


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

1.146.293,67

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.

2014’e yoğun satış baskısı altında giren gelişen ülke enstrümanlarında Şubat itibariyle dengelenme ve tepki alımları eğilimi öne çıktı. ABD’den gelen verilerin, olumsuz hava koşullarının da etkisiyle, beklentilerin altında kalması gelişmiş ülke faizlerinde yukarı eğilimi yavaşlatırken gelişen ülke politika
yapıcılarına zaman kazandırdığı söylenebilir. Gelişen ülkelerden yoğun sermaye çıkışlarına karşı Brezilya, Endonezya, Hindistan gibi ülkelerde atılan faiz artırımları - politika adımlarının işe yaradığı algısı söz konusu ülkelerde kırılganlığı azaltırken tepki alımlarına zemin hazırlayan ana unsur oldu. BİST
100, Şubat içerisinde %1,12 artış göstererek ayı 62.553 seviyesinden kapattı. Aynı dönem içerisinde Bankacılık endeksi %0.28, Sanayi endeksi de %0.21 artış kaydetti. BİST 100 2014 Ocak’taki %8.75’lik değer kaybını Şubat ayında %1.12 artış göstererek telafi etmeye çalıştıysa da yükselişlerde gelen
satışlar neticesinde tepki hareketi sınırlı kaldı. Gelişmiş ülke borsalarında açıklanan 2013 yılı şirket karlarının beklentilerin üzerinde gelmesi neticesinde bu borsalar tüm zamanların rekorlerını test etse de yurt içi büyüme beklentilerini kötüleşmesi ve siyasi arenadaki gelişmeler neticesinde BİST
endeksi yurtdışındaki bu harekete eşlik edemedi. Mart sonunda yapılacak yerel seçimlerine kadar, yurt dışı yatırımcıların Türk hisse senetlerine dair temkinli bakışlarının devam edeceğini düşünüyoruz. Bunun neticesinde dar bir bant aralığında düşük işlem hacimlerinin hakim olduğu işlem günleri
yaşayabiliriz. Ayrıca 19 Mart’ta FED’in parasal gevşemede bir tur daha azaltıma gitmesi gelişmekte olan piyasalar üzerinde olumsuz etki yaratabilir.

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 (%)

Şubat 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

BBH 1,32 -14,65 -4,26 -6,24 -17,58

XU100 1,12 -16,13 -4,43 -7,74 -21,15

XU030 1,34 -16,78 -5,67 -8,11 -22,77

USD_DS -2,50 9,73 7,64 3,87 23,24

EUR_DS -0,81 11,13 10,95 3,86 29,36

0,01579

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

1.243.428,19

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.

2014’e yoğun satış baskısı altında giren gelişen ülke enstrümanlarında Şubat itibariyle dengelenme ve tepki alımları eğilimi öne çıktı. ABD’den gelen verilerin, olumsuz hava koşullarının da etkisiyle, beklentilerin altında kalması gelişmiş ülke faizlerinde yukarı eğilimi yavaşlatırken gelişen ülke politika
yapıcılarına zaman kazandırdığı söylenebilir. Gelişen ülkelerden yoğun sermaye çıkışlarına karşı Brezilya, Endonezya, Hindistan gibi ülkelerde atılan faiz artırımları - politika adımlarının işe yaradığı algısı söz konusu ülkelerde kırılganlığı azaltırken tepki alımlarına zemin hazırlayan ana unsur oldu.
Benzer şekilde yurt içi tarafta TCMB’nin Ocak sonunda gerçekleştirdiği sert faiz artışı döviz piyasasında tansiyonu düşürürken, dolaylı yoldan faiz ve hisse senetlerinde kırılganlıkları sınırladı. Nitekim USD/TL 27 Ocak’ta tarihi zirvesi 2,39’u test etmesinin ardından, TCMB kararının etkisiyle, Şubat içinde
kademeli bir şekilde gerileyerek 2,17’lere kadar inerken, tahvil-bono faizlerinde hareketin %10,50-11,30 bandında dengelendiği görüldü. Döviz ve faiz tarafında endişelerin kısmen gündemden düşmesi paralelinde Şubat ayına 62.000 düzeylerinden başlayan BİST 100 endeksinin ilk etapta 65.000’lere
toparlanmasının ardından mevcutta Şubat başı seviyeler 62.000’lerde bulunuyor. Öte yandan FED’den gelen son sinyallerde, ABD’de açıklanan verilerin beklentilerin altında kalmasına rağmen, kesinti adımlarının süreceği anlaşılıyor. Gelişmekte olan ülkeler açısından negatif olan bu gelişmenin yanı
sıra Avrupa tarafında enflasyonun yönünü yukarı çevirmesi Avrupa Merkez Bankası’ndan (ECB) da yeni bir likidite adımı beklentilerini zayıflattı. Mevcut koşullarda, gelişen ülke enstrümanlarından sermaye çıkışlarının kalıcı bir şekilde sona ermesi olasılığı sınırlı görünüyor.

