OYAK Portföy
OYAK Üyeleri ile Çalışanlarına Yönelik
Borçlanma Araçları Özel Fonu
Kısaca Fon
OYAK Portföy OYAK Üyeleri ile Çalışanlarına Yönelik Özel Fon, özel sektör tarafından ihraç edilen kredi riski düşük sabit getirili enstrümanlara yatırım yaparak düşük
dalgalanma oranına sahip portföy oluşturmayı hedeflemektedir.
Alım veya satım talimatlarının BİST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:00'a kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden ilk
hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden ertesi gün yatırımcı hesaplarına yansıtılır.

Amaç
Fon, piyasa faiz öngörüsü ve eşik değeri çerçevesinde portföy vadesini ve varlık dağılımını dinamik şekilde oluşturarak, başta OYAK grup şirketleri tarafından ihraç edilen özel
sektör borçlanma araçlarının getirilerinden azami ölçüde yararlanarak mevduat üzerinde getiri elde etmeyi hedeflemektedir.
OYAK üyeleri ve çalışanları için; sahibi ve çalışanları oldukları şirketlerin para ve sermaye piyasası araçlarına kolaylıkla yatırım yaparak, daha az risk ile yüksek getiri elde
etmesine aracılık etmektir.

Strateji
Fon, öncelikli olarak Ordu Yardımlaşma Kurumu’nun Kurulun finansal raporlama standartlarına ilişkin düzenlemeleri kapsamındaki grup şirketleri tarafından ihraç edilen
borsada işlem gören borçlanma araçları, ortaklık payları ve diğer sermaye piyasası araçlarına yatırım yapacaktır.

Fonu Nasıl Alabilirim ?
Fon yatırım yapabilmek için OYAK üyesi veya çalışanı olmak zorunluluğu mevcuttur.
Fona sadece OYAK Yatırım nezdinde hesabı olan müşteriler ulaşabilecektir.

Avantajlar
-- Üye ve çalışanların, OYAK grup şirketlerinin ihraç ettiği yatırım araçlarına kolayca yatırım yapma imkanı
-- Mevduata göre stopaj avantajı ve mevduat üzerinde yüksek getiri hedefi
-- Vade kısıtlaması olmaksızın nakde çevrilebilme kolaylığı
-- Alt limit sınırlaması olmaksızın, fona yatırım imkanı
-- Üye ve çalışanların bireysel olarak ulaşamayacakları yatırım enstrümanlarına fon aracılığı ile kolayca ulaşabilme fırsatı
-- Düşük yönetim ücreti
-- Grubun finans kanallarını çeşitlendirerek üye ve çalışanlara daha yüksek değer yaratması

Fona Ulaşım Kanalları
Fon alımı için OYAK üye ve çalışanlarının OYAK Yatırım'da hesaplarının olması gerekmektedir.
OYAK Yatırım çağrı merkezini arayarak

( 0850 222 0 414 )

OYAK Yatırım tüm şube ve acentaları ile iletişime geçerek

http://www.oyakyatirim.com.tr/iletisim/hizmet-noktalarimiz

OYAK Yatırım sanal şubesine giriş yaparak

http://www.oyakyatirim.com.tr/

Bu fon, bir

kuruluşu olan

tarafından yönetilmektedir.

* Fon orta ve uzun vadede mevduat üzerinde getiri hedeflemekte olup getiriler değişen piyasa koşullarına bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

Bu tanıtım dokümanında yer alan bilgiler OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından bilgi vermek amacıyla hazırlanmış olup, herhangi bir yatırım fonunun alım satımına ilişkin bir teklif içermemektedir. Veriler, güvenilir olduğuna inanılan
kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu bilgilerin ticari amaçlı operasyonlarda kullanılmasından doğabilecek zararlardan OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. İş bu rapordaki
tüm görüş ve tahminler, söz konusu rapor tarihi itibariyle OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.'ye ait olup diğer OYAK Grup şirketlerinin görüş ve tahminlerini temsil etmemektedir. Bu raporda yer alan bilgiler yatırımcılar tarafından
danışmanlık faaliyeti olarak kabul edilmemeli ve yatırım kararlarına esas olarak alınmamalıdır. Bu rapordaki tüm görüş ve bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Oyak Portföy Yönetimi A.Ş. ve diğer Grup şirketleri bu
raporda adı geçen piyasalarda pozisyon sahibi olabilir veya işlem yapabilir.

