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Bireysel
Emeklilik
Fon Bülteni...

Geleceğinizi Beraber 
Şekillendirelim

Değerli Katılımcımız,

Bireysel Emeklilik Sistemi 

uzun vadeli bir yatırım 

anlayışına dayalı, şeffaf ve 

güvenli, Devlet Katkısı ile 

teşvik edilen, Sosyal 

Güvenlik Sistemini 

tamamlayıcı bir emeklilik 

sistemidir.

Bireysel Emeklilik Planınızın 

getirisi sistemde kaldığınız 

süreye, fonların içeriğine 

göre piyasa koşullarında 

değerlenen performanslarına 

bağlı olarak değişkenlik 

gösterir.

Bu bülten ile, yatırım risk 

tercihinize göre belirlediğiniz 

fonlarınızın performansları 

hakkında  heray bilgi 

alabilirsiniz. Ayrıca piyasa 

gelişmelerini, ekonomik 

göstergeleri, sözleşmenizi 

oluşturan fonların içeriğini ve 

fiyat gelişimini takip 

edebilirsiniz. 

%25’lik Devlet Katkısı 

avantajından maksimum 

düzeyde yararlanarak, 

emekliliğinizde daha iyi 

standartlarda gelir 

sağlayabilmeniz için mevcut 

gelirinize, yaşınıza ve yaşam 

standartlarınıza göre katkı 

paylarınınızı arttırmanızı ve 

sisteme düzenli ödeme 

yapmanızı tavsiye ederiz.

Saygılarımızla, 

Groupama Emeklilik

Groupama Emeklilik fonlarımız 

profesyonel yönetim hizmeti ile AK 

Portföy tarafından 

değerlendirilmektedir.
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Genel Değerlendirme

Fed’in Aralık ayı toplantısında beklentiler dahilinde faiz artırımına gitmesi ve faiz tahminlerinin yukarı
çekilmesiyle dolar endeksi son 14 yılın zirvelerini test etti. Doların gelişmiş ülke para birimleri karşısındaki değer
kazancına rağmen gelişen ülke para birimlerinde ise karışık bir görünüm vardı.

Son gelen rakamlarla enflasyondaki düşüş trendinin sekteye uğraması TL için kısmen olumsuz. Öte yandan
değerlemeler bazında TL’nin halen tarihi ucuz seviyelerde bulunması, dövizde yükseliş potansiyelini sınırlıyor.

Fed’in faiz artırımı ve petrol fiyatlarında yükselişin etkisiyle enflasyon beklentilerinde artışla beraber ABD
faizlerinde yukarı yönlü hareketin devamını tetikledi. Fed’in faiz artırım tahminlerini yukarı çekmesi küresel
faizlerde yukarı potansiyeli destekler nitelikte… Gelişen ülkelere yönelik fon akımlarının hız kesmesi, hatta son
aylarda çıkışların yaşanması ve yurt içinde Aralık ayında yüksek gelen enflasyon rakamlarıyla birlikte piyasa
faizlerinde dalgalı seyrin sürmesi olasılık dahilinde.

ABD ekonomisinin güçlü seyri, Fed’in elini daha da kuvvetlendirirken, gelişen ülke piyasaları üzerinde ek bir baskı
unsuru olacağa benziyor. Ancak, Trump zaferi sonrası risk iştahında bozulmanın Aralık ayında yerini risk iştahında
artışa bırakması küresel hisse senedi piyasalarına destek oldu. Borsa İstanbul Aralık ayında %8’e yakın değer
kazandı.

2017 beklenen fiyat kazanç ve fiyat defter değeri oranıyla da endeks geçmiş ortalamaları ve küresel emsalleriyle
karşılaştırıldığında oldukça cazip. Mevcut koşullarda hisse senetlerinde orta vadeli yükseliş potansiyeli sürüyor.

