TEB PORTFÖY YÖNETIMI A.S.

01 / 01 / 2008 - 31 / 12 / 2008
YÖNETIM KURULU YILLIK
FAALIYET RAPORU

1 OCAK 2008 – 31 ARALIK 2008 DÖNEMINE AIT
FAALIYET RAPORU
1. Rapor Dönemi, Ortakligin ünvani, yönetim ve denetim kurullarinda görev alan baskan ve üyeleri,
murahhas üyelerin ad ve soyadlari, yetki sinirlari, bu görevlerinin süreleri
Rapor Dönemi

01/01/2008 – 31/12/2008

Ortaklgin Ünvani

TEB Portföy Yönetimi A.S.

Yönetim Kurulu Baskan ve Üyeleri, Denetçiler:
Sirket, 24 Mart 2008 tarihinde yapilan Olagan Genel Kurul toplantisinda bir yil süreyle
görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerini seçmistir.
Yönetim Kurulu ve Denetçiler
Varol CIVIL
Izzet Cemal KISMIR
Guy Jean Marie Noel DE FROMENT
Max DIULIUS
Patrick Rene PITTON
Haydar Nuri ÇOLAKOGLU
Cihat MADANOGLU
Gülane Feryal KAPLAN

Yönetim Kurulu Baskani
Yönetim Kurulu Baskan Vekili
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi
Denetçi
Denetçi

2. Isletmenin peformansini etkileyen ana etmenler, isletmenin faaliyette bulundugu çevrede
meydana gelen önemli degisiklikler, isletmenin bu degisikliklere karsi uyguladigi politikalar,
isletmenin performansini güçlendirmek için uyguladigi yatirim ve temettü politikasi,
TEB Portföy Yönetimi A.S.'nin yatirim politikasi;
•
•
•
•

Müsteri’nin mali durumunu da göz önünde bulundurarak risk ve getiri tercihleri dogrultusunda
uygun yatirim araçlarini belirlemek, varliklarini etkin bir sekilde yönetmek ve portföy getirilerinin
uzun vadede karsilastirma ölçütlerini geçmesini saglama yi hedeflemek,
Yönetilen portföylerin istikrarli ve kalici bir büyüme göstermesini temin etmek,
Yatirim politikasinin farkli yatirimci profilleri için tutarli ve dogru uygulanmasi,
Kontrol edilebilir risk seviyesini sürdürmekdir .

Isletmenin performansini etkileyen ana etmenler olarak, yurtiçi/yurtdisi sermaye piyasalarindaki
gelismeler ve beklentiler, yatirim trendleri, para hareketleri ve bu gelismelerin sirketin yatirim yaptigi
finansal enstrümanlarin degerleri üzerindeki etkileri olarak degerlendirilebilir.. Sirket portföyünü
belirlenmis yatirim kistaslarina paralel, aktif bir yatirim stratejisiyle yönetir.
3. Isletmenin finansman kaynaklari ve risk yönetimi politikasi
Sirketin finansman kaynagi kendi özsermayesidir.

Risk yönetimi sistemi
Sirkette Risk Yönetimi ve Iç Kontrol fonksiyonlari birbirinden bagimsiz olarak etkin bir sekilde
yürütülmektedir. Yasal bir zorunluluk halini alan Risk Yönetimi, finans sektörünün diger is kollarinda da
dünyada artan önemine paralel bir yayginlikla karar alma süreçlerinin temel unsurlarindan biri durumuna
gelmektedir. Risk Yönetimi birimi, yurtdisindan alinan bir program (Riskmetrics) ile tüm ürünleri ve
piyasa risklerini günlük ola rak uluslararasi kabul görmüs metodolojiler vasitasiyla ölçümlemektedir. Iç
Kontrol birimi, ilgili kanun, teblig ve sirket içi yönetmelikler (tanimlanmis limitler ) dahilinde günlük
olarak etkin iç denetim faaliyetlerini sürdürmektedir.
4. Finansal tablolarda yer almayan ancak kullanicilar için faydali olacak diger hususlar,
TEB Portföy Yönetimi A.S (Sirket), 2 Kasim 1999 tarih, 428025-375607 sicil no.su ile Ticaret Sicili
Gazetesi’nde ilan edilerek kurulmustur. Sirket, Sermaye Piyasasi Kanunu’nun 31.maddesi hükümlerine
uygun olarak 03.01.2000 tarihinde Portföy Yöneticiligi, 12 Mayis 2004 tarihinde Yatirim Danismanligi
belgesi almistir.
Sirket’in faaliyet konusu; 2499 sayili Sermaye Piyasasi Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun
olarak Sirket’in Ana Sözlesmesi’nde belirtilen sermaye piyasasi faaliyetlerinde bulunmaktir. Sirket,
Sermaye Piyasasi Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde sermaye piyasasi araçlarindan olusan
müsterilere ait portföyleri, portföy yönetim sözlesmesi çerçevesinde vekil sifati ile yönetmektedir.
Sirket portföy yönetimi faaliyetinin konusu olan TEB A.S. ve TEB Yatirim Menkul Degerler A.S.’nin
yatirim fonlari ile Anadolu Hayat Emeklilik yatirim fonlari, ve Millennium Bank A.S. yatirim fonlarinin
portföylerini yönetmektedir. Bunlara ilaveten Sirket, yatirim danismanligi hizmeti de vermektedir.

