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Yeni fonlar altından kazandıracak!

DenizBank’tan yeni altın fonu
DenizBank, altın fiyatlarındaki yükselişe ya da düşüşe yatırım yapanlar için iki
ayrı altın fonunu 19 – 22 Nisan tarihleri arasında piyasaya sürüyor. Her iki
altın fonu da yüzde 100 oranında anapara koruma amacı güderken,
yatırımcıların yeni fonlardan yararlanması için halka arzı kaçırmaması
gerekiyor.
Sahip olduğu finansal süpermarket anlayışıyla müşterilerinin ihtiyaçlarına uygun yenilikçi ve özel
çözümler sunan DenizBank, son dönemlerin gözde yatırım araçlarından olan altın konusunda
yükseliş ve düşüş öngörüsüne dayalı iki ayrı altın fonunu halka arz ediyor. Yükselişi öngören fon,
Koruma Amaçlı Şemsiye Fonu’na Bağlı B Tipi %100 Anapara Koruma Amaçlı Altının Yükseleceğini
Öngören Özel Bankacılık “Üçüncü Alt Fon”; düşüşü öngören fon ise Koruma Amaçlı Şemsiye
Fonu’na Bağlı B Tipi %100 Anapara Koruma Amaçlı Altının Düşüşünü Öngören Özel Bankacılık
“Dördüncü Alt Fon” olarak adlandırılıyor.
Her iki fonda da anapara koruması bulunurken, tercih edilen öngörünün gerçekleşmesi
durumunda kazanç, ilgili fonun paylaşım oranı paralelinde yatırımcılara sunuluyor.
Anapara koruma altında
DenizBank Finansal Hizmetler Grubu Başkanı Hakan Ateş, çıkardıkları altın fonları ile yatırımcılara
yeni bir enstrüman daha sunduklarını belirti. Ateş, “Yeni fonlarımızla altındaki hem düşüş hem de
yükseliş öngörüsü için seçim şansı sunuyoruz. Öngörüye göre seçilecek altın fonunda beklentiler
gerçekleşmese bile anaparayı kaybetmek gibi bir risk yok. Her durumda altın fonlarındaki
yatırımcılarımızın anaparası hazine kağıtlarına yapılan yatırımlarla koruma altında olacak

DenizBank, bundan sonra da ürün yelpazesini genişleterek yatırımcılara daha çok seçenek
sunacak” dedi.
Altın fonlarından alabilmek için yatırımcıların DenizBank müşterisi olması ve 19 – 22 Nisan 2010
tarihleri arasında yapılacak halka arza katılması gerekiyor. Halka arz sonrasında vade sonuna
kadar fon almak mümkün olmayacak. Deniz Portföy ise bu fonu almak isteyen yatırımcılara
aracılık edecek. Altın fonlarından en az 10 bin TL olmak üzere, 1000 TL ve katları şeklinde
istenildiği tutarda alınabilecek. Fonun yıllık yönetim komisyonları ise %2.5 olarak belirlendi. Her
iki fonun vadesi de 1 yıl olacak.
Fonlar nasıl kazandıracak?
Altında yükselişi öngören Üçüncü Alt Fon’da; altının yükselişini öngören yatırımcıların %100
anapara koruması ile altına yatırım yapmaları sağlanırken; portföyünün yaklaşık % 93’ü ile devlet
iç borçlanma senetlerine ve/veya ters repoya yatırım yapılacak. Getiri hedefine yönelik olarak ise,
portföyün yaklaşık % 7’si ile altının Amerikan doları cinsinden ons fiyatının (XAUUSD)
yükselmesine katılım sağlayan opsiyon sözleşmesine yatırılacak. Altının vade sonu fiyatı ile
başlangıç fiyatı arasındaki değişime göre getiri hesaplanacak. Getiri negatif çıkarsa opsiyon
kullanılmayacak ve yatırımcılar anaparalarının tamamını vade sonunda geri alacak. Getiri pozitif
ise yatırımcılar yaklaşık % 60 oranında bu getiriden faydalanacak.
Altının düşüşünü öngören yatırımcılar için oluşturulan Dördüncü Alt Fon’da ise; yatırımcıların
%100 anapara koruması ile altına yatırım yapmaları sağlanırken; portföyünün yaklaşık % 92’ü ile
devlet iç borçlanma senetlerine ve/veya ters repoya yatırım yapılacak. Getiri hedefine yönelik
olarak ise, portföyün yaklaşık % 8’si ile altının Amerikan doları cinsinden ons fiyatının düşmesine
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kullanılmayacak ve yatırımcılar anaparalarının tamamını vade sonunda geri alacak. Getiri negatif
ise yatırımcılar yaklaşık yüzde 70 oranında bu getiriden faydalanacak.

