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DenizBank'tan İMKB 30 Fonu
DenizBank’ın %100 Anapara Koruma Amaçlı B tipi İMKB 30 Fonu halka arz
ediliyor.
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gerçekleşecek.
Sahip olduğu finansal portal anlayışıyla müşterilerinin ihtiyaçlarına uygun yenilikçi ve özel
çözümler sunan DenizBank, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nın (İMKB) getirisinden
faydalanmak isteyen yatırımcılar için yeni bir fon piyasaya sürüyor. DenizBank %100 Anapara
Koruma Amaçlı B tipi İMKB 30 Fonu, 30 Mayıs – 3 Haziran 2011 tarihleri arasında halka arz
edilecek. Bu fondan en az 10 bin TL olmak üzere, 1000 TL ve katları şeklinde istenildiği tutarda
alınabilecek.
Hisse senedinden kazanmak isteyen fon yatırımcıları için
DenizBank İMKB 30 Fonu; TL bazında yüksek getiri ve farklı yatırım alternatifleri arayan fakat
anaparadan kayıp yaşama riskini almak istemeyen yatırımcılar için alternatif olarak öne çıkıyor.
Fon, hisse senetlerinin dinamik yapısıyla tasarruflarını değerlendirmek isteyen yatırımcılara hitap
ediyor. İMKB 30 Endeksi, ulusal pazarda işlem gören, piyasa değeri ve likiditesi en yüksek 30
hisse senedinden oluşuyor. Bir yandan IMKB 30 endeksinin yüksek getiri potansiyelinden
faydalanırken, diğer yandan %100 anapara koruma amacı taşıyor olması, fonu cazip kılan
faktörler olarak öne çıkıyor.
Anaparanın korunması amacına yönelik olarak, fon 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 İMKB 30 Endeksi’ne dayalı opsiyon sözleşmesine yatırım yapılacak.
Getiri pozitif ise, yatırımcılar İMKB 30 endeksinin en fazla %15’e kadar olan getirisinden
faydalanacak. Getirinin negatif olması durumunda ise, yatırımcılar fonun %100 anapara koruma
olanağı sayesinde anaparadan kayıp yaşamayacaklar.
Halka arzı kaçırmayın!
DenizBank %100 Anapara Koruma Amaçlı B tipi İMKB 30 Fonu’ndan alabilmek için DenizBank
müşterisi olmak ve 30 Mayıs – 3 Haziran 2011 tarihleri arasında yapılacak halka arza katılmak
gerekiyor. Fonda erken çıkış opsiyonu da bulunuyor ve erken çıkış komisyonu uygulanmıyor. 326
günlük olacak fon için tüm DenizBank şubelerinde halka arz talebi alınacak ve sonrasında vade
sonuna kadar bir daha fondan alma şansı olmayacak. Bu nedenle yatırımcıların halka arz

tarihlerini kaçırmaması gerekiyor. Deniz Portföy A.Ş. ise bu fonu almak isteyen yatırımcılara
aracılık edecek. Fondan çıkmak isteyenler için her ayın 2’sinde ve 16’sında olmak üzere ayda 2
kere hesaplanan fiyat baz alınacak.
Bilgi için:
Bersay İletişim Danışmanlığı / 0212 337 51 00
Rasim Yılmaz / Tel: 0212 337 51 49 / GSM: 0554 289 49 01 / rasim.yilmaz@bersay.com.tr
Gül Mumcu Mutlay / Tel: 0212 337 51 79 / GSM: 0532 251 83 30 / gulm@bersay.com.tr