Sirket, Sermaye Piyasasi Kurulu’nun Seri V No:59 sayili “Portföy Yöneticiligi
Faaliyetine ve Bu Faaliyette Bulunacak Kurumlara Iliskin Esaslar” tebligi hükümlerine
uygun olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.
Sirket’in yönetimini gerçeklestirdigi portföy sayisi 31-12-2008 itibari ile 92 olup, dagilim kompozisyonu
asagida belirtilmistir.
YÖNETILEN PORTFÖY SAYISI
(31/12/2008 tarihi itibariyle)

TÜR

SAYI

Bireysel

55

Kurumsal

27

Tüzel Kisi

10

TOPLAM

92

Sermaye ve Ortaklik Yapisi:
Sirket 1999 yilinda 401.000.- TL ödenmis sermaye ile kurulmus olup, yapilan sermaye arttirimlari ile
sermayesi 2004 yilinda 2.409.917.- TL’ye yükseltilmistir.
Sirketin ortak sayisi 5 olup, sermayenin %1'indan fazla paya sahip ortaklari ilisikteki tabloda
gösterilmistir.

ORTAKLIK YAPISI
(%1 den fazla istiraki olanlar)
Adi Soyadi veya Ticaret Ünvani
Istirak Tutari(TL)
Türk Ekonomi Bankasi A.S.
Teb Yatirim Menkul Degerler A.S.
TOPLAM

Istirak Orani(%)

1,127,060.00

46.77

1,282,854.00

53.23

2,409,914.00

100

5. Hesap döneminin kapanmasindan ilgili finansal tablolarin görüsülecegi genel kurul toplanti
tarihine kadar geçen sürede meydana gelen önemli olaylar
Yoktur.
6. Isletmenin gelisimi hakkinda yapilan öngörüler, yapilan arastirma ve gelistirme giderleri, esas
sözlesmede yapilan degisiklik ler, hisse senedi disinda ihraç edilen menkul kiymetler,
Yoktur.
7- Yapilan arastirma ve gelistirme faaliyetleri,
Yoktur.
8. Dönem içinde esas sözlesmede degisiklik yapilmissa, bunun nedenleri ve yapilan degisikliklerin
neler oldugu;
01 Ocak 2008 – 31 Aralik 2008 tarihleri arasinda sirket ana sözlesmesinde degisiklik bulunmamaktadir.
9. Varsa hisse senetleri disinda çikarilmis bulunan menkul kiyetlerin tutari, bunlarin Sirket’e
getirdigi yük ve ödeme miktarlari ,
Yoktur.
10. Isletmenin faaliyet gösterdigi sektör ve bu sektör içerisindeki yeri hakkinda bilgi,
31 Aralik 2008 tarihi itibariyle yatirim fonu sektörü büyüklügü, yilbasina oranla %8 küçülme göstererek
23,9 milyar TL (15,7 milyar USD) olarak gerçeklesmistir. Yatirim fonu sektörü toplam büyüklügü Aralik
2007 sonu itibariyle 26.1 milyar TL (22.5 milyar USD) seviyesinde idi. B Tipi yatirim fonlari toplam
büyüklügü 23,4 milyar TL ve A Tipi yatirim fonlari toplam büyüklügü 527 milyon TL seviyesindedir. Alt
kirilimlara bakildiginda ayni dönemde A Tipi Fonlar %34 küçülmüstür. Likit Disi B Tipi Yatirim Fonlari
%36 küçülürken, B Tipi Likit Fonlar %1 oraninda küçülme göstermistir.Söz konusu tarih itibariyle yatirim
fonu sektörünün %85’lik kismi B Tipi Likit Fonlardan, %12’lik kismi Likit Disi B Tipi Yatirim
Fonlarindan ve %2’lik kismi A Tipi yatirim fonlarindan olusmaktadir. Yilbasinda B Tipi Likit Fonlarin
sektör agirligi %78 idi. Sözkonusu tarih itibariyle sektörde 122 adet A Tipi Fon ve 194 adet B Tipi Fon
olmak üzere 316 adet yatirim fonu bulunmaktadir.

