Yatırımcı Bilgi Formu
Bu form, bu Fon ile ilgili temel bilgileri ve Fon’a yatırım yapmaktan kaynaklanan riskleri içerecek şekilde sermaye piyasası mevzuatı uyarınca hazırlanmıştır.
Bu form, bir satış ya da pazarlama dokümanı değildir. Fon hakkındaki temel bilgileri edinmek ve fona ilişkin temel riskleri anlayabilmek için Fon’a yatırım
yapmaya karar vermeden önce bu formu okumanız tavsiye edilir.
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Fon Hakkında
Bu fon bir Para Piyasası Fonu’dur ve bu formda
belirlenen risk profilindeki yatırımcılara yöneliktir.
Fon portföyü ICBC Turkey Portföy Yönetimi A.Ş.
tarafından yönetilmektedir. ICBC Turkey Portföy
Yönetimi A.Ş., ICBC’ye ait bir şirkettir.
Yatırım Amacı ve Politikası
- Fon portföy sınırlamaları itibariyle Sermaye Piyasası
Kurulu’nun Seri: III-52.1 sayılı Yatırım Fonlarına
İlişkin Esaslar Tebliği’nin 6. maddesi çerçevesinde
“Para Piyasası Fonu” niteliğindedir. Fon portföyünün
tamamı devamlı olarak, vadesine en fazla 184 gün
kalmış, likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası
araçlarından oluşacak ve portföyünün günlük olarak
hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gün
olacaktır. Vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan
varlıklar fon portföyüne dahil edilemez. Fonun
portföyüne alınacak varlıklar ve işlemlere ilişkin olarak
Tebliğ ve Kurul’un ilgili diğer düzenlemelerinde yer
alan esaslara uyulur. Fon portföyüne alınacak kamu ve
özel kesim borçlanma senetlerinin seçiminde daha fazla
faiz getirisi sağlaması beklenen sermaye piyasası
araçlarıyla, değer artış kazancı sağlayacak, nakde
dönüşümü kolay ve riski az olanlar tercih edilecektir.
Piyasa koşullarına bağlı olarak, belirli dönemlerde fon
portföyü ağırlıklı olarak özel sektör borçlanma
araçlarından oluşabilir. Fon beklenen getiriyi arttırmak,
riskten korunmak ve/veya yatırım amacıyla vadeli
işlem sözleşmesi, opsiyon, saklı türev araç, swap
sözleşmesi, varant, sertifika, ileri valörlü tahvil/bono
işlemleri, yapılandırılmış yatırım araçları ve diğer
herhangi bir yöntemle kaldıraç yaratan benzeri
işlemlere yatırım yapabilir. Yabancı yatırım araçları
fon portföyüne dahil edilebilir.
- Fon portföyüne ağırlıklı olarak borçlanma araçları, ters
repo ile kira sertifikaları dahil edilir ve fonun
karşılaştırma ölçütü; %80 BİST-KYD Repo (Brüt)
Endeksi + %10 BİST-KYD DIBS 91 Gün Endeksi +
%10 BİST-KYD ÖSBA Sabit Endeksi’dir.
- Yatırım yapılacak varlıkların belirlenmesinde ICBC
Turkey Portföy Yönetimi A.Ş. yetkilidir.
Portföy Dağılımı
Portföy dağılımı aşağıdaki gibidir.
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Alım Satım ve Vergileme Esasları
- Fon katılma payları günlük olarak alınıp satılır.
- Fon katılma payı alım satımının yapılacağı para birimi
Türk Lirası’dır.
- Katılma payı satın almak veya elden çıkarmak isteyen
yatırımcılar, katılma payının alım satımının yapılacağı
yerlere iş günlerinde 09.15 ile 13.30 saatleri içinde
başvurarak, bir önceki işgünü fon izahnamesinin 5.2.
maddesinde yer alan esaslar çerçevesinde hesaplanan
ve o gün için geçerli olan fiyat üzerinden alım ve
satımda bulunabilir. Katılma payı bedelleri talimatın
verildiği işlem gününde yatırımcılara ödenir.
- Kurucu işgünlerinde saat 13:30’den sonra yapılan fon
işlemleri için limit uygulayabilir. İş günlerinde 16:10
ile ertesi iş gününe ait fon fiyatının belirlendiği
18:00‘de (yeni gün fiyatı sisteme aktarılana kadar),
yatırımcılar tarafından satın alınabilecek toplam
katılma payı adedi, bu saatler içerisinde portföye
iadesi yapılan toplam katılma payı adedini, Kurucu
tarafından kabul edilmek şartıyla aşabilir. Bu saatler
içinde fon katılma payı alım satım işlemleri, o işgünü
için geçerli olan katılma payı fiyatı üzerinden
gerçekleştirilecektir.
- Bunun dışında, kurucunun fon katılma payı alım
satıma aracılık sözleşmesi imzaladığı aracı
kuruluşların telefon, internet bankacılığı, ATM
sistemleri ve bunlar yerine ikame edilecek elektronik
dağıtım kanalları aracılığıyla tatil günleri dahil günün
24 saatinde katılma payı alım satım işlemleri
gerçekleştirilir.
- Gerçek kişilerin fon katılma payı alım satım kazancı
- %10; tüzel kişilerin fon katılma payı alım satım

