülmüştür. Bununla beraber gelişmekte olan ülke piyasalarında ve para birimlerinde hızlı değer kayıpları görülmüştür. Türkiye de siyasi risklerin etkisiyle, gelişmekte olan ülkeler arasında negatif ayrışmaya devam etmiştir. Yurt içinde, TL’deki hızlı değer
kaybının önüne geçmek adına TCMB, döviz piyasasına 2-3 milyar dolarlık direk müdahalede bulunmuştur. Değer kaybının önüne geçemeyen TCMB, 28 Ocak’ta olağanüstü toplanarak faizlerde belirgin artışa gitmiştir. Haftalık repo faizini 4.50’den 10’a, üst bant faizini ise 7.75’ten 12’ye çıkaran TCMB,
TL’deki değer kaybını durdurmayı başarmıştır. 2.38 ile tarihi zirvesini gören Dolar/TL kuru, TCMB’nin faiz artırımı sonrası 2.15 seviyesine kadar geriledikten sonra 2.25 seviyelerinde dengelenmiştir. Önümüzdeki dönemde FED’in varlık alımlarını azaltmaya devam edeceğini beklemekler beraber bu
azaltımın hızının piyasalar için belirleyici olacağını düşünüyoruz. Ayrıca global risk iştahındaki azalmanın ve gelişmekte olan ülke piyasalarında süren para çıkışının ne kadar devam edeceği, piyasalar üzerinde 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 (%)

Ocak 2014

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 5,17 9,41 14,88 5,17 17,68

USD_DS 6,53 14,08 17,55 6,53 28,95

EUR_DS 4,71 12,97 19,99 4,71 28,78

KYDMEV1AY_EUR 0,16 0,49 1,04 0,16 2,02

KYDMEV1AY_USD 0,17 0,52 1,09 0,17 2,09

0,02245

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

65.372.049,90

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.

BIST-100, Ocak’ta %8,8 azalarak 61.858 seviyesinden kapandı. Aynı dönem içerisinde Bankacılık endeksi %12,7, Sanayi endeksi de %6,7 geriledi.  BIST 100 2013 yılında yaşadığı %13,2’lik değer kaybını 2014 yılının ilk ayında da devam ettirdi. TL’nin Dolar ve Euro karşısındaki değer kaybıın devam
etmesinin enflasyon üzerinde risk oluşturmasından dolayı Para Politikası Kurulu olağanüstü toplanarak faizleri artırdı. Bu hareketin neticesinde analistler Türk bankalarındaki hedef fiyatlarını, kredi büyümesindeki azalma, artan fonlama maliyetleri ve yükselmesi muhtemel batık kredi oranları
beklentileri neticesinde aşağı yönde revize ettiler.  Tüm bu gelişmelerin sonucunda BIST Banka ve Sanayi endeksleri ciddi değer kayıpları yaşadı. Yurt içinde, TL’deki hızlı değer kaybının önüne geçmek adına TCMB, döviz piyasasına 2-3 milyar dolarlık direkt müdahalede bulunmuştur. Değer kaybının
önüne geçemeyen TCMB, 28 Ocak’ta olağanüstü toplanarak faizlerde belirgin artışa gitmiştir. Haftalık repo faizini 4.50’den 10’a, üst bant faizini ise 7.75’ten 12’ye çıkaran TCMB, TL’deki değer kaybını durdurmayı başarmıştır. 2.38 ile tarihi zirvesini gören Dolar/TL kuru, TCMB’nin faiz artırımı sonrası 2.15
seviyesine kadar geriledikten sonra 2.25 seviyelerinde dengelenmiştir.Şubat’ta ABD’de açıklanan ISM  sanayi üretim endeksinin ve tarım dışı istihdam değerlerinin beklentilerin altında gelecek olması neticesinde yatırımcıların yeni FED başkanı Janet Yellen’ı parasal gevşemedeki azaltıma devam edip
etmeyeceği konusunda zorlamalarını bekliyoruz. Ayrıca gelişmekte olan ülkelere tekrar yabancı yatırımcıların yeni pozisyon açıp açmayacakları da Şubat’ın önemli bir konu başlığı olacak.