TEB Portföy Yönetimi A.S. 31.12.2008 Degerlendirmeleri:
Aralik 2008 itibariyle yönetim altindaki yatirim fonlari toplam degeri %5 azalarak ( 31.12.2007 :
1,01 milyar YTL ) 960 milyon TL olarak gerçeklesmesine ragmen, 2007 sonunda %3,91 olan pazar
payimiz 2008 sonu itibari ile % 4.01 olarak gerçeklesmistir. Sirket Aralik 2008 sonu itibariyle, 19 adet
TEB A.S.Yatirim Fonu, 5 adet TEB Yatirim Menkul Degerler A.S. Yatirim Fonu, 3 adet Millennium
Bank A.S.Yatirim Fonu olmak üzere toplam 27 adet portföyün yönetimini sürdürmektedir. Ayrica 2 adet
Anadolu Hayat Emeklilik Fonu ve kurumsal ve bireysel müsterilere portföy yönetimi hizmeti
verilmektedir. Aralik 2008 tarihi itibariyle kurumsal ve bireysel müsteri adedi 65’ tir. Yönetilen toplam
portföy büyüklügü ise 167 milyon TL (fon + fon disi büyüklük) ve Anadolu Hayat Emeklilik Fonlari
büyüklügü 16 milyon TL’ dir.
11. Yatirimlardaki gelismeler,tesviklerden yararlanma durumu
31 Aralik 2008 tarihi itibariyle devlet tesvik ve yardimi bulunmamaktadir.
12. Faaliyet konusu mal ve hizmetlerin fiyatlari, satis hasilatlari, satis kosullari ve bunlarda yil
içinde görülen gelismeler, randiman ve prodüktive katsayilarindaki gelismeler, geçmis yillara göre
bunlardaki önemli degisikliklerin nedenleri,
Yoktur.
13. Düzenlenen finansal tablo ve bilgiler esas alinarak hesaplanan finansal durum , karlilik ve borç
ödemelerine iliskin temel rasyolar,
FINANSAL BILGILER VE 31/12/2008 DEGERLENDIRMELERI:
Baslica Finansal Büyüklükler ( TL) :
Mali Tablolar
Toplam Aktifler
Nakit ve Nakit Benzerileri
Özsermaye
Net Kar
Özsermaye Karliligi:
Aktif Karliligi:

31 Aralik 2008
11.793.909
6.297.973
10.732.429
3.036.204
28,29 %
25,74 %

31 Aralik 2007
11.843.682
9.472.474
10.955.892
3.575.460
32.64 %
30.19 %

Sermaye Piyasasi Kurulu’nun Seri:4 No:59 nolu tebliginde Portföy Yönetim Sirketlerinin kredi
kullanamayacagi, ödünç para alma verme islemi yapamayacagi belirtilmistir. Sirkerin mali tablolarinda
yer alan yükümlülükleri vergi ve kidem tazminati karsiliklari, temettü borcu ve diger kisa vadeli borçlar
kalemlerinden olusmaktadir.

