
YATIRIM FİKİRLERİ 2023

Çığır Açan Dönüşümlere Hazır mısınız!

DTZ - Ak Portföy Dönüştürücü Teknolojiler Değişken Fonu

Devrimsel Teknolojileri Yaratan Şirketlere Yatırım Yapma Fırsatını Yakalayın!

Dönüştürücü teknoloji şirketleri geleneksel teknolojileri yıkarak dünyayı değiştiriyor.



Yatırım Fikirleri 2023

Ak Portföy Dönüştürücü Teknolojiler Değişken Fonu, robotik, 5G, yarı iletkenler, nesnelerin interneti, sanal
gerçeklik, otonom ulaşım, drone’lar, kuantum bilgisayarlar, uzaktan çalışma gibi dünyayı dönüştüren
alanlarda faaliyet gösteren seçilmiş 45 teknoloji şirketine yaklaşık olarak eşit ağırlıklı yatırım yapmanızı
sağlar.

Fonun yatırım yaptığı şirketler*; Digital Turbine Inc, RingCentral Inc, Cerence Inc, Pure Storage Inc, MKS
Instruments Inc, STMicroelectronics NV, KLA Corp, Lam Research Corp, Splunk Inc, Roku Inc, Applied
Materials Inc, Trimble Inc, Zscaler Inc, Sea Ltd, Garmin Ltd, EnerSys, UiPath Inc, TeamViewer AG, Skyworks
Solutions Inc, Twilio Inc, II-VI Inc, VMware Inc, DocuSign Inc, CrowdStrike Inc. LG Display Co Ltd, Hon Hai
Precision Industry Co, FANUC Corp, Sony Group Corp, Nidec Corp, SoftBank Group Corp, TDK Corp, Arista
Networks Inc, Semtech Corp, Etsy Inc, Farfetch Ltd, Vestel Elektronik, Aselsan, Fonet Bilgi Teknolojileri, Logo
Yazılım, Alcatel-Lucent Teletas Telekom, Kordsa Teknik Tekstil, Karel Elektronik, Turkcell Iletisim Hizmetleri,
Kontrolmatik, Meditera Tibbi Malzeme Sanayi

Dönüştürücü Teknolojiler Temasına Kolayca Yatırım Yapın!...

Fon’un amacı, yıkıcı ya da dönüştürücü teknolojiler olarak adlandırılan, mevcut bir pazarı ve değer zincirini
kökten değiştiren, geleneksel teknolojileri temsil eden şirketleri ve ürünleri yerinden eden, teknolojik ve
bilimsel araştırmaya dayalı olarak yeni ürün, hizmet ve pazarlar yaratarak artan bir oranda pazar payı elde
eden yenilikçi şirketlere yatırım yapmaktır.

Tüm Bankalardan Tek İşlem ile Yatırım Kolaylığı!...
Bu hisse senetlerine bireysel olarak yatırım yapmak maliyetli ve zahmetli bir iştir. Buna karşın fon, kendi
bankanızdan tek bir işlemle sektörün önde gelen şirketlerine yatırım kolaylığı sunar.

Fona ilişkin tüm detaylar ve izahnameye ulaşmak için buraya tıklayın.

Çığır açan teknolojilere yatırım yapma fırsatı sizi bekliyor! 

Fon Videosunu İzleyin!

Fonun Son 1 Yıllık Performansı

https://www.kap.org.tr/tr/fon-bilgileri/ozet/dtz-ak-portfoy-donusturucu-teknolojiler-degisken-fon
http://www.akportfoy.com.tr/yatirim_danismanligi/videos/AFT.mp4
https://www.youtube.com/watch?v=igANVHXkd08&feature=youtu.be&utm_source=Avrupa&utm_medium=yf&utm_campaign=avrupayf
https://www.akportfoy.com.tr/video/fon/DTZ.mp4
https://www.akportfoy.com.tr/tr/fund/AFT
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Fon Hakkında Özet Bilgiler

Portföy Yöneticisi Ak Portföy Yönetimi A.Ş.