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 (%)

Ocak 2014

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 -1,98 -7,51 -3,14 -1,98 -5,08

XU100 -8,77 -20,31 -15,70 -8,77 -21,48

XU030 -9,33 -21,02 -15,87 -9,33 -23,39

USD_DS 6,53 14,08 17,55 6,53 28,95

EUR_DS 4,71 12,97 19,99 4,71 28,78

KYDMEV1AY_TL 0,64 1,91 3,80 0,64 7,22

0,03148

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

1.090.548,94

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.

Ocak, global piyasalarda risk iştahının azaldığı bir ay olmuştur. Amerikan Merkez Bankası (FED), beklendiği gibi Ocak ayı para politikası toplantısında parasal genişleme programında tekrar kısıntıya giderek aylık tahvil alımlarını 10 milyar dolar azaltarak 65 milyar dolar’a düşürmüştür. Ayrıca global
ekonomik verilerde bir miktar yavaşlamalar görülmüştür. Bununla beraber gelişmekte olan ülke piyasalarında ve para birimlerinde hızlı değer kayıpları görülmüştür. Türkiye de siyasi risklerin etkisiyle, gelişmekte olan ülkeler arasında negatif ayrışmaya devam etmiştir. Yurt içinde, TL’deki hızlı değer
kaybının önüne geçmek adına TCMB, döviz piyasasına 2-3 milyar dolarlık direk müdahalede bulunmuştur. Değer kaybının önüne geçemeyen TCMB, 28 Ocak’ta olağanüstü toplanarak faizlerde belirgin artışa gitmiştir. Haftalık repo faizini 4.50’den 10’a, üst bant faizini ise 7.75’ten 12’ye çıkaran TCMB,
TL’deki değer kaybını durdurmayı başarmıştır. 2.38 ile tarihi zirvesini gören Dolar/TL kuru, TCMB’nin faiz artırımı sonrası 2.15 seviyesine kadar geriledikten sonra 2.25 seviyelerinde dengelenmiştir. Önümüzdeki dönemde FED’in varlık alımlarını azaltmaya devam edeceğini beklemekler beraber bu
azaltımın hızının piyasalar için belirleyici olacağını düşünüyoruz. Ayrıca global risk iştahındaki azalmanın ve gelişmekte olan ülke piyasalarında süren para çıkışının ne kadar devam edeceği, piyasalar üzerinde 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 (%)

Ocak 2014

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 -0,36 -3,68 -0,38 -0,36

XU100 -8,77 -20,31 -15,70 -8,77 -21,48

0,00912

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

384.572.819,55

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.

Ocak, global piyasalarda risk iştahının azaldığı bir ay olmuştur. Amerikan Merkez Bankası (FED), beklendiği gibi Ocak ayı para politikası toplantısında parasal genişleme programında tekrar kısıntıya giderek aylık tahvil alımlarını 10 milyar dolar azaltarak 65 milyar dolar’a düşürmüştür. Ayrıca global
ekonomik verilerde bir miktar yavaşlamalar görülmüştür. Bununla beraber gelişmekte olan ülke piyasalarında ve para birimlerinde hızlı değer kayıpları görülmüştür. Türkiye de siyasi risklerin etkisiyle, gelişmekte olan ülkeler arasında negatif ayrışmaya devam etmiştir.Yurt içinde, TL’deki hızlı değer
kaybının önüne geçmek adına TCMB, döviz piyasasına 2-3 milyar dolarlık direk müdahalede bulunmuştur. Değer kaybının önüne geçemeyen TCMB, 28 Ocak’ta olağanüstü toplanarak faizlerde belirgin artışa gitmiştir. Haftalık repo faizini 4.50’den 10’a, üst bant faizini ise 7.75’ten 12’ye çıkaran TCMB,
TL’deki değer kaybını durdurmayı başarmıştır. 2.38 ile tarihi zirvesini gören Dolar/TL kuru, TCMB’nin faiz artırımı sonrası 2.15 seviyesine kadar geriledikten sonra 2.25 seviyelerinde dengelenmiştir. Önümüzdeki dönemde FED’in varlık alımlarını azaltmaya devam edeceğini beklemekler beraber bu
azaltımın hızının piyasalar için belirleyici olacağını düşünüyoruz. Ayrıca global risk iştahındaki azalmanın ve gelişmekte olan ülke piyasalarında süren para çıkışının ne kadar devam edeceği, piyasalar üzerinde 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 (%)

