YATIRIM FONLARI BÜLTENİ - MAYIS 2016
NİSAN AYI DEĞERLENDİRMESİ
Nisan ayında FED’in faiz artırım sürecini
kademeli olarak gerçekleştireceği beklentisi ve
FED başkanı Yellen’ın enflasyon kanadındaki
toparlanmanın geçici olabileceği bu nedenle
daha çok veri seti görmek istediklerini
açıklaması sonrası artan risk iştahına paralel
olarak Borsa İstanbul ve gelişmekte olan ülke
endeksleri yukarı yönlü hareket etti.
Yurt içinde enflasyon verisi, TCMB başkan
seçimi ve faiz kanadında sadeleşme süreci
yakından takip edildi. Yurt içinde Mart ayı
enflasyon verisi bir önceki yılın aynı dönemine
göre %8,78 seviyesinden %7,46 seviyesine geri
çekildi. Aylık bazda yaşanan %0,04 düzeyindeki
geri çekilmede gıda enflasyonundaki düşüş
temel gerekçe oldu. TCMB başkanı Erdem
BAŞÇI’nın görev süresinin dolmasının ardından
19 Nisan itibariyle yerine Murat ÇETİNKAYA
atandı. Hemen ardından gerçekleşen Para
Piyasası Kurulu toplantısı ve enflasyon raporu
yakından izlendi. Para Piyasası Kurulu faiz
koridorunun üst bandını %10.50’den %10’a
indirdi. 50 baz puanlık indirim kararı sonrası
TCMB ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti
8,70% seviyelerinden 8,50%’li seviyelere geldi.
Enflasyon raporunda ise yıl sonu enflasyon
beklentisi %7,50 seviyesinde sabit tutulurken
Murat ÇETİNKAYA’nın ilk sunumunda
sadeleşme sürecinin koşullar dahilinde devam
edeceği ve TCMB’nın kredibilitesinin
arttırılması için çalışmalar yapılacağı dile
getirilmiştir. Makroekonomik tarafta cari
işlemler dengesi daralmaya devam ederken,
güven endeksi, kapasite kullanım oranı ve
endüstriyel üretim endeksinde yükseliş
yaşandı. Gelen öncü veri setlerinin birçoğunun
Mart ayına ait olması sebebiyle Türkiye
ekonomisi ilk çeyreğinin son iki ayında
toparlanma gözlemlenmiştir. Küresel risk
iştahı ise Nisan ayı sonunda önce FED
tutanaklarında küresel oynaklık vurgusunun
kaldırılması sonrasında ise Japonya Merkez
Bankasının faiz ve genişleme tarafında
herhangi bir müdahalede bulunmamasının
ardından sınırlı bozulma yaşanmıştır.Nisan
ayında Borsa İstanbul %3,60 değer kazanarak
85,327 seviyesine yükselirken, döviz sepeti
2,9935 seviyesine, uzun vadeli tahvil faizi ise
%9,95'den %9,24 seviyesine gerilemiştir.
Mayıs ile birlikte yurt içinde ilk çeyrek mali
tabloları, enflasyon verisi, Avrupa Birliği ile
vize muafiyet anlaşma süreci ve ABD enflasyon
verisi önem arz etmektedir. Borsa İstanbul
geçtiğimiz beş yıllık periyotta Mayıs ayında
istatiksel olarak 2,20% değer kaybetmiştir.
Enflasyon kanadında ise Nisan ayı sonrası baz
etkisinin düşüşü desteklemeyeceği sebebiyle
yılın en düşük seviyesi görülmüş olabilir. Mayıs
ayında risk iştahı faiz ve borsa kanadında sınırlı
kalabilir.

PARA PİYASASI FONLARI

BORÇLANMA ARAÇLARI FONLARI

Vakıf Portföy Birinci Para
Piyasası Fonu

Vakıf Portföy İkinci Para Piyasası
Fonu

Vakıf Portföy Üçüncü Para
Piyasası Fonu

Vakıf Portföy Kısa Vadeli
Borçlanma Araçları Fonu

Fon , birikimlerini günün her saatinde
nakde dönüştürmek ve kısa vadede
istikrarlı gelir elde etmek isteyen
yatırımcılar için uygundur.

