Tanıtım 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.

BNP Paribas Cardif Emeklilik A.Ş. Teknoloji Sektörü Değişken Emeklilik Yatırım Fonu
ISIN KODU: TRYDHEM00268

Kayda Alma Tarihi: 03/12/2021

Fon Hakkında
Bu fon, bir Değişken fondur ve bu formda belirlenen
risk profilindeki katılımcılara yöneliktir. Fon portföyü
TEB
Portföy
Yönetimi
A.Ş.
tarafından
yönetilmektedir.
Yatırım Amacı ve Politikası
Fon’un yatırım stratejisi, fon portföy değerinin
devamlı olarak asgari %80’i teknoloji sektöründe
faaliyet gösteren yerli ve/veya yabancı şirketlerin
ihraç ettikleri yerli/yabancı ortaklık paylarına,
Amerikan Depo Sertifikalarına, Global Depo
Sertifikalarına ve/veya yerli/yabancı borçlanma
araçlarına yatırım yaparak yatırımcıların bu şirketlerin
büyüme olanaklarına, kazançlarına ve değer artışlarına
iştirak etmesini sağlamaktır. Fon türü değişken fon
olup, portföyünün tamamını değişen piyasa
koşullarına göre Yönetmelik’in 5. maddesinde
belirtilen varlık türlerinin tamamına veya bir kısmına
yatırarak hem sermaye kazancı hem de temettü ve faiz
geliri elde etmeyi hedeflemektedir. Fon portföyüne,
çeşitlendirme amacı ile teknoloji temasına yatırım
imkanı sağlayan yerli yatırım fonu ve yerli ve/veya
yabancı borsa yatırım fonu katılma payları da dahil
edilebilir. Fon portföy değerinin en fazla %50’si
yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına
yatırılabilir.Fonun eşik değeri: BIST-KYD 1 Aylık
Mevduat TL Endeksi’dir.
Fon portföyünün riskten korunması ve/veya yatırım
amacıyla fonun türüne ve yatırım stratejisine uygun
olacak şekilde fon portföyüne, yurt içi borsalarda
işlem gören ortaklık payı, yurt içi ve G20 üyesi ülkeler
ile gelişmekte olan ülkelerin borsalarında işlem gören,
döviz/kur, kıymetli madenler, faiz, finansal endeksler
ve fon portföyüne alınabilecek diğer varlıklara dayalı
türev araç (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri), ileri
valörlü tahvil/bono ve altın alım işlemleri, riskten
korunma amacıyla ise borsa dışı türev araç, forward ve
swap sözleşmeleri dahil edilebilir.
Portföy Dağılımı
Fon bir değişken fon olması sebebi ile Portföy
dağılımına yer verilmemiştir.
Alım Satım ve Vergileme Esasları
Fon payları günlük olarak alınıp satılır.

Katılımcılar için BIST Borçlanma Araçları
Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 12’ye kadar
verilen pay alım ve satım talimatları, talimatın
verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay
fiyatı üzerinden talimatın verilmesini takip eden ilk iş
günü yerine getirilir.
BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu
günlerde saat 12:00’den sonra verilen talimatlar ilk
pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak
kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı
üzerinden talimatın verilmesini takip eden ikinci iş
gününde yerine getirilir.
BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın kapalı olduğu
günlerde verilen talimatlar ilk hesaplamada bulunacak
pay fiyatı üzerinden müteakip iş günü gerçekleştirilir.
Alım Bedellerinin Tahsil Esasları: Alım talimatının
karşılığında tahsil edilen tutar o gün için katılımcı
adına nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede
belirlenen esaslar çerçevesinde, pay alımında
kullanılır.
Pay Bedellerinin Ödenme Esasları: Pay bedelleri; iade
talimatının BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık
olduğu günlerde saat 12:00’ye kadar verilmesi halinde
talimatın verilmesini takip eden üçüncü iş gününde,
iade talimatının BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın
açık olduğu günlerde saat 12:00’den sonra veya tatil
gününde verilmesi halinde ise talimatın verilmesini
takip eden dördüncü iş gününde katılımcılara ödenir.
Teşvik ve vergilendirmeye ilişkin detaylı bilgi fon
izahnamesinde yer almaktadır.
Risk ve Getiri Profili
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Fon türünün yeni oluşturuluyor olması sebebi ile risk
değeri simülasyonu yapılmıştır, ancak Fon’un
gelecekteki risk profiline ilişkin güvenilir bir gösterge
olmayabilir. Risk değeri zaman içinde değişebilir.
Risk değeri önemli riskleri kapsamakla birlikte; kredi
riski, likidite riski, karşı taraf riski, ihraççı riski,
operasyonel risk, türev araç kullanımından
kaynaklanan riskler ile piyasalardaki olağanüstü
durumlardan kaynaklanabilecek riskleri içermez.
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Fonun maruz kalacağı temel risklere ilişkin
açıklamalar aşağıda yer almaktadır.
Fon’un Maruz Kalacağı Temel Riskler
Piyasa Riski: Piyasalardaki fiyat ve oran değimlerin
pozisyonları olumsuz etkileme potansiyelidir.
Faiz Oranı Riski: Faiz oranlarındaki dalgalanmalar
nedeni
ile
yönetilmekte
olan
portföylerin,
pozisyonlarına bağlı olarak maruz kalabileceği zarar
olasılığıdır.
Kur Riski: Fon portföyüne yabancı para cinsinden
varlıkların dahil edilmesi halinde, döviz kurlarında
meydana gelebilecek değişiklikler nedeniyle Fon’un
maruz kalacağı zarar olasılığını ifade etmektedir.
Baz Riski: Fonun içinde yer alan vadeli işleme konu
olan dayanak varlığın vadeli işlem fiyatı ile spot fiyatı
arasındaki fiyat farklılığı değişimini ifade etmektedir.
Vadeli işlem sözleşmelerinde ilgili vade sonunda
vadeli işlem fiyatı ile spot fiyat birbirine eşit
olmaktadır. Ancak vadeli işlem sözleşmelerinde işlem
yapılan tarih ile vade sonu arasında geçen zaman
içerisinde vadeli fiyat ile spot fiyat teorik fiyatlamadan
farklı olabilmektedir. Dolayısı ile burada Baz Değer’in
sözleşme vadesi boyunca göstereceği değişim riskini
ifade etmektedir.
Korelasyon Riski: Farklı finansal varlıkların piyasa
koşulları altında belirli bir zaman dilimi içerisinde
aynı anda değer kazanması ya da kaybetmesine paralel
olarak, en az iki farklı finansal varlığın birbirleri ile
olan pozitif veya negatif yönlü ilişkileri nedeniyle
doğabilecek zarar ihtimalini ifade eder.
Kaldıraç Yaratan İşlem Riski: Fon portföyüne türev
araç (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri),saklı türev
araç, swap sözleşmesi, varant, sertifika dahil edilmesi,
ileri valörlü tahvil/bono ve altın alım işlemlerinde ve
diğer herhangi bir yöntemle kaldıraç yaratan benzeri
işlemlerde bulunulması halinde, başlangıç yatırımı ile
başlangıç yatırımının üzerinde pozisyon alınması
sebebi ile fonun başlangıç yatırımından daha yüksek
zarar kaydedebilme olasılığı kaldıraç riskini ifade
eder.

