KATILIMCI BİLGİLENDİRME NOTU

KEA KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTERNATİF KATKI EYF :
Fon portföyünün asgari yüzde yetmişbeşi hazine müsteşarlığınca ihraç edilen Türk Lirası cinsinden kira sertifikalarından
oluşturulacaktır. Portföyün azami olarak yüzde onbeşi değişen piyasa koşullarına göre Bireysel Emeklilik Sisteminde Devlet
Katkısı Hakkında Yönetmeliğin 10. Maddede belirtilen sınırlamalar dahilinde katılım endeksine dahil pay ortaklıklarına, Türk Lirası
cinsinden katılma hesaplarından, borsada işlem görmesi kaydıyla bankalar tarafından çıkarılan faiz geliri içermeyen borçlanma
araçlarından veya kaynak kuruluşu bankalar olan varlık kiralama şirketlerince ihraç edilen kira sertifikalarından oluşabilir. Fon
hiçbir şekilde faiz geliri elde etmeyi amaçlamamaktadır. Fon kira sertifikası geliri, temettü geliri ve sermaye kazancı elde etmeyi
amaçlamaktadır. Fon piyasa ve firma riski taşımaktadır.
KEB KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTERNATİF STANDART EYF :
Fon portföyünde en az %70'ı Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilmiş olmak koşuluyla Türk Lirası cinsinden kira
sertifikalarına yer verir.
Ayrıca piyasa koşullarına göre fon portföyünde, %30 ağırlığını aşmamak koşuluyla, yatırım yapılabilir kredi notuna sahip olan
özel sektör kuruluşları tarafından ihraç edilen Türk Lirası cinsinden, kira sertifikaları ve faize dayalı olmayan borçlanma araçlarına
yer verilebilir.
Buna ek olarak piyasa koşullarına göre fon portföyünde, %25 ağırlığını aşmamak koşuluyla Türk Lirası cinsinden katılım
bankalarında açılan (kar ve zarara) katılma hesaplarına da yer verebilir.

