
TEB Portföy Mutlak Getiri Hedefli Degisken Fon

Temel Rasyolar

Temel Bilgiler

Fon, uzun vadeli yatırım perspektifiyle, TL mevduat getirisi üzerinde bir
getiri sağlamak hedefiyle hareket eder. Fon temel olarak para piyasası
araçları ile devlet ve özel sektör borçlanma araçlarından istikrarlı bir getiri
amaçlarken; ortaklık payı, borçlanma araçları ve döviz piyasasındaki aşağı
veya yukarı yönlü hareketlerden faydalanmak amacıyla uzun veya kısa
pozisyon alarak mutlak getiri hedefine ulaşmaya çalışır.Fon, portföyünün
riskten korunması ve/veya yatırım amacıyla kaldıraç yaratan işlemler
gerçekleştirebilir. Altın ve benzeri kıymetli madenler ile diğer para ve
sermaye piyasası araçları ve bu araçlara ve finansal endekslere dayalı türev
araçlara (swap, vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri) yatırım yaparak, bu
varlık sınıfları arasındaki getiri farklarından faydalanma amacını taşır. Bu
amaca ulaşabilmek için,fon portföyündeki varlıkların dağılımını aktif olarak
yönetir.

Geçmiş Performans (**)

----Son 36 Ay

----Son 24 Ay

----Son 12 Ay

0,702,823,523,01Yılbaşından Beri

0,702,823,523,01Son 3 Ay

-0,411,010,600,42Mart

Fark %Kıstas %Fon % (Brüt)Fon % (Net)Dönem

34,72Kur Riski
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Portföy Dağılımı
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Fon katılma payları günlük olarak alınıp satılır. BIST Borçlanma Piyasası’nın açık
olduğu günlerde saat 13:15'e kadar verilen katılma payı alım ve satım talimatları,
talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine
getirilir. Satım bedelleri talimatın verilmesini takip eden birinci işlem gününde
yatırımcılara ödenir. 13:15'den sonra iletilen talimatlar ise, ilk fiyat hesaplanmasından
sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden
yerine getirilir. Bu durumda satım bedelleri talimatın verilmesini takip eden ikinci işlem
gününde yatırımcılara ödenir.

Alım / Satım Esasları

1En Az Satılabilir Pay Adedi

1En Az Alınabilir Pay Adedi

Alen Bebiroğlu
Emre Karakurum

Fon Yöneticisi

2,00%Fon Yönetim Ücreti (Yıllık)

%100 BIST-KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat TL

Fon Eşik Değeri

0,03%Eşik Değer Standart Sapması-Aylık

0,19%Fonun Standart Sapması-Aylık

5Risk Değeri

3,735743Fon Birim Fiyatı

34.914.490,06Fon Toplam Net Değeri

TRMTE3WWWWW0ISIN Kodu

TE3Fon Kodu

09.12.2015Fon Devir Tarihi

08.04.1996Fon İhraç Tarihi

24.10.1990Fon Kuruluş Tarihi

Fon Bilgilendirme Tablosu

Portföydeki Tahvil Bonoların Durasyon Dağılımı
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Çok Kısa Vade: 0-3 ay; Kısa Vade: 3 ay-1 yıl; Orta Vade: 1 yıl-3 yıl,; Uzun Vade: 3 yıl-5
yıl; Çok Uzun Vade: 5 yıl ve üzerindeki vadeleri göstermektedir.

30.03.2018 tarihi itibariyle (*)



Başlıca Finansal Göstergelerin Brüt Getirileri

------Tüketici Fiyatları Endeksi

70,8547,9414,3811,0011,004,82100 JAPON YENİ

73,3751,6825,287,797,794,81EURO

51,1039,798,604,694,693,93ABD DOLARI

34,9327,6718,35-2,20-2,20-5,33BIST TEMETTÜ

42,1638,0229,21-0,35-0,35-3,38BIST 100

69,6850,7315,816,976,974,55BIST-KYD Altın Fiyat Ağırlıklı Ortalama

57,2641,8810,951,121,123,39BIST-KYD Eurobond USD (TL)

87,3860,8630,177,737,735,07BIST-KYD Eurobond EUR (TL)