Fed’in faiz artırımıyla birlikte dolar endeksinde %3’e yakın yükseliş yaşanırken, altın ons fiyatında ise düşüş
gözlendi. 2016 başından itibaren bir hayli güçlü seyreden spekülatif talep Fed’e ilişkin haber akışı ile zayıflamış
durumda. Fiziki talepteki toparlanmanın ise gelişen ülke para birimlerindeki değer kayıpları nedeniyle
sınırlanması söz konusu olabilir. Altın uzun vadeli ideal bir portföy çeşitlendirme aracı olarak görülürken kısa
vadede oynaklık riski barındırıyor.

AYLIK 3 AYLIK 6 AYLIK Y.B.İ. YILLIK

30.11.2016 30.09.2016 30.06.2016 31.12.2015 30.12.2015

30.12.2016 30.12.2016 30.12.2016 30.12.2016 30.12.2016

BİST 100 %5,60 %2,16 %1,72 %8,94 %6,75

BİST 30 %5,60 %1,98 %1,02 %9,23 %6,85

KYD Altın Kapanış %0,72 %2,34 %7,33 %31,26 %31,49

KYD Gecelik Brüt %0,70 %1,97 %4,10 %9,25 %9,38

KYD Tüm -%0,06 -%2,64 -%1,26 %9,43 %9,49

TÜFE %1,64 %3,64 %4,73 %8,53 %8,53

ÜFE %2,98 %5,92 %6,54 %9,94 %9,94

ABD Doları %2,98 %17,29 %21,99 %20,60 %21,03

Euro %2,02 %10,58 %15,65 %16,52 %16,75

YATIRIM ARACI

PİYASA VERİLERİ

ENFLASYON

DÖVİZ

Ferdi



FON AMACI VE STRATEJİSİ VARLIK DAĞILIMI NET GETİRİLER %

LİKİT ESNEK - BEL

GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI - BEK

KATKI - GRK

STANDART - GRS

BEL

BEK

GRK

GRS
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FON TANITIMI

BEL BEK GRK GRS BEE BED GRA BEH
Minimum 

Risk

Maksimum 
Risk

Devamlı olarak portföyünde vadesine
en fazla 184 gün kalmış likiditesi
yüksek para ve sermaye piyasası
araçları yer alan ve portföyün ağırlıklı
ortalama vadesi en fazla 45 gün olan
fondur.

Fon portföyünün en az %80'ini, ters
repo dahil devlet iç borçlanma
araçlarına yönlendirir ve faiz geliri elde
etmeyi hedefler.

Fon, bireysel emeklilik sistemindeki
katılımcıların devlet katkı tutarlarının
değerlendirilmesi amacı ile
kurulmuştur. Fon, Hazine Müsteşarlığı
tarafından ihraç edilen TL cinsinden
borçlanma senetleri, gelir ortaklığı
senetleri ile kira sertifikalarına fon
portföyünün en az %75'i oranında
yatırım yapar.

Fon portföyü, kamu ve özel sektör
borçlanma araçlarından ve/veya
ortaklık paylarından oluşturularak hem
sermaye kazancı hem de temettü ve
faiz geliri elde edilmesi
hedeflenmektedir. Fonun temel
yönetim stratejisi, riski dağıtmak
amacıyla dengeli ve orta risk
düzeyinde bir portföy dağılımı
oluşturmaktır.

