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Paramı nasıl değerlendirmeliyim?

Size piyasa şartları paralelinde yatırım dağılımı sürekli güncellenen devrimsel bir ürün sunuyoruz: Portföy Fikirleri...
Portföy fikirleri, Akbank müşterilerinin birikimlerini yönlendirirken profesyonel yatırım süreçleri ve kapsamlı finansal
modellerin sonuçlarından direkt olarak yararlanmalarını sağlıyor. Bu yolla getirinin artırılması hedefleniyor.
Portföy Fikirleri ile sadece “3 adımda” birikimlerinize yön verin!

Yatırımcı Profilinizi Belirleyin!
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Nasıl bir yatırımcısınız? Hangi enstrümanlara ne kadar yatırım yapmanız uygun olabilir?
Akbank Birebir Bankacılık Yöneticiniz yardımıyla, portföy dağılımınızı yapın!
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profilinize uygun mevduat ve yatırım fonu varlık dağılımızı kolayca belirleyin.
Birikimleriniz değişen piyasa şartları paralelinde yönlendirilsin!
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Varlık dağılımınızdaki güncellemeler Ak Portföy tarafından uzmanlarca yapılsın!

Portföy Fikirleri nasıl belirleniyor?
Portföy Fikirleri, yatırım ve emeklilik fonlarının yönetimi ile özel portföy yönetimi konularında uzun yıllara
dayanan deneyime sahip olan Ak Portföy tarafından Akbank müşterilerine özel hazırlanmaktadır.
Portföy Fikirleri, Ak Portföy’ün uzman yatırım ekipleri tarafından her ay periyodik olarak düzenlenen yatırım ve
varlık dağıllım komitelerinin yanısıra detaylı finansal modellere dayanır.
Ak Portföy
Piyasa
Komiteleri

Varlık Dağılım
Komite
Kararları

+

Ekonometrik
Modeller

Varlık Dağılımı

Nelere dikkat edilmeli?
 Portföy Fikirleri’nin minimum 6 ay -1 yıl ve üzeri bir bakış açısı ile değerlendirilmesi önerilmektedir.
 Yatırımcı Profilinizin tam ve doğru olarak belirlenmesi gereklidir.
Hemen Akbank Birebir Bankacılık Yöneticinizi arayın birikimlerinize Portföy Fikirleri ile kolayca yön
vermeye başlayın!...
Akbank Birebir Bankacılık Müşterisi değilseniz tıklayın! : Nasıl Birebir Olurum?

@yatirim_fikir

Akbank içi kullanıma özeldir
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Portföylerde risk çeşitlendirme ön planda
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Küresel bazda enflasyon figürlerinde düşüş ile güçlü ekonomik aktivitenin devam etmesi riskli varlıklar için uygun
bir yatırım ortamı sunuyor. Gelişen ülkelere fon akışlarının son yılların en güçlü dönemi olarak 5 ayı aşkın
süredir olarak sürüyor olması da gelişen ülke piyasalarına ilginin canlı olduğunu göstermekte…
Bu bağlamda Temmuz ayı varlık dağılımlarında global hisse senetleri ve yurt içi hisse senetlerinin ağırlığı
korunmuştur. Sabit getirili enstrümanlarda ise uzun vadeli tahvil fonları portföylere yeniden dahil edilirken, orta
vadeli tahvil ile değişken stratejiyle yönetilen fonların ağırlığı bir miktar azaltılmıştır.
Portföy Fikirleri Varlık Dağılımı *
Dengeli

Korumacı
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25%

Agresif
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Mevduat
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Mevduat
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Mevduat

Mevduat
60%

Dengeli Fon (Sepet Fon 1)

Atak Fon (Sepet Fon 2)

Fon Dağılımı

Dengeli Fon (Fon Sepeti fonu 1)

Atak Fonu (Fon sepeti Fonu 2)