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 (%)

Şubat 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

BKB 1,00 11,75 13,98 6,59 19,20

USD_DS -2,50 9,73 7,64 3,87 23,24

EUR_DS -0,81 11,13 10,95 3,86 29,36

KYDMEV1AY_EUR 0,15 0,48 1,02 0,31 2,00

KYDMEV1AY_USD 0,15 0,51 1,07 0,32 2,08

0,01864

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

1.087.899,60

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.

2014’e yoğun satış baskısı altında giren gelişen ülke enstrümanlarında Şubat itibariyle dengelenme ve tepki alımları eğilimi öne çıktı. ABD’den gelen verilerin, olumsuz hava koşullarının da etkisiyle, beklentilerin altında kalması gelişmiş ülke faizlerinde yukarı eğilimi yavaşlatırken gelişen ülke politika
yapıcılarına zaman kazandırdığı söylenebilir. Gelişen ülkelerden yoğun sermaye çıkışlarına karşı Brezilya, Endonezya, Hindistan gibi ülkelerde atılan faiz artırımları - politika adımlarının işe yaradığı algısı söz konusu ülkelerde kırılganlığı azaltırken tepki alımlarına zemin hazırlayan ana unsur oldu.
BİST 100, Şubat içerisinde %1,12 artış göstererek ayı 62.553 seviyesinden kapattı. Aynı dönem içerisinde Bankacılık endeksi %0.28, Sanayi endeksi de %0.21 artış kaydetti.  BİST 100 2014 Ocak’taki %8.75’lik değer kaybını Şubat ayında %1.12 artış göstererek telafi etmeye çalıştıysa da yükselişlerde gelen
satışlar neticesinde tepki hareketi sınırlı kaldı. Gelişmiş ülke borsalarında açıklanan 2013 yılı şirket karlarının beklentilerin üzerinde gelmesi neticesinde bu borsalar tüm zamanların rekorlerını test etse de yurt içi büyüme beklentilerini kötüleşmesi ve siyasi arenadaki gelişmeler neticesinde BİST
endeksi yurtdışındaki bu harekete eşlik edemedi.Mart sonunda yapılacak yerel seçimlerine kadar, yurt dışı yatırımcıların Türk hisse senetlerine dair temkinli bakışlarının devam edeceğini düşünüyoruz. Bunun neticesinde dar bir bant aralığında düşük işlem hacimlerinin hakim olduğu işlem günleri
yaşayabiliriz. Ayrıca 19 Mart’ta FED’in parasal gevşemede bir tur daha azaltıma gitmesi gelişmekte olan piyasalar üzerinde olumsuz etki yaratabilir.

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 (%)

Şubat 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

BGE 1,16 -5,30 0,18 -1,50 -6,04

XU100 1,12 -16,13 -4,43 -7,74 -21,15

XU030 1,34 -16,78 -5,67 -8,11 -22,77

USD_DS -2,50 9,73 7,64 3,87 23,24

EUR_DS -0,81 11,13 10,95 3,86 29,36

KYDMEV1AY_TL 0,68 2,01 3,93 1,32 7,37

0,01476

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

5.209.887,65

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.

2014’e yoğun satış baskısı altında giren gelişen ülke enstrümanlarında Şubat itibariyle dengelenme ve tepki alımları eğilimi öne çıktı. ABD’den gelen verilerin, olumsuz hava koşullarının da etkisiyle, beklentilerin altında kalması gelişmiş ülke faizlerinde yukarı eğilimi yavaşlatırken gelişen ülke politika
yapıcılarına zaman kazandırdığı söylenebilir. Gelişen ülkelerden yoğun sermaye çıkışlarına karşı Brezilya, Endonezya, Hindistan gibi ülkelerde atılan faiz artırımları - politika adımlarının işe yaradığı algısı söz konusu ülkelerde kırılganlığı azaltırken tepki alımlarına zemin hazırlayan ana unsur oldu.
Benzer şekilde yurt içi tarafta TCMB’nin Ocak sonunda gerçekleştirdiği sert faiz artışı döviz piyasasında tansiyonu düşürürken, dolaylı yoldan faiz ve hisse senetlerinde kırılganlıkları sınırladı. Nitekim USD/TL 27 Ocak’ta tarihi zirvesi 2,39’u test etmesinin ardından, TCMB kararının etkisiyle, Şubat içinde
kademeli bir şekilde gerileyerek 2,17’lere kadar inerken, tahvil-bono faizlerinde hareketin %10,50-11,30 bandında dengelendiği görüldü. Döviz ve faiz tarafında endişelerin kısmen gündemden düşmesi paralelinde Şubat ayına 62.000 düzeylerinden başlayan BİST 100 endeksinin ilk etapta 65.000’lere
toparlanmasının ardından mevcutta Şubat başı seviyeler 62.000’lerde bulunuyor. Öte yandan FED’den gelen son sinyallerde, ABD’de açıklanan verilerin beklentilerin altında kalmasına rağmen, kesinti adımlarının süreceği anlaşılıyor. Gelişmekte olan ülkeler açısından negatif olan bu gelişmenin yanı
sıra Avrupa tarafında enflasyonun yönünü yukarı çevirmesi Avrupa Merkez Bankası’ndan (ECB) da yeni bir likidite adımı beklentilerini zayıflattı. Mevcut koşullarda, gelişen ülke enstrümanlarından sermaye çıkışlarının kalıcı bir şekilde sona ermesi olasılığı sınırlı görünüyor.