0,2%

-2,3%
-1,0%

9,5% 9,6%

AYLIK 3 AYLIK 6 AYLIK Y.B.İ. YILLIK

-%0,1
-%2,1

-%0,7

%8,2 %8,3

AYLIK 3 AYLIK 6 AYLIK Y.B.İ. YILLIK

%0,3

-%1,4 -%0,1

%8,9 %8,8

AYLIK 3 AYLIK 6 AYLIK Y.B.İ. YILLIK

%0,7
%2,1

%4,5

%9,8 %9,9

AYLIK 3 AYLIK 6 AYLIK Y.B.İ. YILLIK

ÖST
49%

Ters 
Repo
31%

Diğer
%20

Tahvil 
/Bono
77%

ÖST
5%

Ters 
Repo

6%

Diğer
12%

Hisse
5%

Tahvil 
/Bono
81%

Para 
Piyasa

1%

Diğer
%13

Fon Büyüklüğü: 183.090.481 TL Yönetim Ücreti: 1,06% Fon Fiyatı: 0,03714

Fon Büyüklüğü: 343.150.684 TL Yönetim Ücreti: 1,90% Fon Fiyatı: 0,044782

Fon Büyüklüğü: 83.069.734 TL Yönetim Ücreti: 0,35% Fon Fiyatı: 0,012245

Fon Büyüklüğü: 6.244.257 TL Yönetim Ücreti: 1,90% Fon Fiyatı: 0,011606

Hisse
6%

Tahvil 
/Bono
65%

ÖST
7%

Diğer
22%



FON AMACI VE STRATEJİSİ VARLIK DAĞILIMI NET GETİRİLER %

ESNEK - BEE

GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI - BED

ALTIN - GRA

BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ - BEH

BEE

BED

GRA

BEH

Bu bültendeki bilgiler güvenirliğine inanılan kaynaklardan derlenmiş olup, üçünçü şahıslar tarafından hiçbir şekilde yatırımlarına garanti beyanı olarak algılanamaz. Hesaplama yöntemlerinden kaynaklanan 

farklılıklardan, bültende ve bilgilerin elde edildiği kaynaklardaki hata ve eksiklilerden kurumumuz sorumlu değildir. Bu bilgiler ışıgında üçünçü şahıslara alış veya satış yapmaları yolunda herhangi bir teklifte 

bulunulmamaktadır. Bu bilgiler ışığında yapılacak ileriye dönük yatırımların Akbank TAŞ, Ak Yatırım Menkul Kıymetler AŞ ve Ak Portföy Yönetimi AŞ sorumlu tutulamaz.
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FON TANITIMI

Fonun yönetim stratejisindeki temel
amaç bir yandan Türk Hazine’sinin
yurtdışında ihraç ettiği ve çoğunlukla
“Eurobond” olarak bilinen kamu dış
borçlanma araçlarının yüksek
getirilerinden faydalanırken diğer
yandan da döviz kurlarında Türk Lirası
aleyhine gelişebilecek olumsuzluklara
karşı koruma sağlamaktır.

Fon, altın fiyatlarında oluşacak
değişimleri yatırımcısına yüksek
oranda yansıtmayı amaçlamaktadır.
Ağırlıklı olarak altın ve altına dayalı
sermaye piyasası araçlarından oluşan
bir portföy dağılımı ile hedefine
ulaşmaya çalışır.

Fon; fon portföyünün tamamını
değişen piyasa koşullarına göre
Yönetmelik’de belirtilen varlık
türlerine belirlenen bant aralıkları
dahilinde yatırır ve sermaye, temettü
ve faiz kazancı elde etmeyi hedefler.

Fon portföyünün en az %80'ini borsada
işlem gören şirketlerin hisse
senetlerine yatıran ve sermaye kazancı
elde etmeyi hedefleyen fondur.

2,6%

9,6%
12,0%

17,1% 17,4%

AYLIK 3 AYLIK 6 AYLIK Y.B.İ. YILLIK

%2,3
%1,4

%2,8

%10,2
%9,6

AYLIK 3 AYLIK 6 AYLIK Y.B.İ. YILLIK

%0,4 %2,5
%6,9

%29,7 %29,4

AYLIK 3 AYLIK 6 AYLIK Y.B.İ. YILLIK

%5,4

%2,5
%1,7

%11,3 %9,5

AYLIK 3 AYLIK 6 AYLIK Y.B.İ. YILLIK

Altın
96%

Para 
Piyasa

4%

Hisse; 
29%

Tahvil 
/Bono; 