Dagitilan Temettü:
TEB Portföy Yönetimi A.S. 24 Mart 2008 tarihinde yapilan Olagan Genel Kurul Toplantisi’nda, 2007 yili
net karindan 3.167.586 YTL temettü dagitma karari almis olup, nakit temettü ödemeleri 31 Mart 2008
tarihinde gerçeklestirilmistir. Ayrica ayni tarihli Olagan Genel Kurul Kararina istinaden cari yilda
338.565TL tutarinda yasal yedek ayrilmistir.
14. Isletmenin finansal yapisini iyilestirmek için alinmasi düsünülen önlemler,
Su anda bunu gerektirecek bir durum söz konusu degildir.
15. Üst yönetimde yil içerisinde yapilan degisiklikler ve halen görev basinda bulunanlarin adi,
soyadi ve mesleki tecrübeleri,
Yönetim Kurulunun 24/03/2008 tarihli karari üye adedinin alti, murakip adedinin 2 olmasina karar
verilmistir. Alain Pierre Andre BAILLY’nin istifasiyla bosalan yönetim kurulu üyeligine Patrick Rene
PITTON tayin edilmistir. Haydar Nuri Çolakoglu Yönetim Kurulu üyeligine atanmistir. Ayrica Varlik
Yönetimi’nden sorumlu Genel Müdür Yardimcisi pozisyonunda bulunan Tugrul Özbakan Türkiye
Ekonomi Bankasi’na transfer olmustur.
Yönetim Kadrosu
Isim
Ömer Abidin YENIDOGAN
R.Faruk ÖZSAN
Mehmet ÖZKAYA
O.Saltik GALATALI
Cenk Kaan Dürüst
Jean Yves DEVOS
Tolga ATAMAN

Ünvan
Mesleki Tecrübe
Genel Müdür
17 yil
Hisse Senedi Yönetimi
Genel Müdür Yardimcisi
21 yil
Sabit Getiri ve Varlik Tahsisi
Genel Müdür Yardimcisi
17 yil
Satis & Pazarlama Genel Müdür Yardimcisi
18 yil
Is Gelistirme, Mali Isler ve Operasyon
Genel Müdür Yardimcisi
15 yil
Risk Yönetimi Genel Müdür Yardimcisi
36 yil
Uyum ve Operasyonel Risk Koordinatör
13 yil

Sirketin personel sayisi Aralik 2008 sonu itibariyle 34 kisidir.
01 Ocak 2008 - 31 Aralik 2008 tarihleri arasinda sirket yönetiminde degisiklik bulunmamaktadir
16. Personel ve isçi hareketleri, toplu sözlesme uygulamalari, personel ve isçiye saglanan hak ve
menfaatler,
2008 yili basinda 37 olan personel sayisi, dönem sonu itibariyla 34 olmus ve yil içinde çalisan personel
sayisi ortalama 37 olarak gerçeklesmistir. Sirketimiz personeli herhangi bir sendikaya bagli degildir ve
toplu sözlesme görüsmeleri yapilmamaktadir. Personel ücretleri Sirket’in kârliligi, diger sirketlerdeki
ücret seviyeleri ve personelin performanslari göz önüne alinarak tespit edilmektedir. Dönem içinde
personele saglanan hak ve menfaatlerin toplami 4.897.992.- YTL’dir ve ücretler, pr im ve ikramiyeler,
çesitli tazminatlar, SSK isveren payi, SSK Issizlik Sigortasi isveren payi ve SSK Sosyal Güvenlik
Destekleme Primi isveren payindan olusmaktadir. Bunun yanisira personelimize yemek imkani
saglanmakta, saglik ve hayat sigortasi yapilmaktadir. Bahsi geçen bu yardimlarin toplam tutari dönem
sonu itibariyla 124.540.- YTL’dir.
2008 Yili için hesaplanan kidem tazminati karsiligi 76.048.-YTL’dir. (V.U.K)

17. Yil içinde yapilan Bagislar
1 Ocak – 31 Aralik 2008 döneminde Sirket tarafindan yapilan bagislar asagidaki gibidir.
Çagdas Yasami Destekleme Dernegi
Galatasaray Spor Klübü Dernegi

