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Tarım’ın getirdiği fırsatlar sürüyor!

DenizBank'ın yeni fonu tarımdan
kazandıracak
Fon yatırımcılarına tarımdan kazanma şansı veren DenizBank, özel bankacılık
alanındaki ikinci tarım fonunu 12 – 16 Nisan tarihleri arasında halka arz
ediyor. %90 oranında anapara koruma özelliği bulunan B tipi Özel Bankacılık
Koruma Amaçlı 1 yıllık Tarım Fonu; yatırım dönemi sonunda anaparalarının
yüzde %10’luk kısmını kaybetme riskini alarak, S&P GSCI Tarım Endeksi’nin
öngörülen pozitif getirisinden yararlanmayı hedefliyor.
Sahip olduğu finansal süpermarket anlayışıyla müşterilerinin ihtiyaçlarına uygun yenilikçi ve özel
çözümler sunan DenizBank, özel önem verdiği tarım sektörünün getirilerinden daha geniş bir
kesimin yararlanması için yeni bir tarım fonunu daha piyasaya sürüyor. DenizBank A.Ş. koruma
amaçlı şemsiye fonu’na bağlı %90 anapara korumalı b tipi özel bankacılık tarım ürünleri ikinci alt
fonu, 12 – 16 Nisan 2010 tarihleri arasında halka arz edilecek. DenizBank’ın 6 ay vadeli tarım
fonu ise geçtiğimiz ay halka arz edilmişti ve 376 yatırımcıya 30 milyon 559 bin TL’lik satış
yapılmıştı. %90 oranında anapara koruma özelliği bulunan B tipi Özel Bankacılık Koruma Amaçlı
1 yıllık Tarım Fonu; yatırım dönemi sonunda fon yatırımcılarının anaparalarının yüzde %10’luk
kısmını kaybetme riskini alarak, borsa dışından alınacak bir opsiyon sözleşmesi ile S&P GSCI
Tarım Endeksi’nin öngörülen pozitif getirisinden yararlanmayı hedefliyor. Böylelikle S&P GSCI
Tarım Endeksi yükseldikçe fon yatırımcıları da kazanmış olacak.
Fon yatırımcılarına tarım fırsatlarını sunmaya devam ediyoruz
DenizBank Finansal Hizmetler Grubu Başkanı Hakan Ateş, fon pazarına sunacakları ikinci tarım
fonu ile yatırımcıların tarımdaki fırsatları değerlendirme şansının devam ettiğini belirterek, “Özel
bankacılık alanında çıkardığımız tarım fonlarıyla ilklere imza atmaya devam ediyoruz. Tasarruf
sahipleri, bir yıl vadeli bu yeni tarım fonumuzla tarımın getirdiği fırsatlardan yararlanma şansı
bulacak. Devlet ve özel sektör fonları tarıma yönelmeye başladı. Arz talep dengesi tarım
sektörüne destek veriyor. Tarım sektörü kriz dönemlerinden daha az etkileniyor. Bu önemin
farkında olan bankalar, tarıma kredi desteklerini de arttırıyorlar. Tarım konusuna banka olarak
zaten özel bir önem veriyoruz. Çıkardığımız yeni fon ile para piyasalarındaki yatırımcılar da
tarımın ne kadar büyük bir kazanç potansiyeli olduğunu yakından görecek.” dedi.

Halka arz’ı kaçırmayın!
Özel Bankacılık Koruma Amaçlı 1 yıllık Tarım Fonu’ndan alabilmek için DenizBank Özel Bankacılık
müşterisi olmak ve 12 – 16 Nisan 2010 tarihleri arasında yapılacak halka arz'a katılmak
gerekiyor. Sadece Özel Bankacılık merkezleri aracılığı ile halka arz talebi alınacak ve sonrasında
vade sonuna kadar bir daha bu tarım fonunu alma şansı olmayacak. Bu nedenle yatırımcıların
halka arz tarihlerini kaçırmaması gerekiyor. Deniz Portföy ise bu fonu almak isteyen yatırımcılara
aracılık edecek. Özel Bankacılık Koruma Amaçlı 1 yıllık Tarım Fonu’ndan en az 10 bin TL olmak
üzere, 1000 TL ve katları şeklinde istenildiği tutarda alınabilecek. Fonun yıllık yönetim
komisyonları ise %2.5 olarak belirlendi. Vade bitiminde fon otomatik olarak bozulacak ve
yatırımcıların hesaplarına aktarılacak.

S&P GSCI Tarım Endeksi hakkında: İçerisinde sekiz tarım ürünü bulunmaktadır. Bunlar;
kahve, kakao, Buğdağ, kırmızı buğday, mısır, soya fasülyesi, pamuk ve şekerdir. ABD’de bu
endekse dayalı vadeli işlem sözleşmeleri işlem görmektedir.