34%ÖST; 3%

Para 
Piyasa; 

7%

Diğer; 
27%

Hisse
%89

Tahvil 
/Bono

%2

Para 
Piyasa

%9

Tahvil /Bono
1%

Eurobond
89%

Ters 
Repo

2%

Diğer
8%

Fon Büyüklüğü: 66.300.869 TL Yönetim Ücreti: 2,24% Fon Fiyatı: 0,040554

Fon Büyüklüğü: 93.984.155 TL Yönetim Ücreti: 1,88% Fon Fiyatı: 0,033634

Fon Büyüklüğü: 36.906.241 TL Yönetim Ücreti: 1,07% Fon Fiyatı: 0,015036

Fon Büyüklüğü: 59.790.839 TL Yönetim Ücreti: 2,26% Fon Fiyatı: 0,040778

Groupama Mart 2014 B%C3%BClten Verileri.xlsx


GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI - BEK

Karşılaştırma ölçütü: %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

LİKİT ESNEK – BEL 

Karşılaştırma ölçütü: %20 KYD 91 Günlük DİBS Endeksi +

%10 KYD OST Endeksi (Sabit) + %65 KYD ON Brüt Endeksi +

%5 KYD 1 Aylık Gösterge TL Mevduat Endeksi

STANDART - GRS

Karşılaştırma ölçütü: %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

KATKI - GRK

Karşılaştırma ölçütü: %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

KYD Endeksleri: Türkiye Kurumsal Yatırımcı Yöneticileri Derneği tarafından hesaplanan ve açıklanan endeksler.

BİST Endeksleri: Borsa İstanbul tarafından hesaplanan ve açıklanan hisse senedi endeksleri.

YIUFE: Yurt İçi Üretici Fiyatları Endeksi.

TUFE: Tüketici Fiyatları Endeksi.

OST: Özel Sektör Tahvili.

DIBS: Devlet İçi Borçlanma Senetleri
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FONLARIMIZIN PERFORMANSI

Fonlarım Ne Kadar Değerlendi?
Her fon içeriği SPK tarafından onaylanmış olup, belirli yüzdelerde hisse senedi, altın, döviz, vs. oluşturmaktadır. Aşağıdaki

grafiklerde dönemlik brüt getiriler üzerinden Groupama fonları (yeşil) ve karşılaştırma ölçütü (turuncu) performansları

gösterilmektedir.

%0 %5 %10 %15

AYLIK

3 AYLIK

6 AYLIK

Y.B.İ.

YILLIK

KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜTÜ BEL

-%5 %0 %5 %10 %15

AYLIK

3 AYLIK

6 AYLIK

Y.B.İ.

YILLIK

KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜTÜ BEK

-%5 %0 %5 %10 %15

AYLIK

3 AYLIK

6 AYLIK

Y.B.İ.

YILLIK

KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜTÜ GRS

-%5 %0 %5 %10 %15

AYLIK

3 AYLIK

6 AYLIK

Y.B.İ.

YILLIK

KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜTÜ GRK



GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI - BED

Karşılaştırma ölçütü: %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

ESNEK - BEE

Karşılaştırma ölçütü: %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

BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ - BEH

Karşılaştırma ölçütü: %90 BIST Ulusal 100 Endeksi + %1

KYD 182 Günlük DİBS Endeksi + %9 KYD ON Brüt Endeksi

ALTIN - GRA

Karşılaştırma ölçütü: %5 KYD ON Brüt Endeksi + %95 KYD

Altın Fiyat Endeksi Kapanış
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FONLARIMIZIN PERFORMANSI

Fonlarım Ne Kadar Değerlendi?
Her fon içeriği SPK tarafından onaylanmış olup, belirli yüzdelerde hisse senedi, altın, döviz, vs. oluşturmaktadır. Aşağıdaki

grafiklerde dönemlik brüt getiriler üzerinden Groupama fonları (yeşil) ve karşılaştırma ölçütü (turuncu) performansları

gösterilmektedir.

