ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.
İŞ BANKASI İŞTİRAK ENDEKSİ
EMEKLİLİK YATIRIM FONU
DEĞİŞİKLİKLERİ
DEĞİŞİKLİKLERİN KONUSU:
Halka arzdan bugüne, fonun “Fon İşletim Gideri Kesintisi”, “Karşılaştırma Ölçütü” ve “Yatırım Stratejisi Bant Aralıkları”
aşağıdaki tablodaki şekilde değişikliğe uğramıştır:
Tarih
Aralığı

Fon İşletim Gideri
Kesintisi

Bugün

günlük 0.000052

%95 İş Bankası

yıllık

İştirakleri Endeksi

-

0.0189

Karşılaştırma Ölçütü

Yatırım Stratejisi Bant Aralığı
Yatırım stratejisi bant aralığı bulunmamaktadır.

%5 BİST-KYD O/N

01.10.2015

Repo Endeksi
01.10.2015
-

günlük 0.0000605

%49 KYD Kamu İç

%40-70 devlet iç borçlanma araçları,

yıllık

Borçlanma Araçları

%30-60 BIST’te işlem gören şirket payları,

Endeksleri Tüm

%0-10 ters repo,

%40 BIST 100 Endeksi

%0-20 Türk özel sektör borçlanma araçları,

%9 KYD O/N Repo

%0-10 Takasbank para piyasası işlemleri ve

Endeksleri Brüt

%0-25 vadeli mevduat/katılma hesabı .

%1 KYD Özel Sektör

Not: İçtüzüğün 8. maddesi ile İzahname ve

Borçlanma Araçları

tanıtım formlarının ilgili maddelerinde yapılan

Endeksi Sabit

değişiklikle, Fon’un %0-50 bant aralığında

%1 KYD 1 Aylık

“Menkul Kıymet Ödünç Verme”, %0-10 bant

Gösterge Mevduat

aralığında ise “Menkul Kıymet Ödünç Alma”

Endeksi TL

işlemleri yapabilmesine imkan sağlanmıştır.

günlük 0.0000605

%49 KYD Tüm DİBS

%40-70 devlet iç borçlanma senetleri,

yıllık

%40 İMKB 100 Endeksi

%30-60 ulusal hisse senetleri,

%9 KYD O/N Repo

%0-30 ters repo,

(Brüt)

%0-20 özel sektör borçlanma araçları,

%1 KYD ÖST Endeksi

%0-20 borsa para piyasası işlemleri ve

Sabit

%0-20 vadeli mevduat.

0.0220

16.02.2015

16.02.2015
01.01.2013

0.0220

%1 Fon Kurulu kararıyla
belirlenen beş bankanın

Vadeli mevduat, ters repo ve borsa para piyasası

bir aylık brüt mevduat

işlemleri yatırım stratejisi bant aralıkları toplamı

ortalama oranlarına göre

%0-30’dur.

hesaplanan endeks

Not: İçtüzüğün 8. maddesi ile İzahname ve
tanıtım formlarının ilgili maddelerinde yapılan
değişiklikle, Fon’un %0-50 bant aralığında
“Menkul Kıymet Ödünç Verme”, %0-10 bant
aralığında ise “Menkul Kıymet Ödünç Alma”
işlemleri yapabilmesine imkan sağlanmıştır.

01.01.2013
-

günlük 0.00007

%49 KYD Tüm DİBS

%40-70 devlet iç borçlanma senetleri,

yıllık

%40 İMKB 100 Endeksi

%30-60 ulusal hisse senetleri,

%9 KYD O/N Repo

%0-30 ters repo,

(Brüt)

%0-20 özel sektör borçlanma araçları,

%1 KYD ÖST Endeksi

%0-20 borsa para piyasası işlemleri ve

Sabit

%0-20 vadeli mevduat.

0.0259

01.04.2011

%1 Fon Kurulu kararıyla
belirlenen beş bankanın

Vadeli mevduat, ters repo ve borsa para piyasası

bir aylık brüt mevduat

işlemleri yatırım stratejisi bant aralıkları toplamı

ortalama oranlarına göre

%0-30’dur.

hesaplanan endeks

Not: İçtüzüğün 8. maddesi ile İzahname ve
tanıtım formlarının ilgili maddelerinde yapılan
değişiklikle, Fon’un %0-50 bant aralığında
“Menkul Kıymet Ödünç Verme”, %0-10 bant
aralığında ise “Menkul Kıymet Ödünç Alma”
işlemleri yapabilmesine imkan sağlanmıştır.

01.04.2011
01.05.2006

günlük 0.00007

%50 KYD Tüm DİBS

%40-70 devlet iç borçlanma senetleri,

yıllık

%40 İMKB 100 Endeksi

%30-60 ulusal hisse senetleri,

%10 KYD O/N Repo

%0-30 ters repo ve

(Brüt)

%0-20 borsa para piyasası işlemleri.

0.0259

Ters repo ve borsa para piyasası işlemleri
yatırım stratejisi bant aralıkları toplamı %030’dur.
Not: İçtüzüğün 8. maddesi ile İzahname ve
tanıtım formlarının ilgili maddelerinde yapılan
değişiklikle, Fon’un %0-10 bant aralığında
“Menkul Kıymet Ödünç Verme/Alma İşlemleri”
yapabilmesine imkan sağlanmıştır.

