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Eurobond Borçlanma Araçları (Döviz) Fonu
Türk Lirası birikimleriyle Eurobond yatırımlarını tercih eden müşteriler için

Garanti Portföy Eurobond Borçlanma Araçları (Döviz) Fonu
Özet Bilgiler

Yatırım Stratejisi

Fon Kodu: GPA
Portföy Yöneticisi: Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.
Yıllık Fon Yönetim Ücreti: %1.25
Karşılaştırma Ölçütü: %85 BIST- KYD Eurobond USD (TL) Endeksi +
%5 BIST KYD Eurobond EUR (TL) Endeksi + %10 BIST-KYD Repo (Brüt)
Endeksi
Vergilendirme: Gerçek kişiler için %10, tüzel kişiler için %0 stopaj
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Fon, toplam değerinin en az %80’i ile T.C. Hazine’sinin ve Türk özel
sektör şirketlerinin yurt dışında ihraç ettikleri döviz cinsi borçlanma
araçlarına yatırım yapar. Garanti Portföy’ün piyasa görüşüne göre
Fon portföyünün ortalama vadesi ve kamu/özel sektör Eurobond
ağırlıkları değişkenlik gösterir.
Fon, yatırım yaptığı borçlanma araçlarının fiyatlarındaki artışla ve bu
borçlanma araçlarının kupon ödemeleriyle/faizleriyle getiri
yaratmaktadır. Fon, TL fiyat açıklayan bir fon olduğundan ve yatırım
yaptığı borçlanma araçları döviz cinsinden olduğundan döviz kuru
hareketleri Fon getirisini etkiler.

Yatırımcı Profili
 Türk Lirası birikimleriyle Eurobond yatırımı yapmak isteyen,
 Birikimlerini orta-uzun vadede değerlendirmeyi düşünen,
 Risk algısı orta-yüksek seviyede olan müşteriler için uygundur.

*t günü, alım veya satım emrinin verildiği günü ifade etmektedir.

Detaylı bilgi için Fon’un KAP’ta ve Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.’nin internet sitesinde yayımlanan dokümanlarını inceleyebilirsiniz.
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ÖNEMLİ NOTLAR:
*Menk ul kıymet yatırım fonlarının k atılma belgelerinden elde edilen gelirler tam ve dar mük ellef 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 k onusu gelirler açısından ayrıca beyanname verilmesine gerek
yok tur. Tüzel kişiler açısından ise elde edilen bu gelirlerin Kurumlar Vergisi beyannamesine dahil edilmesi gerekir.
**Nihai şart ve k oşulların belirtildiği izahname ve diğer dok ümanlara KAP’tan (www.k ap.org.tr) ve www.garantibbvaportfoy.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
ayk ırı 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.k ap.org.tr) ve www.garantibbvaportfoy.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