Yatırım Yapılan Varlık

Digital Turbine Inc, RingCentral Inc, Cerence Inc, Pure Storage Inc, MKS Instruments
Inc, STMicroelectronics NV, KLA Corp, Lam Research Corp, Splunk Inc, Roku Inc,
Applied Materials Inc, Trimble Inc, Zscaler Inc, Sea Ltd, Garmin Ltd, EnerSys, UiPath
Inc, TeamViewer AG, Skyworks Solutions Inc, Twilio Inc, II-VI Inc, VMware Inc,
DocuSign Inc, CrowdStrike Inc. LG Display Co Ltd, Hon Hai Precision Industry Co,
FANUC Corp, Sony Group Corp, Nidec Corp, SoftBank Group Corp, TDK Corp, Arista
Networks Inc, Semtech Corp, Etsy Inc, Farfetch Ltd, Vestel Elektronik, Aselsan, Fonet
Bilgi Teknolojileri, Logo Yazılım, Alcatel-Lucent Teletas Telekom, Kordsa Teknik Tekstil,
Karel Elektronik, Turkcell Iletisim Hizmetleri, Kontrolmatik, Meditera Tibbi Malzeme
Sanayi

Önerilen Yatırım Vadesi

Yönetim Ücreti

Karşılaştırma Ölçütü

Vergi

Risk ve Getiri Profili

Diğer Operasyonel Bilgiler

Twitter’da Bizi Takip Edin! @Ak_Portfoy  https://twitter.com/ak_portfoy

Yatırım fonları konusunda detaylı bilgi almak için: http://www.akportfoy.com.tr/tr

Alım satım işlemleriniz için: 1-Akbank Şubeleri , Akbank Direkt ve Akbank Mobil

2-Türkiye’deki diğer tüm bankaların şube ve internet bankacılığı kanalları

Uzun Vade (1 Yıl ve Üzeri)

%2,90

%65 Nasdaq Yewno Global Disruptive Tech Bench Net Total Return Index 

(NYDTBN) + %25 BIST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı Getiri Endeksi + %10 BIST-KYD 

Repo (Brüt) Endeksi’dir.

%10 Stopaj (gerçek kişi) / %0 Stopaj (tüzel kişi)
Düşük Risk                                                       
Potansiyel Düşük Getiri

Yüksek Risk                                                               
Yüksek Potansiyel Getiri

Fon’un temel yatırım stratejisi ve içerdiği riskler hakkındaki detaylı açıklamalara yer verildiği fon izahnamesinin 2.3. ve 
3.1 nolu maddeleri dikkatlice incelenmelidir. İzahnameye ulaşmak için tıklayın.

* Ak Portföy Yönetimi gerekli gördüğü hallerde fonun yatırım yaptığı şirketlerde değişiklik yapabilir.

Yatırımcıların New York Stock Exchange (ABD), NASDAQ (ABD) ve London Stock Exchange (İngiltere) piyasalarının
açık olduğu günlerde saat 13:30’a kadar verdikleri katılma payı alım ve satım talimatları talimatın verilmesini
takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Yatırımcıların ilgili piyasaları açık
olduğu günlerde saat 13:30’dan sonra iletilen alım ve satım talimatları ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra
verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Yatırımcıların
ilgili piyasaların herhangi birinin kapalı olduğu günlerde iletilen alım ve satım talimatları, izleyen ilk iş günü
yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Yurt içi piyasaların kapalı olduğu
günlerde verilen katılma payı alım ve satım talimatları takip eden ilk iş günü hesaplanan fiyat üzerinden yerine
getirilir.

Katılma payı bedelleri; iade talimatının New York Stock Exchange (ABD), NASDAQ (ABD) ve London Stock
Exchange (İngiltere) piyasalarının açık olduğu günlerde saat 13:30’a kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini
takip eden üçüncü işlem gününde, söz konusu piyasaların açık olduğu iş günlerinde saat 13:30’dan sonra
verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden dördüncü işlem gününde yatırımcılara ödenir. Katılma payı
satım talimatının verildiği gün ile emrin gerçekleştirileceği gün arasında, ilgili piyasalardan herhangi birinin tatil
olması durumunda, katılma payı bedellerinin ödeneceği valör, tatil gün sayısı kadar artar. Ödeme günü
Türkiye’de resmi tatil olması halinde, katılma payı bedelleri tatil gününü takip eden ilk iş yatırımcılara ödenir.
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https://twitter.com/ak_portfoy
http://www.akportfoy.com.tr/tr
https://www.kap.org.tr/tr/fon-bilgileri/ozet/dtz-ak-portfoy-donusturucu-teknolojiler-degisken-fon
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ÖNEMLİ BİLGİ: Bu döküman sözkonusu yatırım ürününün tanıtımı için özet niteliğinde hazırlanmıştır. Ürün konusundaki tüm
detayları içermeyebilir. Bu sebeple yatırım yapmadan önce ürününle ilgili izahnamenin incelenmesi gereklidir.