Ocak 2014

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 0,14 -1,97 1,34 0,14 0,02

USD_DS 6,53 14,08 17,55 6,53 28,95

EUR_DS 4,71 12,97 19,99 4,71 28,78

KYDMEV1AY_TL 0,64 1,91 3,80 0,64 7,22

0,03587

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

%35 KYD 91 Günlük DİBS Endeksi + %15 KYD OST Endeksi (Sabit) + %45 KYD ON Brüt Endeksi + %5 KYD 1 Aylık Gösterge TL Mevduat Endeksi

Pay Değeri TL

Yönetim Ücreti (Yıllık Yüzde) 1,06

130.210.722,24

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.

Ocak, global piyasalarda risk iştahının azaldığı bir ay olmuştur. Amerikan Merkez Bankası (FED), beklendiği gibi Ocak ayı para politikası toplantısında parasal genişleme programında tekrar kısıntıya giderek aylık tahvil alımlarını 10 milyar dolar azaltarak 65 milyar dolar’a düşürmüştür. Ayrıca global
ekonomik verilerde bir miktar yavaşlamalar görülmüştür. Bununla beraber gelişmekte olan ülke piyasalarında ve para birimlerinde hızlı değer kayıpları görülmüştür. Türkiye de siyasi risklerin etkisiyle, gelişmekte olan ülkeler arasında negatif ayrışmaya devam etmiştir.Yurt içinde, TL’deki hızlı değer
kaybının önüne geçmek adına TCMB, döviz piyasasına 2-3 milyar dolarlık direk müdahalede bulunmuştur. Değer kaybının önüne geçemeyen TCMB, 28 Ocak’ta olağanüstü toplanarak faizlerde belirgin artışa gitmiştir. Haftalık repo faizini 4.50’den 10’a, üst bant faizini ise 7.75’ten 12’ye çıkaran TCMB,
TL’deki değer kaybını durdurmayı başarmıştır. 2.38 ile tarihi zirvesini gören Dolar/TL kuru, TCMB’nin faiz artırımı sonrası 2.15 seviyesine kadar geriledikten sonra 2.25 seviyelerinde dengelenmiştir. Önümüzdeki dönemde FED’in varlık alımlarını azaltmaya devam edeceğini beklemekler beraber bu
azaltımın hızının piyasalar için belirleyici olacağını düşünüyoruz. Ayrıca global risk iştahındaki azalmanın ve gelişmekte olan ülke piyasalarında süren para çıkışının ne kadar devam edeceği, piyasalar üzerinde 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 (%)

Ocak 2014

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 0,67 1,76 3,57 0,67 5,87

USD_DS 6,53 14,08 17,55 6,53 28,95

EUR_DS 4,71 12,97 19,99 4,71 28,78

KYDMEV1AY_TL 0,64 1,91 3,80 0,64 7,22

0,02852

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) 0,35

22.708.300,33

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.