kazancı %0 oranında stopaja tabidir. Bu konudaki
istisnalar ve diğer detaylar için ise formun “Önemli
Bilgiler” bölümü incelenmelidir.
- Fon katılma payı alım satımına aracılık edecek
kuruluşlar ICBC Turkey Bank A.Ş. ve ICBC Turkey
Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’dir. Bu kuruluşların
telefon, internet bankacılığı, ATM sistemleri ve
bunlar yerine ikame edilecek elektronik dağıtım
kanalları
aracılığıyla
pay
alım
satımı
gerçekleştirilebilir.
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- 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.
- En düşük risk değeri dahi, bu Fon’a yapılan yatırımın
hiçbir risk taşımadığı anlamına gelmez.
- Fon’un belirtilen risk değerine sahip olma gerekçesi:
- Fon’un yoğun olarak borçlanma araçlarına yatırım
yapması dolayısıyla volatilitesinin düşük oluşu.
Fon’un Maruz Kalacağı Temel Riskler
- -Fonun yatırım stratejisi ile yatırım yapılan varlıkların
yapısına ve risk düzeyine uygun bir risk yönetim
sistemi oluşturulmuştur.
- -Piyasa Riski: Fonun piyasa riski ölçümünde Riske
Maruz Değer Yöntemi kullanılır.
- -Faiz Oranı Riski: Faiz oranı riski, fon portföyünde
yer alan faize duyarlı finansal varlıkların ilgili faiz
oranlarındaki olası hareketler nedeiyle fonun net
varlık değerinin olumsuz etkilenmesi sonucu maruz
kalabileceği zarar ihtimalini ifade eder. Fon’un
taşıdığı faiz riski, fonun yatırım yaptığı sabit getirili
menkul kıymetlerin ortalama vadesi ile orantılıdır.
Faiz oranları yükseldiğinde fon fiyetı olumsuz
etkilenmekte, faiz oranları gerilediğinde fon fiyatı
olumlu etkilenmektedir.
- -Enflasyon Riski: Enflasyon gerçekleşmelerinin
beklentilerden farklılaşması ile fon enflasyon riskine
maruz kalabilir.

