YATIRIM FONLARI
FON ADI
Gedik Portföy Birinci Hisse
Senedi Fonu (Hisse senedi
fonu / Hisse senedi
yoğun fonlar)
Gedik Portföy G-20 Ülkeleri
Yabancı Menkul Kıymet Fonu
(Hisse senedi fonu /
Yabancı hisse senedi
fonu)

Gedik Portföy Karma Fonu
(Karma ve değişken
fonlar/ Karma fon)

Gedik Portföy Birinci
Değişken Fonu
(DeğişkenFon/Mufazak
ar/Temkinli Değişken
fon)

Gedik Portföy İkinci Hisse
Senedi Fonu (Hisse
senedi fonu / Hisse
senedi yoğun fonlar)

Gedik Para Piyasası Fonu
(Para piyasası fonu)

YATIRIM STRATEJİSİ

FON
İŞLETİM
GİDERİ
(Yıllık)

FON STRATEJİSİ / HEDEF VARLIK DAĞILIMI

2.5%

Fon portföyünün en az %80 i hisse senedi portföyünden
oluşur.Yatırımcıları hisse senedi piyasasındaki fırsatlardan
yararlandırmayı amaçlar. Karşılaştırma ölçütü: %85
Bist100 Endeksi+%15 KYD Repo Endeksi(Net)
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YATIRIMCI PROFİLİ

Yüksek risk- Yüksek risk almaktan çekinmeyen, ve yatırımlarını hisse senedi
portföylerinde uzun vadeli olarak değerlendirmek isteyen yatırımcılar.
Pay senedi
Uzun vadede daha düşük risk ile Bist100 getirisinden daha
6
yüksek bir getiri sağlamayı amaçlar.

G-20 Ülkelerinde faaliyet gösteren şirketlerin ihraç ettiği pay Yüksek riskYatırımlarını G-20 kapsamında dünyanın gelişmiş ülkelerinin çok uluslu
senetlerine orta vadede yatırım yaparak getiri
pay
şirketlerinin hisse senetlerinde değerlendirmek isteyen ve risk almaktan
hedefler.Portföyünün en az % 80’ini devamlı olarak yabancı
senedi/Dö kaçınmayan yatırımcılar içindir. Portföy çeşitlendirmek amacıyla
pay senedleridir.Karşılaştırma ölçütü:%30 MSCI World Index
viz
yabancı hisse senetlerine döviz bazlı yatırım yapmak isteyen
+%35 MSCI EZU Eurozone +%30 MSCI EEM Emerging
yatırımcılara önerilir.
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MKTs+%5 KYD O/N Brüt Endeksi
Portföyün en az %20 si hisse senedi , en az %30 u kamu ve
özel borçlanma araçlarında değerlendirilerek fırsatlardan
yararlandırmayı amaçlar. Karşılaştırma ölçütü: %30 Bist100
Endeksi+%10 KYD OST Endeksi+%40 KYD 182 Gün Bono
Endeksi+%20 KYD Repo Endeksi(Net)

Orta risk- Çeşitli sermaye piyasası enstrümanlarına dengeli bir anlayışla yatırım
Hisse
yaparak orta uzun vadede istikrarlı ve yüksek gelir sağlamak isteyen
senedi yatırımcılara önerilir.
Uzun vadeli birikim amaçlı yatırımlar
için
ideal
bir
fondur.
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Portföy ağırlıklı olarak özel sektör bonoları(asgari %50
Orta risksi),repo,tahvil ve bbp işlemlerde değerlendirilir. Karşılaştırma
Pay senedi
ölçütü: %30 KYD 182 Gün Bono Endeksi+%25 KYD ÖST
Endeksi Sabit+%10KYD ÖST Endeksi Değişken+ %20 KYD Repo
2
Endeksi(Brüt)+%15 Bist100 Endeksi

Aktif yönetim tarzı olup, küçük ve orta ölçekli hisse
senetlerine yatırım yaparak, yüksek getiri sağlamaktır.Hisse
senetleri, temel olarak Endeks 30 dışındaki şirketlerin
arasından seçilir. Karşılaştırma ölçütü: %50 Bist100-30
Endeksi(XYUZO)+%50 BistTUM-100

Mevduat gibi risksiz yatırım araçlarını tercih eden tasarruf sahiplerine,
çok düşük risk ileyüksek getiri sağlamaktır.Orta uzun vadede, düşük
risk alarak sabit getirili enstrümanlar üzerinde gelir
hedefleyen yatırımcılara göredir.

Orta risk- Yüksek risk almaktan çekinmeyen, ve yatırımlarını hisse senedi
Sabit
portföylerinde uzun vadeli olarak değerlendirmek isteyen
Getirili yatırımcılar.Uzun vadede daha düşük risk ile Bist100
getirisinden daha yüksek bir getiri sağlamayı amaçlar.
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Portföyünde devamlı olarak vadesine en fazla 184 gün kalmış Düşük riskBirikimlerini istediği an nakde çevirmek ve kısa vadede istikrarlı gelir
likiditesi yüksek sermaye piyasası araçları yer alır ve ağırlıklı
Sabit
ortalama vadesi en fazla 45 gün olabilir. Karşılaştırma
elde etmek isteyen yatırımcılar için vadesiz mevduat ve O/N
Getirili
ölçütü: %20 KYD OST Endeksi sabit +%10 KYD 91 Gün Bono
Repo'ya alternatif olarak düşünülebilir.
1
Endeksi+%70 KYD Repo Endeksi(Brüt)