KYD Endeksleri: Türkiye Kurumsal Yatırımcı Yöneticileri Derneği tarafından hesaplanan ve açıklanan endeksler.

BİST Endeksleri: Borsa İstanbul tarafından hesaplanan ve açıklanan hisse senedi endeksleri.

YIUFE: Yurt İçi Üretici Fiyatları Endeksi.

TUFE: Tüketici Fiyatları Endeksi.

OST: Özel Sektör Tahvili.

DIBS: Devlet İçi Borçlanma Senetleri.

%0 %10 %20 %30 %40

AYLIK

3 AYLIK

6 AYLIK

Y.B.İ.

YILLIK

KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜTÜ GRA

-%1 %4 %9 %14 %19 %24

AYLIK

3 AYLIK

6 AYLIK

Y.B.İ.

YILLIK

KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜTÜ BED

%0 %5 %10 %15

AYLIK

3 AYLIK

6 AYLIK

Y.B.İ.

YILLIK

KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜTÜ BEH

-%5 %0 %5 %10 %15

AYLIK

3 AYLIK

6 AYLIK

Y.B.İ.

YILLIK

KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜTÜ BEE
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FONLARIMIZIN PERFORMANSI

Fonlara İlişkin Yatırım Riski ve Diğer Finansal Riskler

Risk Adı Risk Tanımı
BBH.
TPF

BED.
TPF

BEE.
TPF

BEH.
TPF

BEK.
TPF

BEL.
TPF

BGE.
TPF

BGK.
TPF

BKB.
TPF

GRA.
TPF

GRK.
TPF

GRS.
TPF

Piyasa Riski

Piyasa riski ile borçlanmayı temsil eden finansal araçların, ortaklık paylarının, diğer menkul
kıymetlerin, döviz ve dövize endeksli finansal araçlara dayalı türev sözleşmelere ilişkin taşınan
pozisyonların değerinde, faiz oranları, ortaklık payı fiyatları ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar
nedeniyle meydana gelebilecek zarar riski ifade edilmektedir. Söz konusu risklerin detaylarına
aşağıda yer verilmektedir: 

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

a- Faiz Oranı Riski: Fon portföyüne faize dayalı varlıkların (borçlanma aracı, ters repo vb.) dahil
edilmesi halinde, söz konusu varlıkların değerinde piyasalarda yaşanabilecek faiz oranları
değişimleri nedeniyle oluşan riski ifade eder. 

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✖ ✔ ✔

b- Kur Riski: Fon portföyüne yabancı para cinsinden varlıkların dahil edilmesi halinde, döviz
kurlarında meydana gelebilecek değişiklikler nedeniyle Fon’un maruz kalacağı zarar olasılığını
ifade etmektedir. 

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

c- Ortaklık Payı Fiyat Riski: Fon portföyüne ortaklık payı dahil edilmesi halinde, Fon portföyünde
bulunan ortaklık paylarının fiyatlarında meydana gelebilecek değişiklikler nedeniyle portföyün
maruz kalacağı zarar olasılığını ifade etmektedir. 

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✖ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Karşı Taraf Riski
Karşı tarafın sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmek istememesi ve/veya
yerine getirememesi veya takas işlemlerinde ortaya çıkan aksaklıklar sonucunda ödemenin
yapılamaması riskini ifade etmektedir.

