BASIN BÜLTENİ

28 Ekim 2010

DenizBank'tan Koruma Amaçlı
1 Yıllık Tarım Fonu
Fon yatırımcılarına tarımdan kazanma şansı veren DenizBank, özel bankacılık
alanındaki tarım fonunun ikinci ihracını yapıyor. Koruma Amaçlı 1 Yıllık Tarım Fonu,
25 Ekim -5 Kasım tarihleri arasında halka arz ediliyor. %100 oranında anapara
koruma özelliği bulunan fon; yatırım dönemi sonunda katılma payı sahiplerinin
anaparalarının tamamını koruyarak borsa dışından alınacak bir opsiyon sözleşmesi
ile S&P GSCI Tarım Endeksi öngörülen pozitif getirisinden %45 oranında
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, müşterilerden de büyük talep gelen, koruma amaçlı bir yıllık tarım
fonunu ikinci kez ihraç ediyor. İlkinde anapara koruma oranı %90 olan fonun 2. ihraçtaki
anapara koruma oranı ise %100 oldu. “DenizBank A.Ş. Koruma Amaçlı Şemsiye Fonu’na Bağlı
%100 Anapara Koruma Amaçlı B Tipi Özel Bankacılık Tarım Ürünleri Birinci Altfonu 2. İhraç”
fonu, kısaca “Koruma Amaçlı 1 yıllık Tarım Fonu” olarak adlandırılıyor. Fon, 25 Ekim ve 5 Kasım
2010 tarihleri arasında halka arz ediliyor. DenizBank’ın ihraç edilen fonu; yatırım dönemi
sonunda katılma payı sahiplerinin anaparalarının tamamını koruyarak borsa dışından alınacak bir
opsiyon sözleşmesi ile S&P GSCI Tarım Endeksi öngörülen pozitif getirisinden %45 oranında
yararlanmayı amaçlıyor. Tarım sektöründeki gelişmeler de bankanın çıkardığı fonun potansiyelini
artırıyor; Gıda talebindeki artış ve küresel ısınmanın da etkisiyle tarım ürünlerinin fiyatı son
dönemde önemli bir artış gösterdi. Son 6 ayda pamuk son 15 yılın, şeker son 28 yılın, kakao son
23 yılın, kahve son 13 yılın, buğday fiyatları ise son 2 yılın zirvesini yakaladı.

“Tarım fonuyla ilgilenenlere bir fırsat daha sunduk”
DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş, fon pazarına ikinci kez sunacakları fon için, “Özel
bankacılık alanında tarım fonu çıkaran ilk kuruluş olarak zaten bir ilke imza atmıştık. Yeni %100
anapara korumalı fonumuzun ihracı ile tarım fonlarına ilgi gösteren yatırımcılara bir fırsat daha
sunduk” dedi.
Ateş; anapara koruması ile piyasadaki belirsizlikten etkilenmeden, piyasa eğilimi ve öngörüler
doğrultusunda ilave getiri sağlamak isteyen, yatırımlarında ürün ve çeşitliliği sağlamayı
hedefleyen yatırımcılara ulaşmak istediklerini kaydetti.
Halka arz’ı kaçırmayın!
Özel Bankacılık Koruma Amaçlı 1 yılık Tarım Fonu’ndan alabilmek için DenizBank Özel Bankacılık
müşterisi olmak ve 25 Ekim - 5 Kasım tarihleri arasında yapılacak halka arza katılmak gerekiyor.
Fon için sadece DenizBank Özel Bankacılık merkezleri aracılığı ile halka arz talebi alınacak. Özel
Bankacılık Koruma Amaçlı 1 yıllık Tarım Fonu’ndan en az 10 bin TL olmak üzere, 1.000 TL ve
katları şekilde istenildiği tutarda alınabilecek. Fonun yıllık yönetim komisyonları ise %1,0 olarak
belirlendi.
Fonun faydaları
•

%100 Anapara koruması sayesinde sermaye piyasalarında yüksek volatiliteden ve
öngörülemeyen anapara kayıplarından kaçınma imkânı.

•

Standart yöntemler dışında getiri endekslemesi yapabilme.

•

Getiri endekslemesi yöntemi dolayısıyla yönetici performansından bağımsız yatırım
sağlaması.

•

Küçük yatırımlara büyük portföylere sağlanan fiyatlama ve ürün çeşitliliği imkânının
sunulması.

S&P GSCI Tarım Endeksi hakkında: İçerisinde 8 tarım ürünü bulunmaktadır. Bunlar şeker,
soya fasülyesi, buğday, kırmızı buğday, pamuk, mısır, kahve ve kakao. Bu endeks sayesinde
yatırımcılar tarım ürünleri üzerine yatırım yapma fırsatı bulacak.