KEF KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTERNATİF ALTIN EYF :
Fon, portföyünde sürekli olarak en az %80 oranında altın ve altına dayalı sermaye piyasası araçları bulunduran altın emeklilik
yatırım fonudur.
Fon pay değerinin altın fiyatları ile yüksek korelasyonu yatırım stratejisinde birincil hedeftir.
Buna ek olarak fon portföyünde yer verilecek olan altın harici kıymetli madenlerin ve diğer yatırım araçlarının %20 ağırlığını
geçmemesi ve de katılım bankacılığı ilkeleri ile uyumlu olması esastır.
KEG KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTERNATİF ESNEK EYF :
Fon portföyünde, ağırlıklı olarak yurt dışında veya Türkiye'de ihraç edilen getirisi faize bağlı olmayan borçlanma araçlarına,
katılım bankalarında açılacak (kar ve zarara) katılım hesaplarına, katılım bankacılığı esaslarına uygun ortaklık paylarına ve getirisi
faize bağlı olmayan diğer yatırım araçlarına yer verilir.
KEH KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ALTERNATİF HİSSE SENEDİ EYF :
Fon uzun vadede gerçek değerinin altında olduğu düşünülen ortaklık paylarına yatırım yapmak suretiyle karşılaştırma üzerinde
değer artışı elde etmeyi hedefleyen fon da yatırım yapılan paylar, katılım bankacılığı esaslarına uygun şirketler arasından makro
ekonomik, sektörel ve şirket bazında yapılan değer analizleri ile piyasa derinliği de göz önünde bulundurularak seçilir. Ayrıca fon
portföyünde ağırlığını geçmemek koşuluyla, yabancı paylara, Türk Lirası veya döviz cinsi katılım bankalarında açılan (kar ve zarara)
katılım hesaplarına, Türkiye' de ve yurt dışında ihraç edilen kira sertifikalarına, diğer faizsiz borçlanma araçlarına, altın ve kıymetli
madenlere dayalı sermaye piyasası araçlarına, faizsiz ve katılım bankacılığı esaslarına uygun olması koşuluyla girişim sermayesi
yatırım ortaklıkları tarafından ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarına ve girişim sermayesi yatırım fonu katılma paylarına,
menkul kıymet yatırım fonu ve borsa yatırım fonu katılma paylarına yer verilebilir.
KEK KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GRUP ALTERNATİF ESNEK EYF :
Fon portföyünde, ağırlıklı olarak yurt dışında veya Türkiye'de ihraç edilen getirisi faize bağlı olmayan borçlanma araçlarına,
katılım bankalarında açılacak (kar ve zarara) katılım hesaplarına, katılım bankacılığı esaslarına uygun ortaklık paylarına ve getirisi
faize bağlı olmayan diğer yatırım araçlarına yer verilir.
KES KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTERNATİF İKİNCİ ESNEK (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU :
Türkiye'de veya yurt dışında kamu veya özel sektör tarafından ihraç edilen ABD Doları ve Euro cinsi kira sertifikalarından
(sukuk) elde edilen düzenli kira gelirlerinden faydalanarak orta-uzun vadede döviz cinsinden istikrarlı getiri performansı sağlanması
hedeflenmektedir
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Finansal Piyasalardaki Güncel Gelişmeler
Güncel Ekonomik Yorum
Finansal piyasalarda bir önceki ay başbakanlıkta meydana gelen değişikliğin etkilerini atlatmak üzereyken İngiltere'nin AB'den
ayrılması, yurtiçi ve yurtdışında meydana gelen bombalı saldırılar iktisadi açıdan değerlendirme yapmaktan çok siyasi ve jeopolitik
bilgi ve değerlendirmeyi finansal değerlendirmenin önüne taşımaktadır. Haziran ayında sürekli dalgalanan BİST endeksi inişleri ve
çıkışları ile güncel haberlerin bir yansıması haline gelmiştir. FED' deki faiz arttırım ihtimalleri her toplantı öncesi kurlara baskı
yaparken TCMB'nin faiz indirimi süreci de kur baskılarını arttırmaktadır. Tüfe Haziran ayında %7,46 seviyesinden açıklanmıştır.
Gösterge devlet tahvili %8,67 seviyesine gerilerken, bir yılı aşkın süre sonunda %9'ların altına gerilemiş olması piyasa seyri
açısından önem arz etmektedir. Bölgesel konularda ise İsrail ile anlaşma Türkiye'yi bölgede daha güçlü ve aktif yapacaktır. Diğer
bir olumlu gelişme ise uçak krizinden dolayı yedi aydır gergin olan Türkiye Rusya ilişkileri barışma sonrası ciddi şekilde zarar görer
ticari ilişkileri olumlu yönde etkileyecek ve onaracaktır. Bu bölgesel hamlelerin bir diğer sonucu ise Suriye'de daha aktif bir Türkiye
gözlemleyeceğiz.
Çok sık gündem değişikliği yaşadığımız takibinde dahi zorlandığımız bu aylarda iç ve dış siyasi ve jeopolitik gelişmeler her iktisadi
gelişmenin önüne geçebileceğinden yatırımlarda bu gelişmeleri göz ardı etmemek gerekir.

Bu çerceveden yola çıkarak temel piyasalarla ilgili beklentilerimizi aşağıdaki gibi özetleyebiliriz.
Hisse Senetleri Piyasası: Haziran ayında BİST 100 endeksi 74.000 -79.400 arasında Katılım Endeksi ise 73.500 - 80.500
arasında hareket etmiştir. Mayıs ayında yaşanan başbakanlıktaki değişiklik akabinde İngiltere'nin AB'den ayrılışı ve bombalı
saladırılar ile TCMB faiz indirimi ve indirime devam sinyalleri yurt dışında FED faiz beklentileri BİST de karşılığını bulmakla birlikte
siyasi ve bölgesel gelişmeler endeks yönünü belirleyici en önemli faktör olacaktır.
Kira Sertifikası Piyasası: Mayıs ayından bu yana gerileyen gösterge bono faizleri Haziran ayında en yüksek %9,39'u görmüş
ayın sonlarına doğru %8,67'ye gerilemiştir. Gösterge Kira sertifikası kar payı ise %9,45 -%,8,90 bandında hareket etmiştir. Siyasal
ve jeopolotik risklerin eğilimi kar payı ve faiz oranlarındaki artış azalış yönü etkileyecek olması bakımından büyük önem arz
etmektedir.