4.400 TL
12.000 TL

18. Merkez disi örgütlerin olup olmadigi,
Yoktur.
19- Türkiye ve Dünya Ekonomileri’nde Gelismeler
2008 yilinin ilk yarisinda yurt disinda konut sektöründeki olumsuz gelismelere paralel olarak finans
kurumlarinda basgösteren sikintilar bir güven krizine dönüsmüs, Mart ayinda Bear Stearns’ün, Eylül
ayinda Lehman Brothers’in batmasi ve çok sayida bankanin el degistirmesine ya da devletlerin bankalara
sermaye koymasina yol açmistir.
Küresel ekonomik aktivitenin yavaslamasi ve özellikle yilin son çeyreginden itibaren etkili olan küresel
finansal dalgalanma nedeniyle, 2008 yilinin ikinci yarisindan itibaren ekonomik büyümede yavaslama
gözlenmektedir. Durgunlukla beraber tüm dünyada enflasyonda sert düsüsler gündeme gelmistir ve
merkez bankalarinin agresif olarak faizlerde indirimler yapmasi sözkonusu olmustur. Global faiz
indirimlerinden Türkiye de payini almistir.
2007 yili sonunda % 8,4 olan TÜFE artisi, gida ve petrol fiyatlarindaki yükselislerin etkisiyle 2008 yilinin
ilk yarisinda artis egilimine girmis ve Temmuz 2008 itibariyle %12.1’e yükselmistir. Bu çerçevede,
TCMB, Haziran ayinda, 2009 yili enflasyon hedefini % 7.5’a yükseltmis ve politika faizini asamali olarak
175 baz puan artirarak % 16,75’e çekmistir. Gida ve enerji fiyatlarinin yilin ikinci yarisindan itibaren
gevsemesinin yanisira alinan politika tedbirleriyle enflasyon tekrar düsüs egilimine girmis ve iç talepteki
daralma ile birlikte enflasyon 2008 yil sonunda % 10.1’e gerilemistir. Bu çerçevede, TCMB, politika
faizlerini yilin son çeyreginde 175 baz puan indirerek % 15’e çekmistir. Enflasyondaki düsüs egiliminin
ve faiz indirimlerinin 2009 yilinda da devam etmesi beklenmektedir.
2008 yilinda, tahvil bono piyasasinda faiz oranlari da benzer bir seyir izlemistir. Bu çerçevede, sene
basinda % 16.6 seviyesinde olan gösterge faiz, Ekim ayinda % 24 seviyelerine kadar yükseldikten sonra
yil sonunda tekrar % 16.5’lara gerilemistir.
Döviz piyasasi ise, yilin ilk yarisinda YTL, ABD Dolari karsisinda dalgali bir seyir izlemistir. Bu
çerçevede, 2008 yili basinda 1.16 YTL olan ABD Dolari kuru, Nisan ayinda 1.32 seviyelerine kadar
yükseldikten sonra Agustos ayinda tekrar 1.16’lara gerilemistir. Yilin son çeyreginde ise küresel
piyasalardaki dalgalanmalara bagli olarak YTL’nin gelismis ülke para birimlerine karsi deger kaybi
hizlanmistir. Bu çerçevede, ABD Dolari kuru 1.70 seviyelerine kadar yükseldikten sonra 2008 yil sonu
itibariyle 1.50 seviyelerine gerilemistir.
Küresel ekonomik durgunluk ve kredi piyasalarindaki sorunlar, Türk bankalari ve sirketlerinin finansal
piyasalara erisimini sinirlamis ve ekonomik büyümede yavaslamaya neden olmustur. Bu kapsamda, yilin
ilk çeyreginde yasanan % 6.7’lik GSYH büyümesi, üçüncü çeyrekte % 0.5’e düsmüstür. 2008 yilinin
tamaminda ise GSYH büyümesinin % 1-2 araliginda gerçeklesmesi beklenmektedir.

Diger taraftan, dünya enerji fiyatlarindaki gerileme ile cari açiktaki daralma egilimi belirginlesmistir. Bu
çerçevede, Eylül-Kasim 2008 döneminde cari açik, 2007 yilinin ayni dönemine göre % 53 daralmistir. Bu
kapsamda, 2007 yilinda % 7.1 olan cari açigin GSYH’ya oraninin, 2008 yilinda % 5.4’e, 2009 yilinda da
% 3’e gerilemesi beklenmektedir.

TEB PORTFÖY YÖNETIMI A.S.
Ömer Abidin YENIDOGAN
Genel Müdür

Tolga Ataman
Koordinatör

