Fon Hakkında
Bu fon, borçlanma araçları fonu statüsündedir ve bu
formda belirlenen
risk profilindeki
yatırımcılara
yöneliktir. Fon portföyü Logos Portföy Yönetimi A.Ş.
tarafından yönetilmektedir.
Yatırım Amacı ve Politikası
- Fonun yatırım
amacı
sabit
getirili
borçlanma
araçlarına yatırım yaparak yatırıcılara düşük riskli TL
getirisi sağlamaktır.
- Fon portföyünün en az %80'i devamlı olarak özel
sektör borçlanma araçlarına yatırılır. Fon portföyünün
kalan kısmı ile ise diğer para piyasası ve sermaye
piyasası araçlarına yatırım yapılabilir.
- Fon portföyüne ağırlıklı olarak borçlanma araçları
dahil edilir ve fonun karşılaştırma ölçütü "%85 KYD
Özel Sektör Borçlanma Araçları Endeksi (Değişken)
+ %15 KYD O/N Repo Brüt Endeksi" olarak
belirlenmiştir.
- Fon portföyüne riskten korunma ve/veya
amacıyla türev araçlar alınabilir.
- Yatırım yapılacak varlıkların belirlenmesinde
Portföy Yönetimi A.Ş. yetkilidir.

yatırım
Logos

Portföy Dağılımı
Portföy dağılımı aşağıdaki gibidir (09/11/2015):

- Yatırımcılarm
BJST
Borçlanma
Araçları
Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'a kadar
verdikleri katılma payı satım talimatları talitnatın
verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak
pay fiyatı
üzerinden
yerine
getirilir.
BIST
Borçlanma
Araçları
Piyasası'nın
açık olduğu
günlerde saat 13:30'dan sonra iletilen talimatlar ise,
ilk fiyat hesaplanmasından
sonra verilmiş olarak
kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay
fiyatı Uzerinden yerine getirilir. BlST Borçlanma
Araçları Piyasası'nın kapalı olduğu günlerde iletilen
talimatlar
izleyen
ilk işgünü
yapılacak
ilk
hesaplamada
bulunacak
pay
fiyatı üzerinden
gerçekleştirilir.
- Katılma payı bedelleri;
iade talimatının,
BlST
Borçlanma
Araçları
Piyasası'nın
açık olduğu
günlerde saat 13:30'a kadar verilmesi halinde,
talimatın
verilmesini
takip eden birinci işlem
gününde, iade talimatının BtST Borçlanma Araçları
Piyasası'nın
açık olduğu günlerde saat 13:30'dan
sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini
takip eden ikinci işlem gününde yatırımcılara ödenir.

• Özel Sektör

Tahvil/Bono
(95,9%)
• Takasbank
Para Piyasası
(4,1%)
• Diğer (0,0%)

Alım Satım ve Vergiterne Esasları
- Fon katılma payları günlük olarak alınıp satılır.
- Fon katılma payı alım satımının yapılacağı
birimi TL'dir.

g n er e saa
an sonra 1 e i en ta ıma ar ıse,
ilk pay fiyatı hesaplamasından
sonra verilmiş olarak
kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay
fiyatı üzerinden yerine getirilir. BJST Borçlanma
Araçları Piyasası'nın kapalı olduğu günlerde iletilen
talimatlar,
izleyen
ilk işgünü
yapılacak
ilk
hesaplamada
bulunacak
pay fiyatı
Uzerinden
gerçekleştirilir.
- Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o
gün için yatırımcı adına nemalandırı lmak suretiyle
izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma
payı alımında kullanılır.

para

- Yatırımcıların
BIST
Borçlanma
Araçları
Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'a kadar
verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın
verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak
pay fiyatı
üzerinden
yerine
getirilir.
BJST
Borçlanma
Araçları
Piyasası'nın
açık olduğ

- Gerçek kişilerin fon katılma payı alım satım kazancı
% 10; tüzel kişilerin fon katılma payı alım satım
kazancı %0 oranında stopaja tabidir. Bu konudaki
istisnalar ve diğer detaylar için ise formun "Önemli
Bilgiler" bölümü incelenmelidir.
- Fon katılma payları, portföy yönetim şirketleri ve
yatırım kuruluşları aracılığıyla Türkiye Elektronik
Fon Alım Satım Platformu üzerinden alınıp satılır.

Risk ve Getiri Profili
DQşük Ri,.
Potansiyel

vnk
DOşOk

Getiri

Po

ta n s

iy

e l

Yü

s c k risk
Geıiri

k s e k

· Belirtilen risk değeri Fon'un geçmiş perfermansına
göre belirlenmiştir ve Fon'un gelecekteki risk
profiline ilişkin güvenilir bir gösterge olmayabilir.
· Risk değeri zaman içinde değişebilir.
· En düşük risk değeri dahi, bu Fon'a yapılan
yatırımın hiçbir risk taşımadığı anlamına gelmez.
· Fon'un
belirtilen
risk değerine
sahip olma
gerekçeleri: Fon'un yatırım yaptığı enstrümanların
fıyat dalgalanması sınırlı olduğundan düşük risk
değerine sahiptir.
Fon'un Maruz Kalacağı Temel Riskler
Fonun maruz kalabileceği riskler; piyasa riski, karşı
taraf riski, likidite riski, kaldıraç yaratan işlem riski,
operasyonel risk, yoğunlaşma riski, korelasyon riski,
yasal risk ve yapılandırılmış yatırım araçları riskleri
olup bu risklere ilişkin detaylı açıklamalar fon
izahnamesinin 3. Bölümünde yer almaktadır.
Risk tanımlamaları Kurul düzenlemeleri ve piyasa
gelişmeleri takip edilerek düzenli olarak gözden
geçirilir ve önemli gelişmelere
paralelolarak
güncellenir. Fonun yatırım stratejisi ile yatırım
yapılan varlıkların yapısına ve risk düzeyine uygun
bir risk yönetim sistemi oluşturulmuştur.

Ücret, Gider ve Komisyon Bilgileri
Aşağıdaki
tabloda
yer alan ücret, gider ve
komisyonlar Fon'un
getirisini doğrudan etkiler.
Tablonun (A) bölümünde yer alan tutarlar Fon'un
toplam gider sınırı kapsamında bir hesap dönemi
boyunca Fon'dan tahsil edilmektedir.
A) Fon'dan karşılanan giderler
%
Yıllık azami fon toplam gider oranı

3,65

Yönetim ücreti (yıllık)
-Kurucu (%65)
-Forı Dağıtım Kuruluşu (%35)*
Saklama ücreti

1,50

0,08

Diğer giderler

0,50

(Fon portföyünden karşılaııan
aracılık, bağımsız denetim ücreti, KAP hizmet bedeli,
karşılaştırma ölçütü için ödenen ücret ve Kurul ücreti
gibi dönem içerisinde gerçekleştirilecek
giderlere
iliskin tahmini oran)

Fon'un Geçmiş Performansı
· Fon'un
geçmiş
performansı,
gelecek
dönem
performansı için bir gösterge olamaz.
· Fon'un kuruluş tarihi 1511112013'tür.
· Fon performansının
hesaplamasında
birim pay
değeri esas alınmıştır.
· Fon paylarının
satışına
07/04/2014
tarihinde
başlanmıştır.

Fon ve Logos PYŞ, Türkiye'de yetkilendirilmiş olup, Sermaye Piyasası Kurulu'nun gözetimine ve denetimine
tabidir.
Bu form, ..... tarihi itibarıyla günceldir.
*Dağıtıcı Kuruluş aracılığıyla satılan
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