
TEB Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)

Temel Rasyolar

Temel Bilgiler

Fon’un yatırım stratejisi çerçevesinde,Fon’un hisse senedi yoğun fon olması
nedeniyle, Fon toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak menkul kıymet
yatırım ortaklıkları hariç olmak üzere BIST’te işlem gören ihraççı payları,
ihraççı paylarına ve/veya ihraççı payı endekslerine dayalı olarak yapılan
vadeli işlem sözleşmelerinin nakit teminatları, ihraççı paylarına ve/veya
ihraççı paylarına dayalı opsiyon sözleşmelerinin primleri ile borsada işlem
gören ihraççı paylarına ve ihraççı paylarına dayalı aracı kuruluş varantlarına
yatırılır. Fon toplam değerinin en fazla %20’lik bölümü ise izahnamenin 2.4.
maddesinde belirtilen diğer varlık ve işlemlerden oluşur.

Geçmiş Performans

28,5832,7461,3148,62Son 36 Ay

16,8421,7038,5431,16Son 24 Ay

7,50-16,45-8,95-11,41Son 12 Ay

7,50-16,45-8,95-11,41Yılbaşından Beri

0,23-7,76-7,54-8,18Son 3 Ay

0,10-3,89-3,79-4,00Aralık

Fark %Kıstas %Fon % (Brüt)Fon % (Net)Dönem

0,00%Kur Riski

3,38%Takip Hatası

20,40%Volatilite

Portföy:3,18% Kıstas:3,14% Göreli:1,01Riske Maruz Değer

Portföy Dağılımı

Hisse Senetlerinde Sektör Dağılımı

Bankacılık 17,91%

Demir, Çelik Temel
10,00%Perakende 9,59%

Hava Yolları Ve Hizmetleri
8,56%

İletişim 7,97%

Petrol Ve Petrol Ürünleri
6,83%

Holding 6,59% Diğer 32,55%

Hisse 89,68%

Takasbank Para Piy.
8,59%

Teminat 1,73%

Katılma payı alım / satım işlemlerinde yatırımcıların BIST Pay Piyasası’nın açık olduğu
günlerde saat 13:15’e kadar verdikleri katılma payı alım / satım talimatları talimatın
verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.
13:15’ten sonra iletilen talimatlar ise, ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak
kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Satım
bedellerinin ödenmesinde katılma payı bedelleri; iade talimatının, BIST Pay
Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:15’e kadar verilmesi halinde, talimatın
verilmesini takip eden ikinci işlem gününde, iade talimatının BİST Pay Piyasası’nın açık
olduğu günlerde saat 13:15’ten sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip
eden üçüncü işlem gününde yatırımcılara ödenir.

Alım / Satım Esasları

1En Az Satılabilir Pay Adedi

1En Az Alınabilir Pay Adedi

Tansel Kutlu Yılmaz
Emre Karakurum

Fon Yöneticisi

2,75%Fon Yönetim Ücreti (Yıllık)

%95 BIST 100 GETİRİ + %5 BIST-KYD Repo (Brüt)

Fonun Kıstas Ölçütü (Karşılaştırma Ölçütü)

0,94%Kıstas Ölçütün Standart Sapması-Aylık

0,97%Fonun Standart Sapması-Aylık

6Risk Değeri

0,077939Fon Birim Fiyatı

10.912.384,53Fon Toplam Net Değeri

TRMTYHWWWWW3ISIN Kodu

TYHFon Kodu

12.11.2015Fon Devir Tarihi

07.03.2000Fon İhraç Tarihi

21.12.1999Fon Kuruluş Tarihi

Fon Bilgilendirme Tablosu

Yatırım Yapılan ilk 5 Enstrüman

ASELSAN

BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR

TÜPRAŞ

EREĞLİ DEMİR ÇELİK

GARANTİ BANKASI

31.12.2018 tarihi itibariyle (*)



Başlıca Finansal Göstergelerin Brüt Getirileri

------Tüketici Fiyatları Endeksi

97,8159,3043,1143,11-9,215,49100 JAPON YENİ

89,7862,8733,8133,81-13,072,97EURO

80,9750,0640,0140,01-11,842,40ABD DOLARI

20,136,88-21,16-21,16-8,24-3,30BIST TEMETTÜ

27,2516,81-20,86-20,86-8,69-4,34BIST 100

118,2965,7938,1938,19-4,597,20BIST-KYD Altın Fiyat Ağırlıklı Ortalama

88,0057,6732,3932,39-8,187,89BIST-KYD Eurobond USD (TL)

100,5969,3131,0931,09-11,554,69BIST-KYD Eurobond EUR (TL)