Döviz Piyasası: Haziran ayında USD/TL paritesi 2,86-2,95 den arasında Avro ise 3,19 - 3,30 bandında hareket etmiştir. Mayıs ayı
başkanbakan değişimi akabinde İngiltere'nin AB'den ayrılması, Havalimanı saldırıları ile TCMB ve FED'in faiz kararları ile siyasi ve
iktisadi risk bileşenleri kurların yönünü tayin etmektedir.
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Fonlara İlişkin Performans Bilgileri
Sözleşme Kuruluşundan
Bugüne

Yılbaşından
Bugüne

Son 3 Ay

KEA KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTERNATİF
KATKI EYF

18,29%

4,66%

2,63%

KEB KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTERNATİF
STANDART EYF

16,72%

4,93%

2,09%

KEF KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTERNATİF
ALTIN EYF

36,04%

22,24%

8,46%

KEG KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTERNATİF
ESNEK EYF

18,22%

7,25%

1,24%

KEH KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME
AMAÇLI ALTERNATİF HİSSE SENEDİ EYF

23,79%

13,13%

-1,68%

KEK KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GRUP
ALTERNATİF ESNEK EYF

21,66%

7,37%

-1,00%

KES KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTERNATİF
İKİNCİ ESNEK (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU

3,44%

3,32%

3,52%

KYD Kira Sertifikaları Endeksi Kamu

18,27%

5,36%

2,79%

KYD Altın Fiyat Endeksi Ağırlıklı Ortalama

42,84%

24,69%

9,32%

Katılım Endeksi

8,39%

8,68%

-7,60%

KYD 1 Aylık Kar Payı Endeksi (TL)

