HSBC BANK VADESİZ MEVDUAT HESABINDAN YAPILAN FON ALIŞ
İŞLEMLERİ








HSBC Portföy İhbarlı Fonları (HSA, HBU, HVS, HTT, HST, HBF, HOB): İş günlerinde saat 13:30'a kadar talebinizi
ilettiğiniz takdirde aynı gün akşam oluşan fiyattan ertesi iş günü, 13:30'dan 24:00'a kadar alım ihbarı vermeniz
durumunda ise ertesi iş günü akşam oluşan fiyattan, iki iş günü sonra fona dahil olmaktasınız. Fon almak istediğinizde,
yatırdığınız tutar karşılığı katılma payları hesabınıza geçene kadar, yatırım yapmak istediğiniz tutar ile HSBC Portföy
Para Piyasası Fonu alınmaktadır. Hesabınıza geçecek olan pay adedi, ihbar esnasında yatırmış olduğunuz tutarın
nemalandırılmış halinin pay sayısına bölünmesiyle bulunur.
HSBC Portföy Çoklu Varlık Ölçülü (Birinci Değişken) Fon (HPO) – HSBC Portföy Çoklu Varlık Denge (İkinci
Değişken) Fon (HPD) – HSBC Portföy Çoklu Varlık Dinamik (Üçüncü Değişken) Fon (HOA) – HSBC Portföy
Global BYF Fon Sepeti Fonu (HOY): Yukarıda yer alan uygulamaların dışında olup, iş günlerinde saat 13:30’a kadar
talebinizi ilettiğiniz takdirde bir sonraki iş günü saat 10:00’a kadar oluşan fiyattan ertesi iş günü, 13:30’dan 24:00'a
kadar alım ihbarı vermeniz durumunda ise iki iş günü sonra sabah saat 10:00’a kadar oluşan fiyattan, iki iş günü sonra
fona dahil olmaktasınız. Fon almak istediğinizde, yatırdığınız tutar karşılığı katılma payları hesabınıza geçene kadar,
yatırım yapmak istediğiniz tutar ile HSBC Portföy Para Piyasası Fonu alınmaktadır. Hesabınıza geçecek olan pay
adedi, ihbar esnasında yatırmış olduğunuz tutarın nemalandırılmış halinin pay sayısına bölünmesiyle bulunur.
HSBC Portföy Para Piyasası Fonu ve HSBC Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu : Bu fonlar için yeni
gün fiyat ilan saati işgünlerinde 18:00’dir. İş günlerinde alım talebinizi 24.00 - 18:00 saatleri arasında ilettiğiniz takdirde
talebinizi o günün fiyatından, saat 18:00 ile 24:00 saatleri arasında ilettiğiniz takdirde ise yeni gün fiyatı üzerinden
gerçekleştirebilirsiniz. Bu fonlar TEFAS Platformu’nda işlem görmemektedir. Fon işlemleri 7 gün 24 saat
yapılabilmektedir. Ancak iş günlerinde 13:46-18:00 arasında yapacağınız alış işlemleriniz bankamızın üst limiti olan
100.000 TL dahilinde gerçekleştirilebilir. Sözkonusu limit iş günlerinde saat 24:00, haftasonu/tatil günlerinde ise tatilin
son günü saat 24:00 itibarıyla sona ermektedir. Saat 18:00’den sonra satın alınan HSBC Portföy Kısa Vadeli
Borçlanma Araçları Fonu ve HSBC Portföy Para Piyasası Fonu ancak saat 24:00’ten sonra satılabilir.Fon işlemleri 7
gün 24 saat yapılabilmektedir. Ancak iş günlerinde 13:45-18:00 arasında yapılacak alış ve satış işlemleri ile
haftasonları/tatil günlerinde yapılacak satış işlemleri bankamızın üst limiti olan 100.000 TL dahilinde gerçekleştirilebilir.
Fiyat değişim saati işgünlerinde 18:00'dır.
Diğer Kurum Fonları: HSBC haricindeki kurumlara ait fonlar için alım talepleri yalnızca platform işlem saatleri
içerisinde (Aynı gün valörlü fon işlemleri için işgünlerinde 08:45-13:30, yarım günlerde 08:45-11:30; ileri valörlü fon
işlemleri için işgünlerinde 08:45-17:30, yarım günlerde 08:45-12:30) işlem yapmakta olduğunuz kurumun yatırım
fonuna ait kuralları çerçevesinde alınacaktır.