38,2825,3013,403,423,421,13BIST-KYD ÖSBA Sabit

45,0530,9816,354,144,141,44BIST-KYD ÖSBA Değişken

11,668,343,17-0,89-0,89-2,38BIST-KYD DİBS Uzun

19,2412,495,640,650,65-1,35BIST-KYD DİBS Tüm

27,1817,158,182,412,41-0,27BIST-KYD DİBS 547 Gün

29,8318,599,652,792,790,09BIST-KYD DİBS 365 Gün

33,8721,7011,223,293,290,84BIST-KYD DİBS 182 Gün

35,7422,9112,523,023,021,06BIST-KYD Repo (Brüt)

Son 36 AySon 24 AySon 12 AyYılbaşından B.Son 3 AyMartDönem

Fon'un Maruz Kalacağı Temel Riskler

Fon yönetiminde temel olarak aşağıdaki riskler taşınmaktadır. Diğer risklere ilişkin detaylı bilgilere ise izahnameden ulaşılabilir.

Fon portföyü Türk Lirası cinsinden günün koşullarına göre yatırım yapacaktır. Fon yönetiminde faiz, enflasyon, piyasa ve likidite riski taşınmaktadır.

Faiz riski: Yatırım yapılan kıymetin fiyatının piyasadaki faiz oranlarından olumsuz olarak etkilenmesi durumunda oluşan risktir.

Enflasyon riski: Enflasyon nedeniyle yatırımcı tarafından arzulanmayan bir reel getiri oranının gerçekleşme olasılığını ifade eder.
Piyasa riski: Yatırımcıların beklentilerindeki değişmelerden dolayı menkul kıymetlerin fiyatlarında değişmelerin ortaya çıkması ile zarar oluşmasıdır.

Likidite riski: portföyde alış veya satış yapılmak istendiğinde piyasanın derinliğinin az olması nedeniyle yeterli alıcı ve satıcının bulunamaması riskidir.

Fon yönetiminde risklerden korunmak amacıyla çeşitli vadelerdeki menkul kıymetlere yatırım yapılarak riskler asgariye indirilmektedir.

Bu rapordaki veriler ve analizler RiskGround uygulaması aracılığıyla üretilmiştir.

** 08 Mayıs tarihi itibariyle izahname değişikliği olmuş fonun yatırım stratejisi ve karşılaştırma ölçütü değişmiştir.

* Bu ürün kartında kullanılan fiyat ve parametreler ayın son iş gününe ait kapanış değerleri baz alınarak hesaplanmıştır.

Yasal Uyarı: TEB Portföy Yönetimi A.Ş. (TEB Portföy) tarafından hazırlanan işbu doküman, Türk Ekonomi Bankası A.Ş.’nin (TEB) acentelik kapsamında satışını yaptığı TEB
Portföy’e ait ürünlerin özellikleri ve stratejisi hakkında müşterilerin genel nitelikte bilgilendirilmesi amacıyla hazırlanmış olup, herhangi bir sermaye piyasası aracının alım veya
satımına ilişkin bir tavsiye olarak yorumlanmamalı ve yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilmemelidir. Sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı vermeniz
beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Dolayısıyla dokümanda yer alan herhangi bir ürünün mali durumunuz ile risk getiri tercihlerinize uygun olup olmadığına ilişkin
yatırım danışmanlığı hizmeti talep etmeniz halinde, SPK tarafından verilen yatırım danışmanlığı yetkisine sahip olan TEB Portföy ile ayrıca yatırım danışmanlığı sözleşmesi
imzalamak ve söz konusu hizmeti almak üzere irtibata geçebilirsiniz.

TEB ve TEB Portföy, dokümandaki bilgiler hazırlanırken yararlanılan ve kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve dokümanın içeriğindeki bilgilerin kullanılması sonucunda
üçüncü kişilerin uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan sorumlu tutulamaz. Yatırım Fonları’nın geçmiş döneme ilişkin
getirileri ve/veya performansları, gelecek dönemlerin göstergesi olamaz. Yatırım Fonları’na ilişkin ayrıntılı bilgilere www.teb.com.tr ve www.tebportfoy.com.tr adresi üzerinden
ulaşabilirsiniz.

İşbu dokümanın bütün hakları TEB Portföy’ün münhasır mülkiyetinde olup, hiçbir bölümü TEB Portföy’ün yazılı izni olmaksızın kısmen veya tamamen kopyalanamaz, çoğaltılamaz
veya herhangi bir şekilde üçüncü kişilerle paylaşılamaz.