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Likidite Riski
Fon portföyünde bulunan finansal varlıkların istenildiği anda piyasa fiyatından nakde
dönüştürülememesi halinde ortaya çıkan zarar olasılığıdır. ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Kaldıraç Yaratan
İşlem Riski

Fon portföyüne türev araç (swap, vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri), saklı türev araç, varant, 
sertifika dahil edilmesi, ileri valörlü tahvil/bono ve altın alım işlemlerinde ve diğer herhangi bir
yöntemle kaldıraç yaratan benzeri işlemlerde bulunulması halinde başlangıç yatırımı ile
başlangıç yatırımının üzerinde pozisyon alınması sebebi ile fonun başlangıç yatırımından daha
yüksek zarar kaydedebilme olasılığı kaldıraç riskini ifade eder.

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Operasyonel 
Risk

Operasyonel risk, fonun operasyonel süreçlerindeki aksamalar sonucunda zarar oluşması 
olasılığını ifade eder. Operasyonel riskin kaynakları arasında kullanılan sistemlerin yetersizliği, 
başarısız yönetim, personelin hatalı ya da hileli işlemleri gibi kurum içi etkenlerin yanı sıra doğal 
afetler, rekabet koşulları, politik rejim değişikliği gibi kurum dışı etkenler de olabilir.

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Yoğunlaşma
Riski

Belli bir varlığa ve/veya vadeye yoğun yatırım yapılması sonucu fonun bu varlığın ve vadenin 
içerdiği risklere maruz kalmasıdır. ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Korelasyon Riski
Farklı finansal varlıkların piyasa koşulları altında belirli bir zaman dilimi içerisinde aynı anda
değer kazanması ya da kaybetmesine paralel olarak, en az iki farklı finansal varlığın birbirleri ile
olan pozitif veya negatif yönlü ilişkileri nedeniyle doğabilecek zarar ihtimalini ifade eder.

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Yasal Risk
Fonun katılma paylarının satıldığı dönemden sonra mevzuatta ve düzenleyici otoritelerin 
düzenlemelerinde meydana gelebilecek değişikliklerden olumsuz etkilenmesi riskidir. ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

İhraççı Riski
Fon portföyüne alınan varlıkların ihraççısının yükümlülüklerini kısmen veya tamamen zamanında 
yerine getirememesi nedeniyle doğabilecek zarar ihtimalini ifade eder. ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Yapılandırılmış
Yatırım Araçları

Riski

Yapılandırılmış yatırım araçlarına yapılan yatırımın beklenmedik ve olağandışı gelişmelerin
yaşanması durumlarında vade içinde veya vade sonunda tamamının kaybedilmesi mümkündür. 
Yapılandırılmış yatırım araçlarının dayanak varlıkları üzerine oluşturulan stratejilerin getirisinin
ilgili dönemde negatif olması halinde, yatırımcı vade sonunda hiçbir gelir elde edemeyeceği gibi
vade sonunda yatırımlarının değeri başlangıç değerinin altına düşebilir. Yapılandırılmış yatırım
araçlarına yatırım yapılması halinde karşı taraf riski de mevcuttur. Yatırımcı, yapılandırılmış
yatırım araçlarına ilişkin olarak şirketin kredi riskine maruz kalmakta ve bu risk ölçüsünde bir
getiri beklemektedir. Yapılandırılmış yatırım araçlarında yatırımcılar ihraççının ödeme riskini de 
almaktadır. Ödeme riski ile ihraççı kurumun yapılandırılmış yatırım araçlarından kaynaklanan
yükümlülüklerini yerine getirememe riski ifade edilmektedir. Karşı taraf riskini minimum 
seviyede tutabilmek adına ihraççının ve/veya varsa yatırım aracının yatırım yapılabilir seviyeye
denk gelen derecelendirme notuna sahip olması koşulu aranmaktadır. Olağandışı korelasyon
değişiklikleri ve olumsuz piyasa koşullarında ortaya çıkabilecek likidite sorunları yapılandırılmış
yatırım araçları için önemli riskler oluşturmaktadır. Piyasa yapıcılığı olmadığı durumlarda
yapılandırılmış yatırım araçlarının likidite riski üst seviyededir.

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✖ ✔ ✔ ✔ ✔ ✖ ✔
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