HSBC YATIRIM HESABINDAN YAPILAN FON ALIŞ İŞLEMLERİ








HSBC Portföy İhbarlı Fonları (HSA, HBU, HVS, HTT, HST, HBF, HOB):İş günlerinde saat 09:00'dan 13:30'a kadar
talebinizi ilettiğiniz takdirde aynı gün akşam oluşan fiyattan ertesi iş günü, fona dahil olmaktasınız. Fon almak
istediğinizde, yatırdığınız tutar karşılığı katılma payları hesabınıza geçene kadar, yatırım yapmak istediğiniz tutar ile
HSBC Portföy Para Piyasası Fonu alınmaktadır. Hesabınıza geçecek olan pay adedi, ihbar esnasında yatırmış
olduğunuz tutarın nemalandırılmış halinin pay sayısına bölünmesiyle bulunur. Yatırım hesaplarından, ihbarlı fonlar için
13:30'dan sonra alım / satım emri verilememektedir.
HSBC Portföy Çoklu Varlık Ölçülü (Birinci Değişken) Fon (HPO) – HSBC Portföy Çoklu Varlık Denge (İkinci
Değişken) Fon (HPD) – HSBC Portföy Çoklu Varlık Dinamik (Üçüncü Değişken) Fon (HOA) – HSBC Portföy
Global BYF Fon Sepeti Fonu (HOY): Yukarıda yer alan uygulamaların dışında olup, iş günlerinde saat 13:30’a kadar
talebinizi ilettiğiniz takdirde bir sonraki işgünü saat 10:00’a kadar oluşan fiyattan ertesi iş günü fona dahil olmaktasınız.
Fon almak istediğinizde, yatırdığınız tutar karşılığı katılma payları hesabınıza geçene kadar, yatırım yapmak istediğiniz
tutar ile HSBC Portföy Para Piyasası Fonu alınmaktadır. Hesabınıza geçecek olan pay adedi, ihbar esnasında yatırmış
olduğunuz tutarın nemalandırılmış halinin pay sayısına bölünmesiyle bulunur. Yatırım hesaplarından, çoklu varlık
fonlar için 13:30'dan sonra alım / satım emri verilememektedir.
HSBC Portföy Para Piyasası Fonu ve HSBC Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu: 09:00 ile 13:45
saatleri arasında anında yapılabilmektedir. Fiyat değişim saati iş günlerinde 18:00'dır. Yatırım hesaplarından HSBC
Portföy Para Piyasası Fonu ve HSBC Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu için 13:45'den, sonra alım emri
verilememektedir.
Diğer Kurum Fonları: HSBC haricindeki kurumlara ait fonlar için alım işlemleri yalnızca platform işlem başlangıç
saatinden valör atlatma saatine kadar (İşgünlerinde 08:45-13:30, yarım günlerde 08:45-11:30) yapılabilmektedir.
Yatırım hesaplarından, HSBC dışı yatırım fonları için 13:30'dan sonra alım emri verilememektedir.

HSBC BANK VADESİZ MEVDUAT HESABINDAN YAPILAN FON SATIŞ
İŞLEMLERİ


HSBC Portföy İhbarlı Fonları (HSA, HVS, HBU): İş günlerinde saat 13:30'a kadar verdiğiniz satış talimatları
sayesinde aynı gün akşam oluşan fiyattan, iki iş günü sonra fondan ayrılabilmektesiniz. İş günlerinde saat 13:30'dan











