
Birikimlerinizi yapay zeka ile tanıştırıyoruz.

Robo Analiz Fon Sepeti Fonu
Inveo Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu

Siz de yatırımlarınızda seçim yapmakta zorlanıyorsanız,       
Inveo Portföy Robo Analiz Fon Sepeti Fonu kararları sizin için veriyor.

Inveo Portföy tecrübesine,
Öneriver teknolojisi aracılığıyla makine öğrenmesini ve
dünyaca kabul görmüş Black-Litterman finansal modelini
ekleyerek yatırım fonunda standartları değiştiriyoruz.



Robo Analiz Fon Sepeti Fonu’nun

Avantajları Nelerdir?

✓ Tek bir fonla birden fazla fona aynı anda
yatırım yapabilme,

✓ Yatırımlarınıza yön verirken profesyonel portföy
yöneticilerinin uzmanlığı yanı sıra yapay zeka
teknolojisinden de faydalanabilme,

✓ Fon risk değerine uygun en düşük risk ile en
yüksek getiriyle birikimleri değerlendirebilme,

✓ 31.03.2022 tarihine kadar alınan fon paylarından
elde edilen kazançlarda %0 stopaj avantajından
yararlanma imkanı.

Kimler Robo Analiz Fon Sepeti Fonu’na   

Yatırım Yapabilir?

✓ Hangi sektöre yatırım yapacağına karar veremeyen,

✓ Alternatif yatırım arayışında olan,
✓ Yatırımlarında geleneksel yaklaşımın dışına çıkmak

isteyen,
✓ Tek bir fon ile altından dövize, teknolojiden yurtdışı

borsalara kadar yatırım yaparak,

✓ Dengeli ve istikrarlı getiri beklentisine sahip,

✓ Orta-uzun vadede,

✓ Enflasyon ve mevduat üzerinde getiri hedefiyle,

✓ Büyüme amaçlı yatırım yapmayı tercih eden
yatırımcılar için uygundur.

Robo Analiz Fon Sepeti Fonu



Robo Analiz Fon Sepeti Fonu

Fon Hakkında

Portföy Yöneticisi: Inveo Portföy Yönetimi A.Ş.

TEFAS Kodu: GJB

Para Birimi: TL

Yıllık Fon Yönetim Ücreti: %0,5

Karşılaştırma Ölçütü:     %100 KYD 1 Aylık Gösterge 
Mevduat Endeksi (TL)

Fon Risk Seviyesi: 5

Düşük Risk                                   Yüksek Risk
Risk değeri  5 yüksek risk profiline sahip yatırımcılar için uygundur.

1 2 3 4 6 7

Emir Saati 13:00’dan Önce 13:00’dan Sonra

Fiyat Valör Fiyat Valör

Alım t+1 t+1 t+2 t+2

Satım t+1 t+2 t+2 t+3

Nasıl İşlem Yapılır?

GJB koduyla işlem gören Inveo Portföy Robo
Analiz Fon Sepeti Fonu katılma paylarının alım
satımını Gedik Yatırım’ın yanı sıra TEFAS’a üye
tüm bankalar ve yatırım kuruluşları aracılığıyla
gerçekleştirebilirsiniz.

Nasıl İşlem Yapılır?

Gerçek kişiler %0* stopaj
Tüzel kişiler %0 stopaj

*31 Mart 2022’den sonra %10 stopaj oranı uygulanacaktır.

Nasıl Vergilendirilir?



Robo Analiz Fon Sepeti Fonu

Fon’un Yatırım Stratejisi Nedir?

✓ Fon varlık dağılımı dünyaca kabul görmüş Black-Litterman finansal modelinin, yapay zeka tabanlı
tahminleri ve Inveo Portföy’ün deneyimli yatırım komitesinin kararlarının kullanıldığı hibrit bir model ile
yapılmaktadır.

✓ Makine öğrenmesi yardımıyla Fon içinde yer alan diğer yatırım fonlarının dağılımı düzenli olarak portföy
yöneticisi kararıyla gerçekleştirilir.

✓ Fon portföyü, geniş yelpazeye sahip Inveo Portföy yatırım fonlarından aşağıda yer alanların
çeşitlendirilmesinden oluşmaktadır.
Inveo Portföy Kısa Vadeli Borç Araç. Fonu (GYL), Borçlanma Araçları (GYK), Karma Fon (GAK), Birinci
Hisse Senedi Fonu (GAF), İkinci Hisse Senedi Fonu (GMR), Birinci Değişken Fonu (GPG), Altın Fon (GGK),
Atak Değişken Fon (IJA), G20 Ülkeleri Yabancı Hisse Fon (GBG), Teknoloji Değişken Fon (IRT), Birinci
Serbest Fon (GAG)

Daha detaylı bilgi için KAP (www.kap.org.tr)  veya Inveo Portföy (www.inveoportfoy.com) internet sitesinde 
yayımlanan dokümanlarını inceleyebilirsiniz.

http://www.kap.org.tr/
http://www.inveoportfoy.com/


Inveo Portföy Yönetimi A.Ş.
Ofis Park Maltepe Altayçeşme Mah.
Çamlı Sok. No:21, Kat:12
Maltepe / İstanbul

Tel (0216) 453 00 21
Faks (0216) 377 11 36
Web www.inveoportfoy.com
E-posta info@inveoportfoy.com

Yasal Uyarı : Bu doküman Inveo Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yalnızca bilgilendirme amacıyla hazırlanmış olup üçüncü şahıslara
alım/satım yapmaları yolunda herhangi bir teklifte bulunulmamaktadır. Diğer yatırımcılarla paylaşılmasından, yasal düzenlemelere aykırı
şekilde ve amacı dışında kullanılmasından Inveo Portföy Yönetimi A.Ş. ve çalışanları sorumlu tutulamaz. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise
genel nitelikte olup mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Sadece bu bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi
beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Fonun geçmiş dönem getirisi gelecek dönemlerin getirisi için herhangi bir gösterge olamaz.
Ayrıca tarafınıza ulaştığı tarih itibarıyla, doküman içeriğindeki bilgilerde değişiklik gerçekleşebilir. Nihai şart ve koşulların belirtildiği izahname,
fon tanıtım formu ve detaylı portföy dağılım raporlarına www.kap.org.tr ve www.inveoportfoy.com adresinden ulaşabilirsiniz.

Güvenli yatırımlarınız için

http://www.inveoportfoy.com/
mailto:info@inveoportfoy.com
https://twitter.com/InveoPortfoy
https://www.linkedin.com/company/inveoportfoy/
https://www.instagram.com/inveoportfoy/
https://www.facebook.com/inveoportfoy

