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Yatırımcı Profili

Portföy Yöneticisi Yorumu

Fon dengeli bir varlık dağılımıyla, orta ve uzun vadede USD
mevduat getirisini aşmayı hedefleyen ve USD cinsi yatırım
yapmayı tercih eden Garanti BBVA müşterisi Nitelikli
Yatırımcılara* yöneliktir.

İhraç Tarihi

05.06.2009

Dönüşüm Tarihi*

23.07.2018

Yıllık Yönetim Ücreti

%1.50

Risk Değeri**

4

Haziran ayı global piyasalarda risk iştahının yükseldiği bir ay oldu. Dolar
Endeksi %1,7 değer kaybederken gelişmekte olan ülke kurları %2 değer
kazandı. Hisse senetleri piyasasında Gelişmiş Ülke (GÜ) hisse senetleri
%6,5; Gelişmekte olan Ülke (GOÜ) hisse senetleri ise %5,7 değerlendi.
Avrupa Merkez Bankası’ndan (ECB) gelen ilave gevşeme adımları
piyasalara moral verdi. ECB, 2020 yılının ortalarına kadar faizlerin sabit
kalacağı yönünde piyasaları yönlendirmenin yanı sıra yeni refinansman
programı (TLTRO-III) için uygulanacak faizi çok düşük seviyede
tutacağını açıkladı. ABD tarafında ise beklentinin oldukça altında gelen
tarım dışı istihdam verisi, ABD büyümesindeki momentum kaybı ve
resesyon endişeleri faiz indirimi beklentilerini güçlendirdi. Haziran
ayındaki toplantısında Amerikan Merkez Bankası Fed faizlerde bir
değişikliğe gitmemesine rağmen yayımladığı karar metninde “sabırlı
duruş” vurgusunu kaldırarak 2019’da faiz indirimleri için kapıyı açmış
oldu. Haziran ayında global piyasaların yakından izlediği bir başka
gündem konusu da G-20 zirvesiydi. Zirvede ABD ve Çin arasında
yapılan görüşmelerde ticaret anlaşması görüşmelerine devam edilmesi
konusunda anlaşmaya varıldı.
Yurt içinde Haziran ayının ilk verisi Mayıs ayı enflasyonuydu. Daralan iç
talep ve olumlu baz etkisi sayesinde aylık enflasyon %1,32 olan piyasa
beklentisinin de altında kalarak %0,95 seviyesinde gerçekleşti. Böylece
enflasyon üst üste ikinci ay beklentinin altında kalmış oldu. Çekirdek
enflasyondaki görünüm de dezenflasyon sürecini destekler nitelikteydi.
Cari dengedeki iyileşme Nisan ayında da sürdü ve cari açık beklentinin
altında 1,33 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşti.
Pay (Hisse Senetleri) Piyasası: BIST 100 Endeksi, Haziran ayına 90,3
bin seviyesinden başladı, ay içerisinde 89,8 bin seviyesine kadar geriledi
ve ayı 96,5 bin seviyesinden %6,1 değer kazancı ile tamamladı.
Tahvil Piyasası: Haziran ayında verim eğrisinin tüm kısımlarında düşüş
görüldü. Kısa tarafta 2 yıllık basit faiz oranı 478 baz puan düşerek
yılbaşındaki seviyesi olan %18,80’e geri döndü. Verim eğrisinin uzun
tarafında ise 10 yıllık menkul kıymet faizi 196 baz puan gerileyerek
%16,08’e kadar geri çekildi.
Döviz Piyasası: Türk Lirası, Haziran ayında ABD dolarına karşı %0,8
değer kazandı. Mayıs ayında 500 seviyesinin üzerine çıkan CDS
priminin 400 seviyesine geri çekilmesi TL’yi pozitif etkilerken, ayı
değerlenerek tamamlamasını sağladı.

Fon Toplam Değeri (USD)

10,336,723

Portföy Dağılımı

Fon Toplam Değeri (TL)

59,488,875

Birim Pay Değeri (USD)

0.004948

Birim Pay Değeri (TL)

0.028479

Fonun Eşik Değeri***

%100 BIST-KYD 1 Aylık
Mevduat USD Endeksi

* Nitelikli Yatırımcı, en az 1 milyon TL tutarında Türk ve/veya yabancı para ve
sermaye piyasası aracına sahip olan gerçek veya tüzel kişidir. Fon’a ilk girişi
sırasında katılımcılardan Nitelikli Yatırımcı olduklarına dair beyan alınmaktadır.

Yatırım Amacı ve Stratejisi
SMART Döviz Serbest Fon, portföyünde minimum %80
oranında kamu ve özel sektör eurobondlarına yatırım
yapmakla birlikte, portföyünün %20’lik kısmında aktif portföy
dağılım stratejisi çerçevesinde yabancı borsa yatırım fonları,
altın ve diğer dövize endeksli sermaye piyasası araçlarına
yatırım yaparak, döviz cinsi yatırım fırsatlarından en uygun
dağılımla yararlanmanızı amaçlar.
Fon, toplam değerinin en az %80’i oranında döviz ve döviz
cinsi varlık ve işlemlere yatırım yaparak orta ve uzun vadede
döviz bazında yüksek getiri sağlamayı hedeflemektedir. Bu
kapsamda, Fon toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak,
Hazine Müsteşarlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen
borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraççıların
döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası
araçlarına yatırılacaktır.