Fon , birikimlerini günün her saatinde
nakde dönüştürmek ve kısa vadede
istikrarlı gelir elde etmek isteyen
yatırımcılar için uygundur.

Fon , birikimlerini günün her saatinde
nakde dönüştürmek ve kısa vadede
istikrarlı gelir elde etmek isteyen
yatırımcılar için uygundur.

Fon birikimlerini günün her saatinde
nakde dönüştürmek ve aynı zamanda
kısa vadeli kamu ve özel sektör
borçlanma araçlarına yatırım yaparak
istikrarlı bir getiri elde etmek isteyen
yatırımcılar için uygundur.

Orta ve uzun vadeli borçlanma
araçlarının getirilerine paralel getiri
elde etmek isteyen ve kısa vadede
nakde dönme ihtiyacı bulunmayan
yatırımcılar için uygundur.

Yatırımlarını ağırlıklı olarak Amerikan
Doları cinsinden kamu ve özel sektör
borçlanma araçlarında
değerlendirmek isteyen yatırımcılar
için uygundur.

Fon, portföyünün tamamı devamlı
olarak vadesine en fazla 184 gün
kalmış likiditesi yüksek para ve
sermaye piyasası araçlarına yatırım
yapar. Fon portföyü, günlük olarak
hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi
en fazla 45 gün olacak şekilde
oluşturulur.
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kalmış likiditesi yüksek para ve
sermaye piyasası araçlarına yatırım
yapar. Fon portföyü, günlük olarak
hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi
en fazla 45 gün olacak şekilde
oluşturulur.

Fon, portföyünün tamamı devamlı
olarak vadesine en fazla 184 gün
kalmış likiditesi yüksek para ve
sermaye piyasası araçlarına yatırım
yapar. Fon portföyü, günlük olarak
hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi
en fazla 45 gün olacak şekilde
oluşturulur.

Fon toplam değerinin en az %80'i,
devamlı olarak kamu ve özel sektör
borçlanma araçlarına yatırılır ve
portföyünün aylık ortalama vadesi en
az 25 en fazla 90 gün olacak şekilde
oluşturulur.

Fon toplam değerinin en az %80'i
devamlı olarak yerli/yabancı kamu ve
özel sektör borçlanma araçlarına
yatırılır. Piyasa faiz öngörüsü ve
karşılaştırma ölçütü çerçvesinde
portföy vadesini ve varlık dağılımını
dinamik şekilde kullanarak kamu ve
özel sektör orta ve uzun vadeli
borçlanma araçlarının geririlerinden
azami ölçüde yararlanmayı hedefler.

Fon toplam değerinin en az %80'i
devamlı olarak Amerikan Doları (USD)
cinsinden kamu ve özel sektör dış
borçlanma araçlarına (Eurobond)
yatırılır.

Önerilen Yatırımcı Profili

Fon Stratejisi

Karşılaştırma Ölçütü

%20 BIST-KYD DİBS 91 Gün +%30 BIST- %20 BIST-KYD DİBS 91 Gün+%30 BIST- %20 BIST-KYD DİBS 91 Gün +%30 BIST- %40 BIST-KYD DİBS 91 Gün+%40 BIST- %25 BIST-KYD DİBS 365 Gün+%50
KYD ÖSBA Sabit+ %50 BIST-KYD Repo KYD ÖSBA Sabit+ %50 BIST-KYD Repo KYD ÖSBA Sabit+ %50 BIST-KYD Repo KYD ÖSBA Sabit+ %20 BIST-KYD Repo BIST-KYD DİBS Tüm+ %10 BIST-KYD
(Brüt)
(Brüt)
(Brüt)
(Brüt)
ÖSBA Sabit+ %15 BIST-KYD Repo
(Brüt)

Risk Değeri
Dağıtım Kanalı

1

1

Tüm Kanallar

İnternet Bankacılığı ve Mobil
Bankacılık

Nisan ayı getirisi
Mart ayı getirisi
Şubat ayı getirisi
Ocak ayı getirisi
2016 yıllık getirisi
Fon Yönetim Ücreti (Yıllık)
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0,85
0,82
0,78
0,75
3,24
1,04%