24:00'a kadar satış ihbarı vermeniz durumunda ise, bir sonraki iş günü sonunda oluşan fiyattan, üç iş günü sonra
fondan ayrılabilmektesiniz.
HSBC Portföy İhbarlı Fonları (HTT, HST, HBF, HOB): İş günlerinde saat 13:30'a kadar verdiğiniz satış talimatları
sayesinde aynı gün akşam oluşan fiyattan, bir iş günü sonra fondan ayrılabilmektesiniz. İş günlerinde saat 13:30'dan
24:00'a kadar satış ihbarı vermeniz durumunda ise, bir sonraki iş günü sonunda oluşan fiyattan, iki iş günü sonra
fondan ayrılabilmektesiniz. Hesabınıza geçecek olan pay karşılığı TL tutar, ihbar günü akşamı ilan edilen fon fiyatı ile
iade etmiş olduğunuz pay sayısının çarpılmasıyla bulunur.
HSBC Portföy Çoklu Varlık Denge (İkinci Değişken) Fon (HPD), HSBC Portföy Çoklu Varlık Dinamik (Üçüncü
Değişken) Fon (HOA) ve HSBC Portföy Çoklu Varlık Ölçülü (Birinci Değişken) Fon (HPO):. İş günlerinde saat
13:30’a kadar verdiğiniz satış talepleriniz sayesinde bir sonraki iş günü sabah saat 10:00’a kadar oluşan fiyattan, iki iş
günü sonra fondan ayrılabilmektesiniz. İş günlerinde saat 13:30’dan24:00'a kadar satış ihbarı vermeniz durumunda
ise, iki iş günü sonra sabah saat 10:00’a kadar oluşan fiyattan, üç iş günü sonra fondan ayrılabilmektesiniz.
HSBC Portföy Global BYF Fon Sepeti Fonu (HOY): İş günlerinde saat 13:30’a kadar verdiğiniz satış talimatları
sayesinde bir sonraki iş günü sabah saat 10:00’a kadar oluşan fiyattan, üç iş günü sonra fondan ayrılabilmektesiniz. İş
günlerinde saat 13:30’dan 24:00'a kadar satış ihbarı vermeniz durumunda ise,iki iş günü sonra sabah saat 10:00’a
kadar oluşan fiyattan, dört iş günü sonra fondan ayrılabilmektesiniz.
HSBC Portföy Para Piyasası Fonu ve HSBC Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu : Bu fonlar için yeni
gün fiyat ilan saati işgünlerinde 18:00’dir. İş günlerinde ilettiğiniz satım talebinizi o günün fiyatından
gerçekleştirebilirsiniz. Bu fonlar TEFAS Platformu’nda işlem görmemektedir. Fon işlemleri 7 gün 24 saat
yapılabilmektedir. İş günlerinde 13:46-18:00 arasında yapılacak satış işlemlerine ek olarak saat 18:00'dan sonra ve
haftasonları/tatil günlerinde yapılacak satış işlemleri bankamızın üst limiti olan 100.000 TL dahilinde gerçekleştirilebilir.
Sözkonusu limit iş günlerinde saat 24:00, haftasonu/tatil günlerinde ise tatilin son günü saat 24:00 itibarıyla sona
ermektedir. Saat 18:00’den sonra satın alınan HSBC Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu ve HSBC Portföy
Para Piyasası Fonu ancak saat 24:00’ten sonra satılabilir.
Diğer Kurum Fonları: HSBC haricindeki kurumlara ait fonlar için satış talepleri yalnızca platform işlem saatleri
içerisinde (Aynı gün valörlü fon işlemleri için işgünlerinde 08:45-13:30, yarım günlerde 08:45-11:30; ileri valörlü fon
işlemleri için işgünlerinde 08:45-17:30, yarım günlerde 08:45-12:30) işlem yapmakta olduğunuz kurumun yatırım
fonuna ait kurallar çerçevesinde alınacaktır.
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HSBC Portföy İhbarlı Fonları (HSA, HVS, HBU): İş günlerinde saat 13:30'a kadar verdiğiniz satış talimatları
sayesinde aynı gün akşam oluşan fiyattan, iki iş günü sonra fondan ayrılabilmektesiniz. Yatırım hesaplarından, ihbarlı
fonlar için 13:30'dan sonra alım / satım emri verilememektedir.
HSBC Portföy İhbarlı Fonları (HTT, HST, HBF, HOB): İş günlerinde saat 13:30'a kadar verdiğiniz satış talimatları
sayesinde aynı gün akşam oluşan fiyattan, bir iş günü sonra fondan ayrılabilmektesiniz. Hesabınıza geçecek olan pay
karşılığı TL tutar, ihbar günü akşamı ilan edilen fon fiyatı ile iade etmiş olduğunuz pay sayısının çarpılmasıyla bulunur.
Yatırım hesaplarından, ihbarlı fonlar için 13:30'dan sonra alım / satım emri verilememektedir.
HSBC Portföy Çoklu Varlık Denge (İkinci Değişken) Fon (HPD), HSBC Portföy Çoklu Varlık Dinamik (Üçüncü
Değişken) Fon (HOA) ve HSBC Portföy Çoklu Varlık Ölçülü (Birinci Değişken) Fon (HPO): Yukarıda yer alan
uygulamaların dışında olup, iş günlerinde saat 13:30’a kadar verdiğiniz satış talimatları sayesinde bir sonraki iş günü
sabah saat 10:00’a kadar oluşan fiyattan, üç iş günü sonra fondan ayrılabilmektesiniz. Yatırım hesaplarından, çoklu
varlık fonlar için 13:30'dan sonra alım / satım emri verilememektedir.
HSBC Portföy Global BYF Fon Sepeti Fonu (HOY): İş günlerinde saat 13:30’a kadar verdiğiniz satış talepleriniz
sayesinde bir sonraki iş günü sabah saat 10:00’a kadar oluşan fiyattan, iki iş günü sonra fondan ayrılabilmektesiniz.
HSBC Portföy Para Piyasası Fonu ve HSBC Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu: Fon satım işlemleri
09.00 ile 13.45 saatleri arasında anında yapılabilmektedir. Fiyat değişim saati işgünlerinde 18:00'dır. Yatırım
hesaplarından HSBC Portföy Para Piyasası Fonu ve HSBC Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu için
13:45'den sonra satım emri verilememektedir.
Diğer Kurum Fonları: HSBC haricindeki kurumlara ait fonlar için satış işlemleri yalnızca platform işlem başlangıç
saatinden valör atlatma saatine kadar (İşgünlerinde 08:45-13:30, yarım günlerde 08:45-11:30) yapılabilmektedir.
Yatırım hesaplarından, HSBC dışı yatırım fonları için 13:30'dan sonra alım emri verilememektedir.