- -Likidite Riski: Fon portföyünde yer alan kıymetlerin
geçmiş işlem hacimleri dikkate alınarak günlük
likidite tutarları hesaplanır. Bu tutarlar üzerinden
fonun günlük likidite oranı belirlenir.
- -Korelasyon Riski: Farklı finansal varlıkların piyasa
koşulları altında belirli bir zaman dilimi içerisinde
aynı anda değer kazandıkları ya da değer kaybettiği
gözlenmektedir. Bu bağlamda, korelasyon riski, en az
iki finansal varlığın birbirleri ile olan ilişkisi nedeniyle
doğabilecek zarar ihtimalini ifade eder.
- -Kredi Riski: Fon portföyüne dahil edilmesi planlanan
ve kredi riski taşıyan finansal ürünler için, ihraççının
kredi verilebilirliği incelenir. Fon portföyüne dahil
edilmek istenilen kredi riski taşıyan ürünlerin ihraççısı
için kredi derecelendirme
- Kuruluşları Moody’s, S&P veya Fitch tarafından
verilmiş kredi notu değerlendirilerek fon portföylerine
dahil edilir. Kredi notu bulunmayan ihraççılar için
kredi verilebilirliğin izlenmesini sağlayacak kredi
ölçüm sistemleri kullanılabilir.
Ücret, Gider ve Komisyon Bilgileri
- Aşağıdaki tabloda yer alan ücret, gider ve
komisyonlar Fon’un getirisini doğrudan etkiler.
Tablonun (A) bölümünde yer alan tutarlar Fon’un
toplam gider sınırı kapsamında bir hesap dönemi
boyunca Fon’dan tahsil edilmektedir.
A) Fon’dan karşılanan giderler
%
Yıllık azami fon toplam gider oranı
Yönetim ücreti (yıllık)
- Kurucu ve Yönetici (Asgari %35, azami
%95)
- Fon Dağıtım Kuruluşu (Asgari %5, azami
%65)
Saklama ücreti
Diğer giderler (Tahmini)

1,65
1,30

0,05
0,30

Fon’un Geçmiş Performansı
- Fon’un geçmiş performansı, gelecek dönem
performansı için bir gösterge olamaz.
- Fon’un kuruluş tarihi 28/09/1992’tür.
- Fon performansının hesaplamasında birim pay değeri
esas alınmıştır.
- Fon paylarının satışına 13/10/1992 tarihinde
başlanmıştır.

Önemli Bilgiler
-

Fon, ICBC Turkey Portföy Yönetimi A.Ş.’nin kurucusu olduğu ICBC Turkey Portföy Yönetimi A.Ş. Para
Piyasası Şemsiye Fonu’na bağlıdır.

-

Portföy saklayıcısı İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.’dir.
Fon hakkında daha fazla bilgiye, izahnameye, içtüzüğe, performans sunum raporuna, yıllık rapor ile finansal
tablolara http://www.kap.gov.tr/ ve www.icbcportfoy.com.tr adresinden ulaşılabilir.
Fon izahnamesi KAP’ta yayımlanmıştır. Bu husus 11.01.2016 tarihinde ticaret siciline tescil ettirilmiştir.
Fon, T.C. vergi düzenlemelerine tâbidir.

Gelir Vergisi Kanunu’nun geçici 67. maddesi uyarınca Sermaye Piyasası Kanununa göre kurulan menkul
kıymetler yatırım fonlarının katılma paylarının ilgili olduğu fona iadesi %10 oranında gelir vergisi tevfikatına
tabidir. KVK’nın ikinci maddesinin birinci fıkrası kapsamındaki mükellefler ile münhasıran menkul kıymet
ve diğer sermaye piyasası aracı getirileri ile değer artışı kazançları elde etmek ve bunlara bağlı hakları
kullanmak amacıyla faaliyette bulunan mükelleflerden Sermaye Piyasası Kanununa göre kurulan yatırım
fonları ve yatırım ortaklıklarıyla benzer nitelikte olduğu Maliye Bakanlığınca belirlenenler için bu oran %0
olarak uygulanır.
ICBC Turkey Portföy Yönetimi A.Ş.’nin, bu formla ilgili sorumluluğu, formdaki yanıltıcı, yanlış ve izahname
ile tutarlı olmayan bilgiler ile sınırlıdır.
Şemsiye Fon’a bağlı her bir fonun tüm varlık ve yükümlülükleri birbirinden ayrıdır.
Fon ve ICBC Turkey Portföy Yönetimi A.Ş., Türkiye’de yetkilendirilmiş olup, Sermaye Piyasası Kurulu’nun
gözetimine ve denetimine tâbidir.
Bu form, 26.02.2019 tarihi itibarıyla günceldir.