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 (%)

Şubat 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

BGK 0,85 0,19 4,09 1,17 1,57

USD_DS -2,50 9,73 7,64 3,87 23,24

EUR_DS -0,81 11,13 10,95 3,86 29,36

0,01702

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

136.700.611,24

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.

2014’e yoğun satış baskısı altında giren gelişen ülke enstrümanlarında Şubat itibariyle dengelenme ve tepki alımları eğilimi öne çıktı. ABD’den gelen verilerin, olumsuz hava koşullarının da etkisiyle, beklentilerin altında kalması gelişmiş ülke faizlerinde yukarı eğilimi yavaşlatırken gelişen ülke politika
yapıcılarına zaman kazandırdığı söylenebilir. Gelişen ülkelerden yoğun sermaye çıkışlarına karşı Brezilya, Endonezya, Hindistan gibi ülkelerde atılan faiz artırımları - politika adımlarının işe yaradığı algısı söz konusu ülkelerde kırılganlığı azaltırken tepki alımlarına zemin hazırlayan ana unsur oldu.
Benzer şekilde yurt içi tarafta TCMB’nin Ocak sonunda gerçekleştirdiği sert faiz artışı döviz piyasasında tansiyonu düşürürken, dolaylı yoldan faiz ve hisse senetlerinde kırılganlıkları sınırladı. Nitekim USD/TL 27 Ocak’ta tarihi zirvesi 2,39’u test etmesinin ardından, TCMB kararının etkisiyle, Şubat içinde
kademeli bir şekilde gerileyerek 2,17’lere kadar inerken, tahvil-bono faizlerinde hareketin %10,50-11,30 bandında dengelendiği görüldü. Döviz ve faiz tarafında endişelerin kısmen gündemden düşmesi paralelinde Şubat ayına 62.000 düzeylerinden başlayan BİST 100 endeksinin ilk etapta 65.000’lere
toparlanmasının ardından mevcutta Şubat başı seviyeler 62.000’lerde bulunuyor. Öte yandan FED’den gelen son sinyallerde, ABD’de açıklanan verilerin beklentilerin altında kalmasına rağmen, kesinti adımlarının süreceği anlaşılıyor. Gelişmekte olan ülkeler açısından negatif olan bu gelişmenin yanı
sıra Avrupa tarafında enflasyonun yönünü yukarı çevirmesi Avrupa Merkez Bankası’ndan (ECB) da yeni bir likidite adımı beklentilerini zayıflattı. Mevcut koşullarda, gelişen ülke enstrümanlarından sermaye çıkışlarının kalıcı bir şekilde sona ermesi olasılığı sınırlı görünüyor.

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 (%)

Şubat 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 0,70 2,01 3,79 1,38 6,24

USD_DS -2,50 9,73 7,64 3,87 23,24

EUR_DS -0,81 11,13 10,95 3,86 29,36

KYDMEV1AY_TL 0,68 2,01 3,93 1,32 7,37

0,02872

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

25.101.297,45

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.