14,81%

3,98%

1,84%

KYD Kira Sertifikaları Endeksi Özel Sektör

21,63%

5,92%

2,63%

Fonlara İlişkin Yatırım Riski ve Diğer Finansal Riskler

KEA KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTERNATİF KATKI EYF :
((BİST KYD KİRA SERTİFİKALARI KAMU ENDEKSİ * %90) + (BİST KYD 1 AYLIK KAR PAYI ENDEKSİ TL* %9) + (BİST KYD
KİRA SERTİFİKALARI ÖZEL ENDEKSİ * %1))
Fon portföyü ağırlıklı olarak Kamu Kira Sertifikalarından ve diğer faize dayalı olmayan borçlanma araçlarından oluşmaktadır. Bu
nedenle fon, likidite ve ihraçcı riskleri taşımaktadır. İhraçcı riski, yatırım yapılan kira sertifikasını ihraç eden varlık kiralama şirketinin
veya faize dayalı olmayan borçlanma enstrümanını ihraç eden bankanın faaliyetlerinden kaynaklanabilecek ödeme güçlüğü ve iflas
gibi riskleri temsil eder. Likidite riski, kamu veya özel sektörden ilgili kira sertifikalarının piyasalarda yeterli miktarda alım-satıma
konu olup olmaması ve fiyatlarının bundan dolayı fazla oynaklık göstermesidir. Fon yönetiminde risklerden korunmak amacıyla
gerek sektörler gerek vadeler arasında çeşitlendirme yapılmakta, riskler dağıtılarak asgariye indirilmektedir.
KEB KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTERNATİF STANDART EYF :
((BİST KYD KİRA SERTİFİKALARI KAMU ENDEKSİ * %90) +(BİST KYD 1 AYLIK KAR PAYI ENDEKSİ TL* %8)+(BİST KYD
KİRA SERTİFİKALARI ÖZEL ENDEKSİ * %1)+(KATILIM ENDEKSİ*%1))
Fon portföyü ağırlıklı olarak Kamu Kira Sertifikalarından ve diğer faize dayalı olmayan borçlanma araçlarından oluşmaktadır. Bu
nedenle fon, likidite ve ihraçcı riskleri taşımaktadır. İhraçcı riski, yatırım yapılan kira sertifikasını ihraç eden varlık kiralama şirketinin
veya faize dayalı olmayan borçlanma enstrümanını ihraç eden bankanın faaliyetlerinden kaynaklanabilecek ödeme güçlüğü ve iflas
gibi riskleri temsil eder. Likidite riski, kamu veya özel sektörden ilgili kira sertifikalarının piyasalarda yeterli miktarda alım-satıma
konu olup olmaması ve fiyatlarının bundan dolayı fazla oynaklık göstermesidir. Fon yönetiminde risklerden korunmak amacıyla
gerek sektörler gerek vadeler arasında çeşitlendirme yapılmakta, riskler dağıtılarak asgariye indirilmektedir.
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KEF KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTERNATİF ALTIN EYF :
((BİST KYD ALTIN FİYAT ENDEKSİ (AĞIRLIKLI ORTALAMA DEĞER) * %90)+(BİST KYD 1 AYLIK KAR PAYI ENDEKSİ TL*
%9)+( KYD KİRA SERTİFİKASI KAMU ENDEKSİ %1))
Fon portföyü ağırlıklı olarak altın ve altına dayalı sermaye piyasası araçlarından oluşmaktadır. Bu nedenle fon, emtia ve kur
risklerini taşımaktadır. Emtia riski, altın ve altına dayalı sermaye piyasası araçlarının, küresel altın fiyatlarında oluşabilecek
dalgalanmalarından doğabilecek riskleridir. Kur riski, ABD Doları cinsinden yapılan altın yatırımlarının döviz kuru hareketlerinden
kaynaklanabilecek risklerini ifade eder. Fonun amacı altın fiyatlarındaki gelişmeleri yatırımcılarına yansıtmak olduğundan dolayı,
maruz olunan emtia ve kur risklerini azaltmak mümkün değildir.
KEG KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTERNATİF ESNEK EYF :
Eşik Değer;
(BİST KYD KAMU KİRA SERTİFİKALARI * %100)
Fon, portföyündeki özel sektör kira sertifikası ve özel bankalarda açılan katılım hesapları dolayısıyla kredi riski ve likidite riski
taşımaktadır. Kredi riski, kira sertifikası ihraç ederek fonlama yaratan uluslararası özel sektör kuruluşunun ve nezdinde katılım
hesabı açılmış olan özel sektör katılım bankasının doğrudan kredi riskidir. Likidite riski, yatırım yapılmış olan kira sertifikası ve
katılım hesaplarının vadeden önce likide edilmesi esnasında oluşabilecek kayıpları ifade etmektedir. Buna ek olarak Fon,
portföyünde ortaklık payı bulunan şirketlerin faaliyet gösterdikleri sektörlere bağlı riskler, bu şirketlerin üretim ve ticaret ilişkisi
içinde bulundukları ülkelerin politik ve ekonomik koşullarına bağlı riskler ve şirketlerin halka açıklık oranı ile sermaye büyülüğüne
bağlı olarak likidite riskleri taşımaktadır. Fon yönetiminde risklerden korunmak amacıyla farklı varlık sınıflarından yatırımlar
dengelenmek suretiyle riskler dağıtılmakta, ortaklık payı yatırımı yapılan şirketler ve sektörler analiz edilmekte, risklerin dağıtılması
amacıyla aralarında çeşitlendirilme yapılmakta, ortaklık payı ağırlığı piyasa koşulları doğrultusunda değiştirilmektedir. Fon esnek