Fon Künyesi

* Garanti Portföy İstanbull Serbest Fon, unvanı ve yatırım stratejisinin
değiştirilmesi ile birlikte 23.07.2018’de Garanti Portföy Üçüncü Serbest (Döviz)
Fon’a dönüştürülmüştür.
** Risk değeri USD bazında hesaplanmaktadır.
*** TL cinsinden ihraç edilen A grubu paylar için eşik değer getirisi, BIST-KYD
1 Aylık Mevduat USD Endeksi’nin dönem başı ve dönem sonu değerinin ilgili
günlerde TCMB tarafından açıklanan döviz alış kuru dikkate alınarak TL’ye
çevrilmesi sonucu hesaplanan TL bazında getirisidir. USD cinsinden ihraç
edilen B grubu paylar için ise BIST-KYD 1 Aylık Mevduat USD Endeksi’nin
hesaplama dönemindeki getirisidir.
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Türev Teminat Devlet Tahvili

- VIOP’taki döviz pozisyonu dahil edildiğinde portföyün net döviz pozisyonu
yaklaşık %100.0’dır.

Detaylı portföy dağılım raporlarına KAP ve www.garantiportfoy.com.tr adresinden
ulaşabilirsiniz.

Bu doküman Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yalnızca bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Bu dokümanın diğer yatırımcılarla paylaşılmasından, yasal düzenlemelere aykırı 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. Fon, izahnamede belirtilen sınırlamalar kapsamında yurt içi ve yurt dışı sermaye piyasaları ürünlerine yatırım yapabilir. Hatta fonun toplam yatırım miktarı, fon toplam
değerinin 4 katına kadar ulaşabilir. Finansal piyasalar, yatırım riskleri ve öngörülemeyen koşulları içerdiğinden, yapısı itibarıyla fonun toplam değeri negatif olarak etkilenebilir. Bu nedenle fon
katılımcılarımızın, katılım payları değerlerinin kısmen veya tamamen kaybolma riski bulunduğunu hatırlatırız. Nihai şart ve koşulların belirtildiği izahname, performans sunum raporları ve portföy
dağılım raporlarına KAP’tan (www.kap.org.tr) ulaşabilirsiniz.
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Dönüşümden Bugüne Dönemsel Getiri: 3.34%
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Dönüşümden Bugüne Dönemsel Getiri: 25.13%
•
•

Getiriler, brüt getiriden yönetim ücretinin düşülmesi ile elde edilen net getirilerdir. Kaynak: Rasyonet
Temmuz 2018 ve 2018 YBB (yılbaşından bu yana) getirilerinde, Fon’un dönüşüm tarihi olan 23.07.2018’den itibaren hesaplanan getiri kullanılmıştır.

Alım-Satım Esasları
13.30'dan Önce
Alım
Satım
•
•

Fiyat
t+1
t+1

13.30'dan Sonra
Valör
t+1
t+2

Fiyat
t+2
t+2

Valör
t+2
t+3

t günü işlem emrinin verildiği günü ifade etmektedir.
Döviz cinsinden alınan paylar döviz cinsinden nakde çevrilirken, Türk Lirası olarak alınan paylar Türk Lirası olarak nakde çevrilir.

Risk ve Kaldıraç Limitleri
•
•

Fon’un %99 güven aralığında günlük (gün sonu itibarıyla) RMD limiti %5’tir. 01.06.2019 - 30.06.2019 döneminde limit aşımı olmamıştır.
Fon’un kaldıraç limiti %400’dür. 01.06.2019 - 30.06.2019 döneminde limit aşımı olmamıştır.

Diğer bilgiler
•
•

•
•

Fon katılma payları sadece Tebliğ'de tanımlanmış olan Nitelikli Yatırımcılara satılabilir. Nitelikli Yatırımcılar, en az 1 milyon TL tutarında
Türk ve/veya yabancı para ve sermaye piyasası aracına sahip olan gerçek ve tüzel kişilerdir.
Fon katılma payları A Grubu (TL) ve B Grubu (USD) olarak ikiye ayrılmıştır. A Grubu paylar, fiyatı TL olarak ilan edilen ve TL cinsinden
ödeme yapılarak alınıp satılan payları; B Grubu paylar ise fiyatı Amerikan Doları (USD) olarak ilan edilen ve Amerikan Doları (USD)
cinsinden ödeme yapılarak alınıp satılan payları ifade eder. Pay grupları arasında geçiş yapılamaz. TL ve Amerikan Doları (USD)
ödenerek satın alınan fon payının, fona iade edilmesi durumunda ödeme aynı para cinsinden yapılır. Fon’un dönüşümünden önce
tedavülde bulunan tüm katılma payları A grubu katılma payı sayılmaktadır.
Fon Paylarına herhangi bir giriş veya çıkış komisyonu uygulanmayacaktır ve performans ücreti tahsil edilmeyecektir.
Hesaplamalarda TCMB’nin 28.06.2019 tarihli USD/TRY döviz alış kuru olan 5.7551 kullanılmıştır.
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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. Fon, izahnamede belirtilen sınırlamalar kapsamında yurt içi ve yurt dışı sermaye piyasaları ürünlerine yatırım yapabilir. Hatta fonun toplam yatırım miktarı, fon toplam
değerinin 4 katına kadar ulaşabilir. Finansal piyasalar, yatırım riskleri ve öngörülemeyen koşulları içerdiğinden, yapısı itibarıyla fonun toplam değeri negatif olarak etkilenebilir. Bu nedenle fon
katılımcılarımızın, katılım payları değerlerinin kısmen veya tamamen kaybolma riski bulunduğunu hatırlatırız. Nihai şart ve koşulların belirtildiği izahname, performans sunum raporları ve portföy
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