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YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER

Fon yönetiminde temel olarak aşağıdaki riskler taşınmaktadır. Diğer risklere ilişkin detaylı bilgilere ise
izahnameden ulaşılabilir.                    Piyasa Riski: Piyasalardaki fiyat ve oran değişimlerin, pozisyonları
olumsuz etkileme potansiyelidir.Karşı Taraf Riski: Finansal işlemlerde karşı tarafın yükümlüklerini yerine
getirememesi durumudur.Faiz Oranı Riski: Faiz oranlarındaki dalgalanmalar nedeniyle yönetilmekte olan
portföylerin, pozisyonlarına bağlı olarak maruz kalabileceği zarar olasılığıdır.Enflasyon riski: Enflasyon
nedeniyle yatırımcı tarafından arzulanmayan bir reel getiri oranının gerçekleşme olasılığıdır.Kur Riski:
Gelecekte döviz kurlarındaki dalgalanmalar sebebiyle döviz veya dövize endeksli varlık veya
yükümlülüklerde meydana gelebilecek değişikliklerden kaynaklanan zarar ihmalidir.Hisse Senedi, Emtia
Riski: Hisse senedi, emtia ve emtiaya dayalı türev finansal araçlardaki pozisyon durumuna bağlı olarak
fiyatlarındaki dalgalanmalar nedeniyle maruz kalınan zarar ihtimalidir.Opsiyon Riski:Opsiyon
parametrelerindeki dalgalanmalara bağlı olarak maruz kalınan zarar ihtimalidir.Likidite Riski: Finansal
varlıkların istenildiği anda piyasa fiyatından nakde dönüştürülememesi halinde ortaya çıkan zarar
olasılığıdır.Kredi Riski: İşlem yapılan karşı tarafın sözleşme gereklerine uymayarak, yükümlülüğünü
kısmen ya da tamamen zamanında yerine getirmemesinden ya da getirememesinden dolayı
karşılaşılabilecek zarar ihtimalidir.Strateji Riski: Makro ve mikro değişikliklerin iyi analiz edilememesi
veya yorumlanamaması sonucunda ileride oluşabilecek fırsat veya tehditlerle uyumlu stratejik kararların
neticesinde maruz kalınan zarar ihtimalidir.Operasyonel Risk: Finansal risklerin dışında kalan tüm riskleri
ifade eder.

Yatırım Riskleri

Fon, orta ve uzun vadede, aynı vadedeki mevduat faizlerinin üzerinde bir getiri elde etmeyi hedefler. Bu
hedefe ulaşmak için ağırlıklı olarak kamu ve özel sektör tarafından ihraç edilen borçlanma araçlarına
yatırım yapar. Fon getiri hedefine ulaşabilmek amacıyla, borçlanma araçlarına ek olarak opsiyon
sözleşmeleri dahil türev araçları ve yapılandırılmış yatırım ürünlerini portföyüne dahil eder.

Yatırım Stratejisi

En Az Alınabilir Pay Adedi :  100,000 Adet

Yurtdışında ihraç edilmiş kamu ve özel sektör Eurobondlarına yatırım
yaparak, faiz kazancı sağlamayı amaçlar.

Fon'un Yatırım Amacı
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A. TANITICI BİLGİLER
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Toplam Getiri Eşik Değerinin Getirisi

GEÇMİŞ GETİRİLER GELECEK DÖNEM PERFORMANSI İÇİN BİR GÖSTERGE SAYILMAZ.

(***) Sene başından itibaren rapor tarihine kadar.

(**) Portföyün ve eşik değerinin standart sapması dönemindeki günlük getiriler üzerinden hesaplanmıştır.

(*) Enflasyon oranı TÜİK tarafından açıklanan 12 aylık TÜFE'nin dönemsel oranıdır.

B. PERFORMANS BİLGİSİ



1) 1999 yılında kurulan TEB Portföy Yönetimi A.Ş., Türk Ekonomi Bankası A.Ş.’nin iştiraki olarak faaliyetlerini sürdürmekte olup, Yatırım Fonları Yönetimi,
Emeklilik Fonları Yönetimi, Özel Portföy Yönetimi ve Yatırım Danışmanlığı alanlarında faaliyet göstermektedir. TEB Portföy Yönetimi'nin kuruluş temel amacı,
bireysel ve kurumsal yatırımcıların risk profiline uygun finansal enstrümanların dağılımının belirlenerek portföylerinin yönetilmesini ve bu çerçevede optimum
faydanın sağlanmasını gerçekleştirmektir.

2) Fon Portföyü'nün yatırım amacı, yatırımcı riskleri ve stratejisi "Tanıtıcı Bilgiler" bölümünde belirtilmiştir.

3) Fon 01/01/2017 - 29/06/2017 döneminde net %5.21 oranında getiri sağlarken, eşik değerinin getirisi aynı dönemde %4.64 olmuştur. Sonuç olarak Fon'un
nispi getirisi %0.57 olarak gerçekleşmiştir.

4) Yönetim ücretleri, vergi, saklama ücretleri ve diğer faaliyet giderlerinin günlük brüt portföy değerine oranının ağırlıklı ortalaması aşağıdaki gibidir.

0.01Toplam Faaliyet Giderleri / Ortalama Fon Portföy Değeri

101,394,506.26Ortalama Fon Portföy Değeri

851,650.68Toplam Faaliyet Giderleri

14,833.970.000081%Diğer Faaliyet Giderleri

8,899.440.000049%Kurul Kayıt Ücreti

59,054.660.000324%Aracılık Komisyonu Giderleri

22,391.390.000123%Saklama Ücreti Giderleri

3,659.680.000020%Denetim Ücreti Giderleri

742,811.540.004070%Fon Yönetim Ücreti
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01/01/2017 - 29/06/2017 döneminde :

5) Performans sunum döneminde Fon'a ilişkin yatırım stratejisi değişikliği yapılmamıştır

6) Yatırım fonlarının portföy işletmesinden doğan kazançları kurumlar vergisi ve stopajdan muaftır.

C. DİPNOTLAR

%100 BIST-KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat TL28/04/2016-...

Kıstas BilgisiKıstas Dönemi

Toplam Getiri : Fonun ilgili dönemdeki birim pay değerindeki yüzdesel getiriyi ifade etmektedir.

Eşik Değerinin Getirisi : Fonun eşik değerinin ilgili dönem içerisinde belirtilen varlık dağılımları ile ağırlıklandırarak hesaplanmış olan yüzdesel getirisini ifade
etmektedir.

Nispi Getiri : Performans sonu dönemi itibariyle hesaplanan portföy getiri oranı ile karşılaştırma ölçütünün getiri oranı arasındaki farkı ifade etmektedir.


