Dolar ile alınabilen Yatırım Fonu!

Garanti Portföy Üçüncü Serbest (Döviz) Fon

SMART Döviz Serbest Fon
Çoklu varlık yatırım stratejisi ile orta ve uzun vadede USD mevduat üzerinde
getiri hedefi için sizi de Garanti’ye bekliyoruz!

Birikimlerini döviz cinsi varlıklarda
değerlendirmek isteyen yatırımcılar için
Dolar bazında alım imkanı!
Türkiye’nin ilk portföy yönetim şirketi Garanti Portföy,
Garanti Bankası Nitelikli Yatırımcılarına özel bir yatırım önerisi sunuyor!
Ağırlıklı olarak kamu ve özel sektör eurobondlarına yatırım yapmakla birlikte,
portföyünün %20’si ile değişen piyasa koşullarına göre portföydeki varlıkların sürekli
ve dinamik bir şekilde güncellenmesi sayesinde, döviz cinsi yatırım
fırsatlarından en uygun dağılımla yararlanmanızı amaçlıyor.
Sadece Nitelikli Yatırımcılar içindir. Nitelikli Yatırımcılar, en az 1 milyon TL tutarında Türk ve/veya yabancı para ve sermaye piyasası aracına sahip olan gerçek ve tüzel kişilerdir.

SMART Döviz Serbest Fon
Yatırım Stratejisi
Fon dengeli bir varlık dağılımıyla, orta ve uzun vadede USD mevduat getirisini aşmayı hedefleyen ve USD cinsi yatırım yapmayı tercih eden Garanti Bankası Nitelikli
Yatırımcıları için tasarlanmıştır.
SMART Döviz Serbest Fon, portföyünde minimum %80 oranında kamu ve özel sektör eurobondlarına yatırım yapmakla birlikte, portföyünün %20’lik kısmında aktif portföy
dağılım stratejisi çerçevesinde yabancı borsa yatırım fonları, altın ve diğer dövize endeksli sermaye piyasası araçlarına yatırım yaparak, döviz cinsi yatırım fırsatlarından en
uygun dağılımla yararlanmanızı amaçlar.
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SMART Döviz Serbest Fon
Özet Bilgiler

Son 2 Yılda Dolar/TL

Portföy Yöneticisi: Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.
Yatırımcı Profili: Orta ve uzun vadede USD mevduat üzerinde getiri hedefleyen ve
USD cinsi yatırım yapmayı tercih eden Garanti Bankası Nitelikli Yatırımcıları
Yıllık Fon Yönetim Ücreti: %1.50
Halka Arz Tarihi: 23.07.2018
Asgari Alım Tutarı: Alt limit bulunmamaktadır.
Eşik Değeri: %100 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat USD Endeksi
Vergilendirme: Gerçek kişiler için %10 stopaj, tüzel kişiler için %0 stopaj
Alım Satım Esasları: Garanti Bankası şubelerinden USD veya TL bazında alım ve
satım yapabilirsiniz. t günü, alım ve satım emrinin verildiği günü ifade eder.
Emir Giriş Saatinden
Önce

Emir Giriş
Saati
13:30

Alım
Satım

5.00
4.75
4.50
4.25
4.00
3.75
3.50
3.25
3.00
2.75
2.50
Temmuz 16

Fiyat

Valör

Fiyat

Valör

t+1
t+1

t+1
t+2

t+2
t+2

t+2
t+3

Temmuz 17

Ocak 18

Temmuz 18

Son 2 Yılda Türkiye ve GOÜ* Eurobond Faizi
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*GOÜ: Gelişmekte olan ülkeler
**Grafikler 30.06.2016 ile 30.06.2018 tarihleri arasındaki veriler ile hazırlanmıştır.
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*Risk değeri, fonun izahnamesinde belirtilen yatırım stratejisi dikkate alınarak oluşturulan simülasyondan elde edilen veriler ve Rehber’de belirtilen metodoloji kullanılarak 5 yıllık getiriler
üzerinden hesaplanan volatilite sonucunda belirlenmiştir. Fon’un gelecekteki risk profiline ilişkin güvenilir bir gösterge olmayabilir ve zaman içinde değişebilir.
**Menkul kıymet yatırım fonlarının katılma belgelerinden elde edilen gelirler tam ve dar mükellef gerçek kişiler için gelir üzerinden %10 oranında stopaja tabidir. Tam ve dar mükellef sermaye
şirketleri için stopaj oranı %0 olarak uygulanmaktadır. Gerçek kişiler açısından stopaj nihai vergi olarak kabul edildiğinden, söz konusu gelirler açısından ayrıca beyanname verilmesine gerek
gerek yoktur. Tüzel kişiler açısından ise elde edilen bu gelirlerin Kurumlar Vergisi beyannamesine dahil edilmesi gerekir.
***Fon katılma payları A Grubu (TL) ve B Grubu (USD) olarak ikiye ayrılmıştır. A Grubu paylar, fiyatı TL olarak ilan edilen ve TL cinsinden ödeme yapılarak alınıp satılan payları; B Grubu paylar
ise fiyatı Amerikan Doları (USD) olarak ilan edilen ve Amerikan Doları (USD) cinsinden ödeme yapılarak alınıp satılan payları ifade eder. Pay grupları arasında geçiş yapılamaz. TL ve Amerikan
Doları (USD) ödenerek satın alınan fon payının, fona iade edilmesi durumunda ödeme aynı para cinsinden yapılır.
****TL cinsinden ihraç edilen A grubu paylar için eşik değer getirisi, BIST-KYD 1 Aylık Mevduat USD Endeksi’nin dönem başı ve dönem sonu değerinin ilgili günlerde TCMB tarafından açıklanan
döviz alış kuru dikkate alınarak TL’ye çevrilmesi sonucu hesaplanan TL bazında getirisidir. USD cinsinden ihraç edilen B grubu paylar için ise BIST-KYD 1 Aylık Mevduat USD Endeksi’nin
hesaplama dönemindeki getirisidir.
*****Nitelikli Yatırımcılar, en az 1 milyon TL tutarında Türk ve/veya yabancı para ve sermaye piyasası aracına sahip olan gerçek ve tüzel kişilerdir.
******Nihai şart ve koşulların belirtildiği izahname ve diğer dokümanlara KAP’tan (www.kap.org.tr) ve www.garantiportfoy.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.
YASAL UYARI: Bu doküman Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yalnızca bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Bu dokümanın diğer yatırımcılarla paylaşılmasından, yasal düzenlemelere
aykırı şekilde ve amacı dışında kullanılmasından Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. ve herhangi bir çalışanı sorumlu tutulamaz. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı
kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise
genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize
uygun sonuçlar doğurmayabilir. Fonun geçmiş dönemlere ilişkin getirisi gelecek dönemlerin getirisi için herhangi bir gösterge olamaz. Ayrıca tarafınıza ulaştığı tarih itibarıyla, doküman
içeriğindeki bilgilerde değişiklik gerçekleşebilir. Nihai şart ve koşulların belirtildiği izahname, fon tanıtım formu ve detaylı portföy dağılım raporlarına KAP’tan (www.kap.org.tr) ve
www.garantiportfoy.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