Ocak, global piyasalarda risk iştahının azaldığı bir ay olmuştur. Amerikan Merkez Bankası (FED), beklendiği gibi Ocak ayı para politikası toplantısında parasal genişleme programında tekrar kısıntıya giderek aylık tahvil alımlarını 10 milyar dolar azaltarak 65 milyar dolar’a düşürmüştür. Ayrıca global
ekonomik verilerde bir miktar yavaşlamalar görülmüştür. Bununla beraber gelişmekte olan ülke piyasalarında ve para birimlerinde hızlı değer kayıpları görülmüştür. Türkiye de siyasi risklerin etkisiyle, gelişmekte olan ülkeler arasında negatif ayrışmaya devam etmiştir. Yurt içinde, TL’deki hızlı değer
kaybının önüne geçmek adına TCMB, döviz piyasasına 2-3 milyar dolarlık direk müdahalede bulunmuştur. Değer kaybının önüne geçemeyen TCMB, 28 Ocak’ta olağanüstü toplanarak faizlerde belirgin artışa gitmiştir. Haftalık repo faizini 4.50’den 10’a, üst bant faizini ise 7.75’ten 12’ye çıkaran TCMB,
TL’deki değer kaybını durdurmayı başarmıştır. 2.38 ile tarihi zirvesini gören Dolar/TL kuru, TCMB’nin faiz artırımı sonrası 2.15 seviyesine kadar geriledikten sonra 2.25 seviyelerinde dengelenmiştir. Önümüzdeki dönemde FED’in varlık alımlarını azaltmaya devam edeceğini beklemekler beraber bu
azaltımın hızının piyasalar için belirleyici olacağını düşünüyoruz. Ayrıca global risk iştahındaki azalmanın ve gelişmekte olan ülke piyasalarında süren para çıkışının ne kadar devam edeceği, piyasalar üzerinde 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 (%)

Ocak 2014

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 -0,29 -3,54 0,73 -0,29

XU100 -8,77 -20,31 -15,70 -8,77 -21,48

0,00948

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

8.539.132,28

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 fiyatları yıl başından bu yana küresel piyasalarda gözlenen ‘riskten kaçış’ hareketine bağlı yükseliş eğilimini koruyor. Son bir haftada 1.270$ direncinden kısmi aşağı tepki veren fiyatlar, %2 gerilemeyle 1.245$’a düşmüş durumda. TL / gram altın fiyatında ise USD/TL kuruna bağlı dalgalanma
sürüyor.  Hafta içerisinde sürpriz TCMB kararı ile sakinleşen kurun etkisiyle yerel fiyatlar haftalık bazda %5,4 düşüşle küresel fiyatların oldukça gerisinde kaldı.Altını etkileyen temel koşullara baktığımızda, toplamda küresel altın talebinin yaklaşık %50’sini oluşturan Çin ve Hindistan’da öne çıkan zayıf
ekonomik koşulların, mevcut düşük seviyelerde bile yükselişleri önlediği gözleniyor. Çin’de mevcut yatırım ve ihracat odaklı ekonomik büyüme modelinin açıklanan uzun vadeli reform planlarıyla tüketime yönlendirilmesi sürecinde, son dönemde büyüyen ‘gölge bankacılık’ sektörüne ilişkin riskler de su
yüzüne çıkıyor. Ülkede finansal koşullarda uygulanan sıkılaşma altın talebi açısından zayıflatıcı. Hindistan’da ise cari açığı düzenleyici adımlar ve yeni MB başkanının faiz artırım hamleleriyle Eylül ayı itibariyle Rupi’de değer kaybının durmuş olması pozitif. Ancak, altın ithalat sınırlamaları ve rekor altın
ithalat vergileri korunduğu sürece fiziki talep desteği yaşanması zor görünüyor.Yerli yatırımcı için, altın ons fiyatlarının orta-uzun vadeli görünümünün zayıf olmasına rağmen hem yabancı para cinsi pozisyon almak, hem de diğer yabancı varlıklarda olası dalgalanmaları dengelemek amacıyla
portföylerde altın bulundurulması tavsiye edilebilir. Teknik açıdan ise, son bir haftada yaşanan düşüşe rağmen altın ons fiyatlarında yukarı trendin korunduğu söylenebilir. 1.270$ direncinin önümüzdeki günlerde aşılması durumunda orta vadeli yatay bir bant oluşması beklenebilir.

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 (%)

Ocak 2014

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 9,79 5,56 7,30 9,79

IAB_GOLD_TRL/KG 10,57 6,80 10,92 10,57 -3,48

IAB_GOLD_EUR/ONS 4,56 -6,05 -7,84 4,56 -25,51

IAB_GOLD_USD/ONS 4,83 -5,67 -5,81 4,83 -25,40

GOLDIST 8,60 -99,89 -99,89 8,60 -99,90

0,01092

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.


