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Gümüşe Dayalı Enstrümanlara Kolayca Yatırım Yapın...
GUM - AK PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU

Tasarruflarınızı Gümüşe Dayalı Yatırım Araçları ile Değerlendirin...
Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu, yatırımlarını gümüşe dayalı yatırım araçları ile
çeşitlendirmek isteyenler için en kolay seçenek.
Devamlı olarak gümüş, gümüşe dayalı borsa yatırım fonları ve gümüşe dayalı diğer finansal
ürünlere yatırım yapan fon, bu ürünlerdeki fiyat değişimlerini yansıtmayı hedefliyor.
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Gümüşe Dayalı Enstrümanlara Yatırım Yapmanın Kolay Yolu...
Birikimlerinin bir kısmını gümüş ve gümüşe dayalı finansal varlıkları ile değerlendirmek isteyen
tasarruf sahiplerine kolaylık ve avantajlar sunar.
 Fon, fiziki gümüşe veya türev araçlar yoluyla gümüşe yatırım yapan yerli ve yabancı borsa yatırım
fonu (BYF) paylarına ve diğer gümüş emtia fonlarına yatırım yaparak getiri elde etmeyi amaçlar.
 Fon, gümüşe fiziki yatırım yapmaya kıyasla, güvenlik, kolayca paraya çevrilebilme, günlük değerleme
ve tek fiyat ile işlem gibi imkanlar sunar.
 Gümüş, yatırım aracı olarak altına benzerlik gösterir ve altın gibi özellikle piyasalarda risk algısının
bozulduğu dönemlerde tercih edilen bir varlık olarak ideal bir yatırım çeşitlendirme aracıdır.
 Fon’un içerisindeki gümüşe dayalı finansal varlıkların getirisi çeşitli nedenlerle spot gümüş fiyatından
farklılık gösterebilir.*
Ak Portföy profesyonel fon yönetimiyle Gümüş yatırımında değer yaratılması hedeflenir.
 Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu birikim sahiplerinin Ak Portföy uzmanlığı ile profesyonel varlık
yönetimi tecrübesinden faydalanmasını sağlar. Ak Portföy’ün profesyonel yönetimiyle yatırımlara
değer yaratacak stratejiler hedeflenir.
Fona ilişkin tüm detaylara ulaşmak için tıklayınız.

Fon Videosunu İzleyin!
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Fon Hakkında Özet Bilgiler
Portföy Yöneticisi
Para Birimi
Yatırım Yapılan Varlık
Halka Arz Tarihi
Önerilen Yatırım Vadesi
Yönetim Ücreti
Karşılaştırma Ölçütü

Vergi
Risk ve Getiri Profili

Ak Portföy Yönetimi A.Ş.
Türk Lirası
Gümüş ve gümüşe dayalı yatırım fonu/borsa yatırım fonları
5 Şubat 2021
Uzun Vade (1 yıl ve üzeri)
%2,90
%65 XAG kodlu gümüş fiyatının TL değeri (Bloomberg’de ilan edilen “XAG” kodlu
uluslararası ABD Doları cinsinden spot gümüş ons fiyatının TCMB alış kuru ile çarpılması
yoluyla hesaplanan değer) + %20 Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası Gümüş
Ağırlıklı Ortalama Fiyatı TL)+ %10 S&P GSCI Silver Official Close Index ER Endeksi (TCMB
alış kuru ile çarpılması yoluyla hesaplanan değer) + %5 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi’dir.

%10 Vergi Stopajı (gerçek kişi) / %0 Vergi Stopajı (tüzel kişi)
Düşük Risk
Düşük Potansiyel Getiri
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Yüksek Risk
Yüksek Potansiyel Getiri

*Önemli Bilgi : Fon’un en az %80’i devamlı olarak, gümüşe dayalı endeksleri takip etmek üzere kurulan, belirlenmiş
standartlarda fiziki gümüşe veya çeşitli piyasa, tür ve vadelerde türev araçlar yoluyla gümüşe yatırım yapan yerli ve
yabancı borsa yatırım fonu (BYF) paylarına ve diğer gümüş emtia fonları paylarına yatırılır. Fon izahnamesinin 3.1 nolu
maddesinde ayrıntılı olarak açıklandığı üzere, çeşitli nedenlerle, yatırım yapılan borsa yatırım fonlarının piyasa fiyatları
ile spot veya vadeli işlem kontrat fiyatları arasında önemli performans farklılıkları olabileceği hususunun yatırımcılar
tarafından dikkate alınması gerekir. Fon’un temel yatırım stratejisi ve içerdiği riskler hakkındaki detaylı açıklamalara
yer verildiği fon izahnamesinin 2.3. ve 3.1.10 nolu maddeleri dikkatlice incelenmelidir.

Diğer Operasyonel Bilgiler
Yatırımcıların New York Stock Exchange / NASDAQ (ABD) ve SIX Swiss Stock Exchange (İsviçre) piyasalarının
açık olduğu günlerde saat 13:30’a kadar verdikleri katılma payı alım - satım talimatları talimatın verilmesini
takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Yatırımcıların ABD ve İsviçre
piyasalarının 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.
Yurt içi piyasaların kapalı olduğu günlerde verilen katılma payı alım ve satım talimatları takip eden ilk işgünü
hesaplanan fiyat üzerinden yerine getirilir.
Katılma payı bedelleri; iade talimatının ABD ve İsviçre piyasalarının açık olduğu günlerde saat 13:30’a kadar
verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden üçüncü işlem gününde, 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, ABD ve İsviçre piyasalarından
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
işgünü yatırımcılara ödenir.
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
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Bu rapor Ak Portföy tarafından Akbank için hazırlanmıştır.
Ak Portföy Yönetimi A.Ş. bir Akbank iştirakidir
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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