YASAL UYARI: Bu sunumda yer alan rapor ve yorumlardaki yazılar, bilgiler ve grafikler, ulaşılabilen ilk kaynaklardan iyi niyetle
ve doğruluğu, geçerliliği, etkinliği velhasıl her ne şekil , suret ve nam altında olursa olsun herhangi bir karara dayanak
oluşturması hususunda herhangi bir teminat, garanti oluşturmadan, yalnızca bilgi edinilmesi amacıyla Ak Portföy Yönetimi
A.Ş tarafından derlenmiştir. İş bu raporlardaki yorumlardan; eksik bilgi ve/veya güncellenme gibi konularda ortaya
çıkabilecek zararlardan Ak Portföy Yönetimi A.Ş. ve çalışanları sorumlu değildir. Ak Portföy Yönetimi A.Ş her an, hiçbir şekil ve
surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın söz konusu bilgileri, tavsiyeleri değiştirebilir ve/veya ortadan kaldırabilir.
Genel anlamda bilgi vermek amacıyla hazırlanmış olan iş bu rapor ve yorumlar, kapsamı bilgiler, tavsiyeler hiçbir şekil ve
surette, Ak Portföy Yönetimi A.Ş’nin herhangi bir taahhüdünü tazammum etmediğinden, bu bilgilere istinaden her türlü özel
ve/veya tüzel kişiler tarafından alınacak kararlar, varılacak sonuçlar, gerçekleştirilecek işlemler ve oluşabilecek her türlü
riskler bizatihi bu kişilere ait ve raci olacaktır. Hiçbir şekil ve surette ve her ne nam altında olursa olsun, her türlü gerçek
ve/veya tüzel kişinin, gerek doğrudan gerek dolayısı ile ve bu sebeplerle uğrayabileceği her türlü doğrudan ve/veya
dolayısıyla oluşacak maddi ve manevi zarar, kar mahrumiyeti, velhasıl her ne nam altında olursa olsun uğrayabileceği
zararlardan hiçbir şekil ve surette Ak Portföy Yönetimi A.Ş ve çalışanları sorumlu tutulamayacak ve hiçbir şekil ve surette her
ne nam altında olursa olsun Ak Portföy Yönetimi A.Ş ve çalışanlarından talepte bulunulmayacaktır. Bu rapor, yorum ve
tavsiyelerde yer alan bilgiler “yatırım danışmanlığı” hizmeti ve/veya faaliyeti olmayıp; yatırım danışmanlığı hizmeti almak
isteyen kişi ve kurumların, iş bu hizmeti vermeye yetkili kurum ve kuruluşlarla temasa geçmesi ve bu hizmeti bir sözleşme
karşılığında alması SPK mevzuatınca zorunludur. 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 ve genel yatırım tavsiyesi
kapsamındadır. 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.
Bu doküman önemli internet yönlendirmeleri içerdiğinden internete bağlı bir bilgisayar üzerinden okunmak üzere tasarlanmıştır

Bu rapor Ak Portföy tarafından Akbank için hazırlanmıştır.
Ak Portföy Yönetimi A.Ş. bir Akbank iştirakidir

info@akportfoy.com.tr

/Ak_Portfoy /AkPortfoy
/Company
/Ak_Portfoy

/AkPortfoy/AkPortfoy

mailto:austaci@akportfoy.com.tr;iayhan@akportfoy.com.tr;ssagir@akportfoy.com.tr?subject=Piyasa%20Fikirleri