Repo

36%
9%

55%

Repo

Repo

53%
9%

4

Tüm Kanallar

Türkiye Elektronik Fon Dağıtım
Platformu (TEFAS) Aracılığıyla Tüm
Şubeler ve İnternet Bankacılığı

0,86
0,82
0,74
0,72
3,18
1,83%

37%
8%

1,95
2,27
0,95
0,48
5,76
3,29%

VKT

Özel Sektör Borçlanma
Araçları
Mevduat

38%

3
Türkiye Elektronik Fon Dağıtım
Platformu (TEFAS) Aracılığıyla Tüm
Şubeler ve İnternet Bankacılığı

0,86
0,85
0,79
0,76
3,30
1,00%

Özel Sektör Borçlanma
Araçları
Mevduat

%90 BIST-KYD Eurobond USD (TL) +
%10 BIST-KYD Repo (Brüt)

1

VHL

VBL

Mevduat

Tüm Kanallar

0,84
0,83
0,78
0,75
3,25
1,00%

VK6
Özel Sektör Borçlanma Araçları

Fon Yatırımları

Vakıf Portföy Borçlanma Araçları Vakıf Portföy Eurobond (ABD
Fonu
Doları) Borçlanma Araçları Fonu

VK2

VTE

Özel Sektör Borçlanma
Araçları
Mevduat

Kamu Borçlanma
Araçları
Özel Sektör Borçlanma
Araçları
Mevduat

Repo

Repo

Kamu Borçlanma Araçları

9% 10% 10%
55%
71%

0,61
-1,08
-0,09
2,38
1,81
1,46%

22%

Kamu Borçlanma Araçları
Repo
Kamu Dış Borçlanma Araçları
(Eurobond)
Özel Sektör Dış Borçlanma
Araçları (Eurobond)
2%
5% 9%

0%
7%

71%

84%

*Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde
sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi
beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.*Fonların geçmiş performansı gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz.
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Vakıf Portföy İlkadım Değişken Özel Fon

Önerilen Yatırımcı Profili

Vakıf Portföy İkinci Değişken Fon

Vakıf Portföy Birinci Değişken Fon

KATILIM FONLARI
Vakıf Portföy Altın Katılım Fonu

Portföyünde belli oranda ortaklık payı taşımak
isteyen ve değişken piyasa hareketlerinden
yararlanmak isteyen yatırımcılar için uygundur.

BIST 30 Endeksinin getirisine paralel bir getiri alde
etmek isteyen ve yüksek risk alabilen yatırımcılar
için uygundur.

Fon portföyünün yönetiminde ortaklık payları
alınabilmekle beraber,fon toplam değerinin
asgari %50'si, azami %75'i devamlı olarak yerli
ve/veya yabancı kamu ve/veya özel sektör
borçlanma araçlarına yatırılır.

Fon portföyünün yönetiminde yatırım yapılacak
sermaye piyasası araçları seçilirken ağırlıklı olarak
BIST'te işlem gören ortaklık payları ile kamu
ve/veya özel sektör borçlanma araçlarına yer
verilir. Fon portföyüne dahil edilecek yurt içi
ortaklık paylarının fon toplam değerine oranı
asgari %51, azami %75 olacaktır. Yatırım yapılan
varlıklar neticesinde fonun volatilite aralıklarının
karşılık geldiği risk değeri 5 ile 7 arası düzeyde
olacaktır.

Fon portföyünün %80'i devamlı olarak BIST30
Endeksi kapsamındakş ortaklık paylarına yatırılır
ve Tebliğ'de yer alan korelasyon katsayısının
hesaplama formülüne uygun olarak yapılan
hesaplama çerçevesinde, baz alınan BIST30
endeks değeri ile fonun birim pay değeri
arasındaki korelasyon katsayısı en az %90 olacak
şekilde endeks kapsamındaki örnekleme yoluyla
seçilen ortaklık paylarından oluşturulur.

Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak
borsada işlem gören altın ve altına dayalı
sermaye piyasası araçlarına yatırılır. %20'lik kısmı
içinde ortaklık paylarıi katılma hesapları , kamu
ve/veya özel sektör kira sertifikaları ve Sermaye
Pİyasası Kurulu'nca uygun görülen diğer faize
dayalı olmayan para ve sermaye piyasası
araçlarına yatırım yapılır.

%65 BIST100 Endeksi+ %20 BIST-KYD DİBS 182
Gün+%15 BIST-KYD Repo (Brüt)

%90 BIST30 Endeksi + %10 BIST-KYD Repo (Brüt)

%90 BIST-KYD Altın Fiyat Ağırlıklı Ortalama+ %10
BIST-KYD Kamu Kira Sertifikaları

Fon portföyünün yönetiminde ortaklık payları
alınabilmekle beraber ağırlıklı olarak yerli ve/veya
yabancı kamu ve/veya özel sektör borçlanma
araçlarıma ve para piyasası enstrümanlarına
yatırım yapabilir. Yatırım yapılan varlıklar
çerçvesinde fonun volatilite aralıklarının karşılık
geldiği risk değeri 4 ile 5 arası düzeyde olacaktır.

%10 BIST 100 Endeksi+%30 BIST-KYD DİBS Tüm + Gecelik Türk Lirası referans faiz oranının
%25 BIST-KYD DİBS 365 Gün+%10 BIST-KYD ÖSBA performans dönemine denk gelen bileşik getirisi
Sabit+ %25 BIST-KYD Repo (Brüt)

Risk Değeri
Dağıtım Kanalı

HİSSE SENEDİ FONLARI
Vakıf Portföy BIST30 Endeksi Hisse Senedi
Fonu

Uzun vadede çocuklarının geleceği için birikim
Fon değişken piyasa koşullarından yararlanmak
yapmak isteyen yatırımcılar için uygundur.
isteyen yatırımcılar için uygundur.
Portföyünde belli oranda yerli ve/veya yabancı
kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçlarına
yatırım yapmak ve hisse senedi fiyat
hareketlerinden yararlanmak isteyen yatırımcılar
için uygundur.

Fon Stratejisi

Karşılaştırma Ölçütü

DEĞİŞKEN FONLAR

4

4

2,13
2,52
0,96
0,85
6,61
1,46%

1,50
2,30
1,27
0,49
5,68
3,29%

6

2,01
6,29
2,24
2,22
13,32
3,01%

VK3

VDI

Özel Sektör Borçlanma
Araçları
Repo

Repo

3,38
9,48
3,06
2,62
19,70
1,64%

2,39
-4,21
10,53
6,16
15,08
1,83%
VBA

VEF

VAF

Kamu Borçlanma
Araçları
Özel Sektör Borçlanma
Araçları
Mevduat

Kamu Borçlanma Araçları

6

Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu (TEFAS) Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu (TEFAS) Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu (TEFAS) Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu (TEFAS)
Aracılığıyla Tüm Şubeler ve İnternet Bankacılığı
Aracılığıyla Tüm Şubeler ve İnternet Bankacılığı
Aracılığıyla Tüm Şubeler ve İnternet Bankacılığı
Aracılığıyla Tüm Şubeler ve İnternet Bankacılığı

Tüm Kanallar (ATM ve Mobil Hariç)

Nisan ayı getirisi
Mart ayı getirisi
Şubat ayı getirisi
Ocak ayı getirisi
2016 yıllık getirisi
Fon Yönetim Ücreti (Yıllık)

6

Altın fiyatlarındaki değişimlere paralel getiri
sağlamak isteyen ve yatırımlarını faizsiz
kazanç sağlayan para ve sermaye piyasası
araçlarında değerlendirmek isteyen
yatırımcılar için uygundur.

Kamu Borçlanma
Araçları
Özel Sektör Borçlanma
Araçları
Repo

Özel Sektör Borçlanma
Araçları
Repo

Ortaklık Payı

Ortaklık Payı

Özel Sektör Kira Sertifikası

Altın

Ortaklık Payı

Fon Yatırımları

19%

28%

9%0%7%

11%
59%

3%5%

10%

25%

58%
42%

3%
0%

25%

7%

92%

97%

*Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi
çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak
yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.*Fonların geçmiş performansı gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz.

