
GEDİK PORTFÖY G-20 ÜLKELERİ YABANCI HİSSE SENEDİ FONU 
 

Fon Hakkında 

Gedik Yatırım G-20 ülkeleri hisse senedi fonu, Türkiye’de yerleşik yatırımcılar için G-20 ülkele-

rinde yatırım yapma fırsatı sağlayarak döviz, coğrafya ve varlık sınıflarında çeşitlilik sağlamış, 

mevcut risk dağılımı ile yeni bir alternatif sunmaya başlamıştır. Fonun kapsamındaki şirketler 

genel olarak çok uluslu olarak adlandırabileceğimiz bir çok ülkede faaliyet gösterebilen veya 

ürünlerini ihraç eden, global ölçekte ve kendi ülkeleri içinde yüksek piyasa değerine sahip 

şirketlerden oluşmaktadır. 

G-20 Nedir? 

G-20, küresel ekonomideki önemli konuları değerlendirmek amacıyla, gelişmiş ve gelişmekte 

olan ülkeleri bir araya getiren uluslararası bir organizasyondur. Kuruluşundan bugüne mali 

sistemin kötüye kullanılmasının engellenmesi ve mali krizlerle başa çıkma yöntemleriyle ilgili 

çalışmalarını sürdürmektedir.  

G-20 Ülkeleri Hakkında 

G-20’ye üye 19 ülkenin hepsinin milli geliri Dünya’da ilk 31’de yer alıyor.  

G-20 ülkelerini, Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Arjantin, Avustralya, Brezilya, Çin, 

Endonezya, Fransa, Güney Afrika, Güney Kore, Hindistan, İngiltere, İtalya, Japonya, Kanada, 

Meksika, Rusya, Suudi Arabistan, Türkiye ve Avrupa Birliği Komisyonu oluşturuyor. 

Görüldüğü gibi G-20 de ABD, Almanya, Japonya, İngiltere gibi Dünyanın en büyük ekonomileri 

yanı sıra Çin, Brezilya, Endonezya, Hindistan, Meksika ve Güney Afrika , Türkiye gibi 

Gelişmekte olan ülkeler de mevcuttur. 

Tayvan, İsviçre, Norveç, İran ve Venezuela; ekonomik olarak bazı üyelerden daha 

büyük olmalarına rağmen G-20’de bulunmuyor. Birçok Avrupa Birliği ülkesi de, G-

20’de bağımsız olarak değil sadece AB Komisyonu olarak temsil ediliyor. 

 

Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yabancı Hisse Senedi Fonu Neden Tercih Edilebilir? 

G-20 Ülkeleri Yabancı Hisse Senedi Fonu ile yatırımcılar; ister büyük yatırımlarını, isterlerse de 

çok küçük tutarlardaki yatırımlarını bile Dünya devi yada gelecek vaat eden birçok G-20 

ülkeleri şirketlerinin ortağı olarak değerlendirebilecekler. 

 Daha geniş kapsamlı bir seçenek sunar. 
 Dünyanın en büyük ekonomilerinde faaliyet gösterir. 
 Hızlı büyüyen piyasalara yatırım yapma imkanı sağlar. 
 Sektör ve kur risklerini optimal şekilde dağıtarak makul bir getiri sağlamayı amaçlar. 
 Bireysel maliyetleri yüksek tutmadan güçlü ekonomilere karma yatırımlar yapmayı sağlar. 

 