47,0433,0418,2618,266,142,08BIST-KYD ÖSBA Sabit

55,2038,6419,9119,917,021,73BIST-KYD ÖSBA Değişken

11,473,27-4,29-4,2914,971,42BIST-KYD DİBS Uzun

20,5810,192,182,1812,641,23BIST-KYD DİBS Tüm

30,3017,739,719,7112,871,57BIST-KYD DİBS 547 Gün

34,7522,2212,9312,939,560,79BIST-KYD DİBS 365 Gün

40,5226,9815,9015,907,811,23BIST-KYD DİBS 182 Gün

44,8632,5918,4418,446,061,93BIST-KYD Repo (Brüt)

Son 36 AySon 24 AySon 12 AyYılbaşından B.Son 3 AyAralıkDönem

Fon'un Maruz Kalacağı Temel Riskler

Fonun maruz kalabileceği başlıca riskler aşağıda yer almaktadır. Diğer risklere ilişkin detaylı bilgiye izahnameden ulaşılabilir.

Piyasa Riski: Piyasa riski taşınan pozisyonların değerinde, faiz oranları, ortaklık payı fiyatları ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar nedeniyle meydana gelebilecek zarar riski olarak
ifade edilmektedir. Söz konusu risklerin detaylarına aşağıda yer verilmektedir:
a- Faiz Oranı Riski: Faize dayalı varlıkların değerinde piyasalarda yaşanabilecek faiz oranları değişimleri nedeniyle oluşan riski ifade eder.
b- Kur Riski: Döviz kurlarında meydana gelebilecek değişiklikler nedeniyle Fon’un maruz kalacağı zarar olasılığını ifade eder.
c- Ortaklık Payı Fiyat Riski: Fon portföyüne ortaklık payı dahil edilmesi halinde, ortaklık paylarının fiyatında meydana gelebilecek değişiklikler nedeniyle maruz kalınan zarar
olasılığını ifade eder.

Likidite Riski: Fon portföyünde bulunan finansal varlıkların istenildiği anda piyasa fiyatından nakde dönüştürülememesi halinde ortaya çıkan zarar olasılığıdır.
İhraççı (Kredi) Riski: Fon portföyünde yer alan bir borçlanma aracının ihraççısının temerrüde düşmesi ya da kredi notunun düşürülmesi nedeniyle maruz kalınabilecek riski ifade
eder. Bu tür bir risk ihraççının yükümlülüklerini yerine getirebilme kapasitesine bağlıdır. Böyle bir durum fonun sahip olduğu varlıkların değerinde düşüşe yol açabilir.

Yoğunlaşma Riski: Belli bir varlığa ve/veya vadeye yoğun yatırım yapılması sonucu fonun bu varlığın ve vadenin içerdiği risklere maruz kalmasıdır.

Bu rapordaki veriler ve analizler RiskGround uygulaması aracılığıyla üretilmiştir.

* Bu ürün kartında kullanılan fiyat ve parametreler ayın son iş gününe ait kapanış değerleri baz alınarak hesaplanmıştır.

Yasal Uyarı: TEB Portföy Yönetimi A.Ş. (TEB Portföy) tarafından hazırlanan işbu doküman, Türk Ekonomi Bankası A.Ş.’nin (TEB) acentelik kapsamında satışını yaptığı TEB
Portföy’e ait ürünlerin özellikleri ve stratejisi hakkında müşterilerin genel nitelikte bilgilendirilmesi amacıyla hazırlanmış olup, herhangi bir sermaye piyasası aracının alım veya
satımına ilişkin bir tavsiye olarak yorumlanmamalı ve yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilmemelidir. Sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı vermeniz
beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Dolayısıyla dokümanda yer alan herhangi bir ürünün mali durumunuz ile risk getiri tercihlerinize uygun olup olmadığına ilişkin
yatırım danışmanlığı hizmeti talep etmeniz halinde, SPK tarafından verilen yatırım danışmanlığı yetkisine sahip olan TEB Portföy ile ayrıca yatırım danışmanlığı sözleşmesi
imzalamak ve söz konusu hizmeti almak üzere irtibata geçebilirsiniz.

TEB ve TEB Portföy, dokümandaki bilgiler hazırlanırken yararlanılan ve kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve dokümanın içeriğindeki bilgilerin kullanılması sonucunda
üçüncü kişilerin uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan sorumlu tutulamaz. Yatırım Fonları’nın geçmiş döneme ilişkin
getirileri ve/veya performansları, gelecek dönemlerin göstergesi olamaz. Yatırım Fonları’na ilişkin ayrıntılı bilgilere www.teb.com.tr ve www.tebportfoy.com.tr adresi üzerinden
ulaşabilirsiniz.

İşbu dokümanın bütün hakları TEB Portföy’ün münhasır mülkiyetinde olup, hiçbir bölümü TEB Portföy’ün yazılı izni olmaksızın kısmen veya tamamen kopyalanamaz, çoğaltılamaz
veya herhangi bir şekilde üçüncü kişilerle paylaşılamaz.