bir yatırım stratejisi ile orta-uzun vadeli getiri hedeflediğinden dolayı getirisindeki kısa vadeli dalgalanmaları tolere edebilecek olan
orta-yüksek risk profiline sahip yatırımcılar için uygundur.
KEH KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ALTERNATİF HİSSE SENEDİ EYF :
((KATILIM ENDEKSİ * %90) + (BİST KYD 1 AYLIK KAR PAYI ENDEKSİ TL* %9) + (BİST KYD KİRA SERTİFİKALARI KAMU
ENDEKSİ* %1))
Fon, portföyünde ortaklık payı bulunan şirketlerin faaliyet gösterdikleri sektörlere bağlı riskler, bu şirketlerin üretim ve ticaret
ilişkisi içinde bulundukları ülkelerin politik ve ekonomik koşullarına bağlı riskler ve de şirketlerin halka açıklık oranı ile sermaye
büyülüğüne bağlı olarak likidite riskleri taşımaktadır. Buna ek olarak özel bankalarda açılan katılım hesapları dolayısıyla kredi riski
ve likidite riski taşımaktadır. Kredi riski, nezdinde katılım hesabı açılmış olan özel sektör katılım bankasının doğrudan kredi riskidir.
Likidite riski, katılım hesaplarının vadeden önce likide edilmesi durumunda oluşabilecek kayıpları ifade etmektedir. Fon portföyü
yüksek oranda ortaklık payı içerdiğinden dolayı piyasa koşullarındaki değişimler portföy getirisini önemli ölçüde etkilemektedir. Fon
yönetiminde risklerden korunmak amacıyla şirketler detaylı olarak analiz edilmekte ve sektörler arasında çeşitlendirilme
yapılmakta, ortaklık payı ağırlığı piyasa koşulları doğrultusunda değiştirilmekte ve riskler asgari düzeye indirilmektedir.
KEK KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GRUP ALTERNATİF ESNEK EYF :
Eşik Değer;
(BİST KYD KAMU KİRA SERTİFİKALARI * %100)
Fon, portföyündeki özel sektör sukuk ve özel bankalarda açılan katılım hesapları dolayısıyla kredi riski ve likidite riski
taşımaktadır. Kredi riski, sukuk ihraç ederek fonlama yaratan uluslararası özel sektör kuruluşunun ve de nezdinde katılım hesabı
açılmış olan özel sektör katılım bankasının doğrudan kredi riskidir. Likidite riski, yatırım yapılmış olan sukuk ve katılım hesaplarının
vadeden önce likide edilmesi esnasında oluşabilecek kayıpları ifade etmektedir. Buna ek olarak Fon, portföyünde ortaklık payı
bulunan şirketlerin faaliyet gösterdikleri sektörlere bağlı riskler, bu şirketlerin üretim ve ticaret ilişkisi içinde bulundukları ülkelerin
politik ve ekonomik koşullarına bağlı riskler ve de şirketlerin halka açıklık oranı ile sermaye büyülüğüne bağlı olarak likidite riskleri
taşımaktadır. Fon esnek bir yatırım stratejisi ile orta uzun vadeli getiri hedeflediğinden dolayı getirisindeki kısa vadeli dalgalanmaları
tolere edebilecek olan orta-yüksek risk profiline sahip yatırımcılar için uygundur.
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KES KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTERNATİF İKİNCİ ESNEK (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU :
Eşik Değer;
(BİST KYD KAR PAYI USD * %100)
Fon portföyünde yer alabilen döviz cinsi özel sektör ve kamu tarafından ihraç edilen kira sertifikası (sukuk), katılım bankalarında
açılan döviz cinsi katılma hesapları dolayısıyla kredi riski ve likidite riski taşımaktadır. Kredi riski, sukuk ihraç ederek fonlama
yaratan uluslararası özel sektör kuruluşunun ve de nezdinde katılım hesabı açılmış olan özel sektör katılım bankasının doğrudan
kredi riskidir. Likidite riski, yatırım yapılmış olan sukuk ve katılım hesaplarının vadeden önce likide edilmesiesnasında oluşabilecek
kayıpları ifade etmektedir. Buna ek olarak Fon, portföyünde ortaklık payı bulunan şirketlerin faaliyet gösterdikleri sektörlere bağlı
riskler, bu şirketlerin üretim ve ticaret ilişkisi içinde bulundukları ülkelerin politik ve ekonomik koşullarına bağlı riskler ve de
şirketlerin halka açıklık oranı ile sermaye büyülüğüne bağlı olarak likidite riskleri taşımaktadır. Fon yönetiminde risklerden
korunmak amacıyla farklı varlık sınıflarından yatırımlar dengelenmek suretiyle riskler dağıtılmakta, ortaklık payı yatırımı yapılan
şirketler ve sektörler analiz edilmekte, risklerin dağıtılması amacıyla aralarında çeşitlendirilme yapılmakta, ortaklık payı ağırlığı
piyasa koşulları doğrultusunda değiştirilmektedir. Fon esnek bir yatırım stratejisi ile orta uzun vadeli getiri hedeflediğinden dolayı
getirisindeki kısa vadeli dalgalanmaları tolere edebilecek olan orta-yüksek risk profiline sahip yatırımcılar için uygundur.
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