Fiba Portföy Fonları

Fiba Portföy Kısa
Fiba Portföy Para
Vadeli Borçlanma
Piyasası Fonu
Araçları Fonu
(FIL)
(FPK)

Fiba Portföy
Yabancı
Borçlanma
Araçları
(Eurobond) Fonu
(FPE)

Fiba Portföy
Borçlanma
Araçları Fonu
(FIT)

Fiba Portföy
Değişken Fon
(FID)

Fiba Portföy Altın
Fonu (FIB)

Fiba Portföy Hisse
Senedi Fonu
(Hisse Senedi
Yoğun Fon) (FPH)

İhbar Süresi (Giriş /
Çıkış)

Aynı Gün

Aynı Gün

T+1 / T+3

T+1 / T+1

T+1 / T+1

T+1 / T+1

T+1 / T+2

TEFAS platformunda
satılır mı?

Hayır

Hayır

Evet

Evet

Evet

Evet

Evet

Alım Satım Saatleri

14:50'ye kadar : serbest,
14:50-18:00 : satım
serbest, alım sınırlı

14:50'ye kadar : serbest,
14:50-18:00 : satım serbest,
alım sınırlı

13:00

13:00

13:00

13:00

13:00

Fon Nelere Yatırım
Yapar?

Kamu ve/veya özel sektör
borçlanma senetleri ile
repo gibi kolay nakde
dönüşebilen, piyasa riski
az sermaye piyasası
araçlar

Fiba Portföy Kısa Vadeli
Borçlanma Araçları Fonu,
portföyünün aylık ağırlıklı
ortalama vadesi 25-90
aralığında olacak şekilde
kamu ve özel sektör
borçlanma araçlarına
yatırım yapar.

ABD Doları bazlı kamu ve
özel sektörün ihraç ettiği
borçlanma araçları

Yüksek ağırlıkla kamu ve
özel sektör tahvillerine
yatırım yapar, orta-uzun
vadede daha fazla faiz
getirisi ve değer artış
kazancı sağlamayı
amaçlar.

Fonun Genelde İçerdiği
Yatırım Araçları (1)

Repo +
Para Piyasası +
Mevduat +
Kısa Vadeli Kamu
Tahvilleri +
Kısa Vadeli Özel Sektör
Tahvilleri

Fon içerik detayına
ulaşmak için:

www.kap.gov.tr ===> Yatırım Fonları ===> Faal Yatırım Fonları ===> (ilgili fon bölümü) ===> Bildirim Sorgu ===> Portföy Dağılım Raporları
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Hedeflenen Piyasa
Riski (Fiyat
Dalgalanması)

Çok düşük

Çok düşük

(ABD doları bazında) Düşük

Düşük

Orta

Yüksek

Yüksek

Yatırımcı Profili

Gecelik veya kısa vadeli
mevduata alternatif arayan

Hangi piyasa
şartlarında alınıp
satılır?

Her zaman

Vergilendirme

(2)

Değişken ve Sabit Faizli
Özel Sektör Tahvilleri +
Kısa Vadeli Özel Sektör
Kamu Borçlanma Araçları
Tahvilleri +
ABD Doları bazlı kamu
Değişken ve Sabit Faizli
+
Kısa Vadeli Kamu Tahvilleri
borçlanma araçları +
Özel Sektör Tahvilleri +
Hisse Senetleri +
+
Külçe Altın +
Çoğunluğu BİST-30 Endeksi
ABD Doları bazlı özel
Kamu Borçlanma Araçları
TL Mevduat +
Repo +
Altına Dayalı Enstrumanlar olmak üzere hisse senetleri
sektör borçlanma araçları +
+
Altın +
Para Piyasası +
ABD Doları mevduat
TL Mevduat
Döviz Bazlı Yurtdşı Borsa
Mevduat
Yatırım Fonları +
Diğer

Risk Skalası*

Fon getirilerini nereden
görebiliriz?

(1)

Fon portföyünün en az
Fon hisse senetleri, kamu %80’i devamlı olarak altın
Fon portföyünün en az %80'i
ve özel sektör borçlanma ve altına dayalı sermaye
BIST'e kayıtlı hisse senetleri
araçları, ters repo,
piyasası araçlarına
ve hisse senedine endeksli
takasbank para piyasası
yatırılır. TL bazında altın
varant, opsiyon gibi
ve döviz gibi diğer yatırım fiyatlarını yakından takip
ürünlere yatırım yapar.
araçlarına yatırım yapar.
eden bir yatırım aracı
oluşturmayı hedefler.

Düşük riskle gecelik ve kısa
vadeli mevduata alternatif Döviz mevduatına alternatif
özel sektör ve tahvil
Eurobond yatırımı yapmak
piyasasındaki fırsatlardan
isteyen
yararlanmak isteyen

Her zaman

Her zaman

Düşük riskle özel sektör
ve tahvil piyasasındaki
fırsatlardan yararlanmak
isteyen

Piyasalardaki fırsatlardan
esnek olarak yararlanarak Altının fiyatını TL bazında
orta-uzun vadede yatırım
takip etmek isteyen
yapmak isteyen

Hisse senetlerine yatırım
yapmak isteyen

Altın ile ilgili olumlu
(olumsuz) öngörü sahibi
olunduğunda alınır (satılır)

Hisse senetleri ile ilgili
olumlu (olumsuz) öngörü
sahibi olunduğunda alınır
(satılır)

Her zaman

Her zaman

www.fibabanka.com.tr >>> Bireysel >>>
Internet : www.tefas.gov.tr
Gerçek Kişiler: Alım satım kazancı üzerinden %10; tüzel kişiler %0 oranında stopaj

Gerçek ve tüzel kişiler %0
stopaj*

Fon bileşimi en son dağılım raporlarındaki oranlara göre sadece bilgi amaçlı verilmiş olup fonun içtüzük ve izahname sınırlamalarına çerçevesinde piyasa şartlarına göre aktif şekilde değiştirilmektedir.

'Belirtilen risk değeri Fon’un geçmiş performansına göre belirlenmiştir ve Fon’un gelecekteki risk profiline ilişkin güvenilir bir gösterge olmayabilir. Risk değeri zaman içinde değişebilir. '1 en az riskli olmak üzere riskler 1'den 7'ye kadar
sıralanmaktadır.