Mevduat
50%

Ağırlık

Ak Portföy Değişken Fon

19%

Ak Portföy Uzun Vadeli Tahvil Bono Fonu

12%

Ak Portföy Eurobond Borçlanma Araçları Fonu

18%

Ak Portföy BIST 30 Endeksi Hisse Senedi Fonu

20%

Ak Portföy Yabancı Hisse Senedi Fonu

8%

Ak Portföy Orta Vadeli Borçlanma Araçları Fonu

22%

Ak Portföy Değişken Fon

23%

Ak Portföy Uzun Vadeli Tahvil Bono Fonu

15%

Ak Portföy Eurobond Borçlanma Araçları Fonu

21%

Ak Portföy BIST 30 Endeksi Hisse Senedi Fonu

25%

Ak Portföy Yabancı Hisse Senedi Fonu

9%

Ak Portföy Orta Vadeli Borçlanma Araçları Fonu

8%

Portföy Fikirleri fon sepeti fonlarının varlık dağılımı her ay Ak Portföy yatırım ve varlık dağılımı komiteleri
sonuçlarına göre taktiksel olarak güncellenmektedir. Burada yer alan dağılımlar 3 Temmuz 2017 tarihinde
hazırlanmıştır.
Ak Portföy Fon Sepeti Fonları konusunda ayrıntılı bilgi, izahname ve Yatırımcı Bilgi Formları;
Dengeli fon (Fon Sepeti Fonu 1) için tıklayınız Atak Fon (fon Sepeti Fonu 2) için tıklayınız
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Yatırımcı Profilinizi Belirlediniz mi?
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Korumacı:
• Yatırımımın %80-90’ını kısa vadede mevduatta değerlendiririm.
• Yatırımımın 10-20’lik kısmını daha uzun vadeli (1 yıl ve üzeri) bir bakış açısıyla değerlendirebilirim ve
portföyümün bu kısmında kısa vadede oluşacak dalgalanmalara değil, orta-uzun vadedeki potansiyel getiriye
odaklanırım.
• Portföyümün sözkonusu %10-20’lik kısmını potansiyel getiri beklentim paralelinde, altın, tahvil içerikli fonlar ve
çok sınırlı olmak kaydıyla hisse senedi ağırlıklı yatırım fonları gibi enstrümanlarda değerlendirerek getirimi
artırmayı hedefleyebilirim.
• Piyasaları ve ilgilendiğim enstrümanları vakit buldukça takip ederim.
Dengeli:
• Birikimlerimin %70-80’ini çeşitli vadelerde mevduat gibi sabit getirili enstrümanlarda değerlendiririm.
• Potansiyel getiri beklentim paralelinde portföyümün %20-30’u ile altın, devlet ve özel sektör tahvilleri, emtialar;
kısmen hisse senedi ağırlıklı yatırım fonları ile büyük ve istikrarlı şirketlerin hisse senetleri gibi enstrümanlara
yatırım yapabilirim.
• Birikimlerimin bu %20-30’luk kısmında daha uzun vadeli (1 yıl ve üzeri) perspektif ile orta-uzun vadedeki getiri
potansiyeline odaklanırım.
• Piyasaları her gün olmasa bile takip eder, genel trendleri izlemeye çalışırım.
Atak:
• Toplam yatırım portföyümün %60-70’i ile çeşitli vadelerde mevduat gibi sabit getirili enstrümanlara yatırım
yaparım.
• Birikimlerimin %30-40’ını daha uzun vadeli (1 yıl ve üzeri) bir perspektif ile değerlendirebilirim.
• Toplam yatırım portföyümün %30-40’ı ile altın, hisse senedi içerikli yatırım fonları, hisse senetleri, emtialar,
devlet ve özel sektör tahvilleri gibi enstrümanlara yatırım yapmaya sıcak bakıyorum.
• Portföyümün bu %30-40’lık kısmında kısa vadede oluşacak dalgalanmalara değil orta-uzun vadedeki potansiyel
getiriye odaklanırım.
• Çok sık olmasa da, bazen çeşitli yatırım araçlarında kısa vadeli alım-satım işlemleri yapabilirim.
• Piyasaları yakından takip eder genel trendleri izlemeye çalışırım.
Agresif:
• Genel olarak riski severim. Yatırım portföyümün en az yarısı ile yüksek potansiyel getiri beklentisiyle, tahvilbono
ağırlıklı fonlar, altın, diğer emtialar, para birimleri, hisse senetleri ve bunları içeren yatırım fonlarına
yatırım yapabilirim.
• Piyasaları oldukça yakından, bazen anlık izlerim.
• Çok kısa vadeli, bazen günlük spekülatif alım-satım işlemleri yapabilirim.
• Piyasa koşullarının ve yatırım ortamının uygun olmadığını düşünüyorsam mevduat gibi sabit getirili
enstrümanlarda park edebilirim.
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Bu rapor Ak Portföy tarafından Akbank için hazırlanmıştır.
Ak Portföy Yönetimi A.Ş. bir Akbank iştirakidir

ÖNEMLİ BİLGİLER: 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.
Ak Portföy Yatırım Danışmanlığı Modeli, kurumun stratejik görüşü çerçevesinde, kullanılan yatırım
enstrümanlarının geçmiş dönem performanslarının Black-Litterman ve Markowitz yöntemleriyle ele alınması ve
farklı risk profillerini yansıtması amacıyla, belirlenen yatırımcı sınıflarına yönelik portföy önerileri oluşturulması
temeline dayanır. Her yatırımcı sınıfı için mevduat yatırımı ile değerlendirilmesi önerilen yüzdeler, yatırımcı
sınıflarının risk profili dikkate alınarak stratejik görüşler çerçevesinde belirlenmektedir.
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 döküman önemli internet yönlendirmeleri içerdiğinden internete bağlı bir bilgisayar üzerinden okunmak üzere
tasarlanmıştır
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