HSBC Portföy Birinci Serbest (Döviz) Fon:
Fon toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı ile yerli
ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilen dış borçlanma araçlarına yatırılır. Fon toplam
değerinin geriye kalan kısmı ise yabancı ihraççıların para ve sermaye piyasası araçlarına
ve/veya Türk Lirası cinsi para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılır.
Fonun ana yatırım stratejisi, yabancı para cinsinden kamu ve özel sektör borçlanma
araçlarına yatırım yaparak ABD Doları cinsinden sürdürülebilir faiz geliri elde etmektir.
TL cinsi varlıklar olarak; yerli ihraççılara ait paylar (gayrimenkul yatırım ortaklığı
payları, menkul kıymet yatırım ortaklığı payları), özel sektör ve kamu borçlanma araçları,
yurt dışında ihraç edilmiş olan TL cinsi menkul kıymetler, vadeli mevduat, katılma hesabı,
varlığa dayalı menkul kıymetler, varlık teminatlı menkul kıymetler, mevduat sertifikaları,
gelir ortaklığı senetleri, gelire endeksli senetler, TCMB, Hazine ve Maliye Bakanlığı, ipotek
finansman kuruluşları tarafından ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçları altın ve diğer
kıymetli madenler ile bu madenlere dayalı olarak ihraç edilen sermaye piyasası araçları,
kıymetli madenler ödünç sertifikası, fon (borsa yatırım fonu, gayrimenkul yatırım fonu,
girişim sermayesi yatırım fonu) katılma payları, repo/ters repo işlemleri, kira sertifikaları,
gayrimenkul sertifikaları, varantlar, Takasbank para piyasası ve yurtiçi organize para piyasası
işlemleri, VIOP’ta işlem gören vadeli işlem sözleşmeleri ve opsiyonlar ile Kurulca uygun
görülen diğer yatırım araçlarına yatırım yapabilir. Ayrıca yapılandırılmış ürünler, ikraz iştirak
senetleri, varlığa dayalı menkul kıymetler, varlık teminatlı menkul kıymetler fon portföyüne
dahil edilebilir.
Döviz cinsi varlıklar olarak;
gelişmiş ülkeler ile Türkiye de dahil olmak üzere
gelişmekte olan ülkelerde kamu ve özel sektör tarafından ihraç edilen döviz cinsi/dövize
endeksli borçlanma araçları, eurobondlar, ortaklık payları, depo sertifikaları, yatırım fonları
(borsa yatırım fonları, gayrimenkul yatırım fonları, girişim sermayesi yatırım fonları), altın ve
diğer kıymetli madenler, yapılandırılmış yatırım araçları, varantlar, sertifikalar, borsada işlem
gören veya borsa dışı türev araçlar fon portföyüne dahil edilebilir.
Fonun eşik değeri ;
%100 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat USD Endeksi’dir. TL cinsinden ihraç edilen A
grubu paylar için eşik değer getirisi, BIST-KYD 1 Aylık Mevduat USD Endeksi’nin dönem
başı ve dönem sonu değerinin ilgili günlerde TCMB tarafından açıklanan döviz alış kuru
dikkate alınarak TL’ye çevrilmesi sonucu hesaplanan TL bazında getirisidir. USD cinsinden
ihraç edilen B grubu paylar için ise BIST-KYD 1 Aylık Mevduat USD Endeksi’nin
hesaplama dönemindeki getirisidir.
Fon serbest fon olduğu için Kurul’un VII-128.5 sayılı Performans Tebliği uyarınca
Performans Tebliği’nde belirlenen eşik değer alt sınırına ilişkin esaslar uygulanmaz.