2014’e yoğun satış baskısı altında giren gelişen ülke enstrümanlarında Şubat itibariyle dengelenme ve tepki alımları eğilimi öne çıktı. ABD’den gelen verilerin, olumsuz hava koşullarının da etkisiyle, beklentilerin altında kalması gelişmiş ülke faizlerinde yukarı eğilimi yavaşlatırken gelişen ülke politika
yapıcılarına zaman kazandırdığı söylenebilir. Gelişen ülkelerden yoğun sermaye çıkışlarına karşı Brezilya, Endonezya, Hindistan gibi ülkelerde atılan faiz artırımları - politika adımlarının işe yaradığı algısı söz konusu ülkelerde kırılganlığı azaltırken tepki alımlarına zemin hazırlayan ana unsur oldu.
Benzer şekilde yurt içi tarafta TCMB’nin Ocak sonunda gerçekleştirdiği sert faiz artışı döviz piyasasında tansiyonu düşürürken, dolaylı yoldan faiz ve hisse senetlerinde kırılganlıkları sınırladı. Nitekim USD/TL 27 Ocak’ta tarihi zirvesi 2,39’u test etmesinin ardından, TCMB kararının etkisiyle, Şubat içinde
kademeli bir şekilde gerileyerek 2,17’lere kadar inerken, tahvil-bono faizlerinde hareketin %10,50-11,30 bandında dengelendiği görüldü. Döviz ve faiz tarafında endişelerin kısmen gündemden düşmesi paralelinde Şubat ayına 62.000 düzeylerinden başlayan BİST 100 endeksinin ilk etapta 65.000’lere
toparlanmasının ardından mevcutta Şubat başı seviyeler 62.000’lerde bulunuyor. Öte yandan FED’den gelen son sinyallerde, ABD’de açıklanan verilerin beklentilerin altında kalmasına rağmen, kesinti adımlarının süreceği anlaşılıyor. Gelişmekte olan ülkeler açısından negatif olan bu gelişmenin yanı
sıra Avrupa tarafında enflasyonun yönünü yukarı çevirmesi Avrupa Merkez Bankası’ndan (ECB) da yeni bir likidite adımı beklentilerini zayıflattı. Mevcut koşullarda, gelişen ülke enstrümanlarından sermaye çıkışlarının kalıcı bir şekilde sona ermesi olasılığı sınırlı görünüyor.

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 (%)

Şubat 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 0,72 -1,40 3,39 0,42

XU100 1,12 -16,13 -4,43 -7,74 -21,15

0,00955

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

9.690.283,62

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.

Küresel altın fiyatlarında yıl başından bu yana yaşanan %10’luk yükselişin ardından fiyatlar Şubat sonunda 1.320$ direnci çevresinde dengelenme eğilimi gösterdi. TL / gram cinsi fiyatlarda ise USD/TL’de sakin görünümle beraber küresel fiyatlara paralel hareket gözlendi. ABD’de açıklanan ekonomik
verilerin hemen hepsinde son 25 yılın en soğuk kış koşullarına bağlı zayıflık sürüyor. Geçtiğimiz hafta açıklanan perakende satışlar ve sanayi üretimi rakamlarının ardından son çeyrek tahminlerinin %4 düzeylerinden %2’nin altına çekildiği görülüyor. Avrupa’da ise son çeyrek büyüme rakamlarının
birçok ülkede beklentilerin üzerinde gelmesine rağmen İtalya’da başbakanın istifasıyla politik tansiyonun artması risk algısında toparlanmanın önüne geçti. 2013’te lider altın tüketicisi olan Çin’de ise “gölge bankacılık” endişelerinin sürüyor olması ve banka dışı finansman araçlarının vadesinin
önümüzdeki üç aya yoğunlaşmasının etkisi fiyatlarda baskı yaratabilir.Altın arz-talep durumuna baktığımızda, Dünya Altın Konseyi (WGC) raporuna göre 2013 yılında toplam altın talebi bir önceki yıla göre %15 geriledi. Nitekim, toplam tüketici talebi (mücevherat + külçe + sikke) %21 yükselişle rekor
seviyelere ulaşmış durumda. Fiziki talep tarafında pozitif bir diğer gelişme ise, alınan sert önlemlere karşın Hindistan’da tüketici talebinin %13 yükseliş kaydetmesi oldu. Çin, Tayland ve Türkiye gibi gelişen ülkelerde yaşanan sert talep artışları da fiyatlar açısından pozitif.Teknik anlamda fiyatlarda
1.320$ direncine kadar yaşanan hızlı yükselişin ardından kısa dönemli bir momentum kaybı yaşanıyor.  Ancak altının özellikle gelişmekte olan ülkelerde öne çıkan uç risklere karşı önemli korunma sağlayabileceğini 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 (%)

Şubat 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 3,86 16,02 -0,72 14,02

IAB_GOLD_TRL/KG 3,39 16,91 -0,04 14,32 2,83

IAB_GOLD_EUR/ONS 5,13 4,22 -5,02 9,92 -21,31

IAB_GOLD_USD/ONS 6,49 6,69 -6,93 11,63 -16,69

GOLDIST 3,17 16,45 -99,90 12,05 -99,90

0,01134

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.


