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Garanti Emeklilik Ve Hayat
Başlangıç Katılım Emeklilik
Yatırım Fonu

Fon, Otomatik Katılım Sistemi (OKS) kapsamında sisteme dahil olan, riski sevmeyen, faizsiz yatırım tercih eden ve ağırlıklı faizsiz enstrümanlara
yatırım yapmak isteyen katılımcılar tarafından tercih edilmektedir. Fon aynı zamanda, OKS sisteminde faizsiz yatırım tercih etmiş olan katılımcıların,
cayma süresi boyunca yatırımlarını değerlendireceği fon olarak tasarlanmıştır.
Yatırım Amacı ve Stratejisi
Fonun Yatırım Amacı, Otomatik Katılım Sistemi (OKS) kapsamında sisteme dahil olan, riski sevmeyen, faizsiz yatırım tercih eden ve ağırlıklı katılma
hesapları olmak üzere, kira sertifikalarına ve benzeri faizsiz enstrümanlara yatırım yapmak isteyen katılımcılar tarafından tercih edilmektedir. OKS
sisteminde faizsiz yatırım tercih etmiş olan katılımcıların, cayma süresi boyunca yatırımlarını değerlendireceği bir fon olarak tasarlanmıştır.
Fon portföyünün tamamının en az yüzde altmışı Türk Lirası cinsinden katılma hesabında ve kaynak kuruluşu bankalar olan varlık kiralama şirketleri
tarafından borsada işlem gören Türk Lirası cinsinden azami 184 gün vadeli veya vadesine azami 184 gün kalmış kira sertifikalarında olmak üzere, kalanı
vaad sözleşmelerinde, Türk Lirası cinsinden Müsteşarlıkça ihraç edilen 184 gün vadeli ve/veya vadesine azami 184 gün kalmış gelir ortaklığı senetleri
ve/veya kira sertifikalarında yatırıma yönlendirilir.

Yönetim Stratejisi

Karşılaştırma Ölçütü

Türk Lirası Cinsinden Katılma Hesabı ve kaynak
kuruluşu bankalar olan varlık kiralama şirketleri
tarafından borsada işlem gören Türk Lirası
cinsinden azami 184 gün vadeli veya vadesine
azami 184 gün kalmış kira sertifikaları
Müsteşarlıkça ihraç edilen Türk Lirası cinsinden
184 gün vadeli ve/veya vadesine azami 184 gün
kalmış gelir ortaklığı senetleri ve/veya kira
sertifikaları
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Garanti Portföy

Fon Yöneticisi
Halka Arz Tarihi

31.01.2017

Fon Büyüklüğü (TL)

47.846.028

Yıllık Fon İşletim Kesintisi

%0,85

Toplam Gider Kesintisi

%1,09

Emir Girişi (t)
günü
13:30'dan

1

Fon Risk Değeri*

*Fona ait güncel risk değerine KAP (www.kap.org.tr) adresinden
ulaşabilirsiniz.

Portföy Dağılımı

Fon Performansı
Katılım Hesabı

37%
55%
8%

Kamu Kira
Sertifikaları
Özel Sektör Kira
Sertifikaları