Opsiyon Duyarlılık Riski: Opsiyon portföylerinde
risk duyarlılıkları arasında, işleme konu olan spot
finansal ürün fiyat değişiminde çok farklı miktarda
risk duyarlılık değişimleri yaşanabilmektedir. Delta;
opsiyonun yazıldığı ilgili finansal varlığın fiyatındaki
bir birim değişmenin opsiyon priminde oluşturduğu
değişimi göstermektedir. Gamma; opsiyonun ilgili
olduğu varlığın fiyatındaki değişimin opsiyonun
deltasında meydana getirdiği değişimi ölçmektedir.
Vega;
opsiyonun
dayanak
varlığının
fiyat
dalgalanmasındaki birim değişimin opsiyon priminde
oluşturduğu değişimdir. Theta; risk ölçümlerinde
büyük önem taşıyan zaman faktörünü ifade eden
gösterge olup, opsiyon fiyatının vadeye göre
değişminin ölçüsüdür. Rho ise faiz oranlarındaki
yüzdesel değişimin opsiyonun fiyatında oluşturduğu
değişimin ölçüsüdür.
Fonun maruz kalabileceği diğer risklere ilişkin detaylı
açıklamalar KAP’ta (www.kap.org.tr) yayımlanan fon
izahnamesinin 3. Maddesinde yer almaktadır.
Fon’un Geçmiş Performansı
Fon’un geçmiş performansı, gelecek dönem
performansı için bir gösterge olamaz.
- Fon’un kuruluş tarihi 22/11/2021’dir.
- Fon performansının hesaplamasında birim pay
değeri esas alınmıştır.
- Fon paylarının satışına ……... tarihinde başlanmıştır.
Ücret ve Gider Bilgileri
Aşağıdaki tabloda yer alan ücret, gider ve komisyonlar
Fon’un getirisini doğrudan etkiler. Aşağıdaki Tablo’da
yer alan tutarlar Fon’un toplam gider sınırı
kapsamında bir hesap dönemi boyunca Fon’dan tahsil
edilmektedir.
Fon’dan karşılanan giderler
%
Yıllık azami fon toplam gider kesintisi oranı

2.28%

Fon işletim gideri kesintisi (yıllık)
- Kurucu % 93,5
- Yönetici % 6,5
Saklama ücreti

2.19%
0.01%

Önemli Bilgiler
-

Fonun 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.bnpparibascardif.com.tr adresinden ulaşılabilir. Fon izahnamesi
14/12/2021’de yayımlanmış ve 14/12/2021 tarihinde ticaret siciline tescil ettirilmiştir.
BNP Paribas Cardif Emeklilik A.Ş.’nin, bu formla ilgili sorumluluğu, formdaki yanıltıcı, yanlış ve
izahname ile tutarlı olmayan bilgiler ile sınırlıdır.
Fon ve fon yöneticisi TEB Portföy Yönetimi A.Ş, Türkiye’de yetkilendirilmiş olup, Sermaye Piyasası
Kurulu’nun gözetimine ve denetimine tâbidir. Fon kurucusu BNP Paribas Cardif Emeklilik A.Ş. T.C. Hazine
ve Maliye Bakanlığı’nın gözetimine ve denetimine tabidir. Bu form, 14/12/2021 tarihi itibarıyla günceldir.
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