
ING Bank A.Ş. 

KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU’NA BAĞLI 

B TİPİ %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI 

SEKİZİNCİ ALT FONU 

( 8.  A L T   F O N  ) 

 

Karşılaştırma Ölçütü Olmaksızın Yönetilmektedir. 

  _____________        ____   

 
Talep Toplama Dönemi :  
Başlangıç  : 21.05.2012 

Bitiş  : 25.05.2012 

Fon Yatırım Dönemi Başlangıç ve Bitiş Tarihleri: 

Başlangıç  : 25.05.2012 
Bitiş  : 15.05.2013 Vade Gün Sayısı : 356 Gün 
Geri Ödeme : 16.05.2013 

 
Dayanak Varlık: ALTIN (ABD Doları/ons) ve BRENT PETROL (ABD Doları/varil) Yükselişi. 

 

Dayanak Varlığın Hesaplamasında Baz Alınacak Başlangıç ve Bariyer seviyeleri ; 

 

24.05.2012  ALTIN Değeri (ABD Doları /ons)   : 1.568,50 

ALTIN  için Bariyer Seviyesi  (1.568,50 x (1+%30))  : 2.039,05  

24.05.2012  BRENT PETROL Değeri (ABD Doları/ varil) : 106,55 

BRENT PETROL için Bariyer  Seviyesi (106,55 x (1+%30)) : 138,515 

 

Bariyer Seviyesi aşılırsa alınacak sabit getiri oranı   : %19,55 

Opsiyon Katılım Oranı       :  % 100     

Fon Yönetim Ücreti    : Yıllık % 1,5 (yüzdebirbuçuk) 
       : Günlük % 0.004109831085942370 

Opsiyon Sözleşmesinin Karşı Tarafı : CITIBANK, N.A. 

Dönem Sonu Getiri Hesaplama Yöntemi: 

Opsiyon sözleşmesi içinde yer alan dayanak varlıkların günlük gözlemler halinde başlangıç 

gününe göre getirileri hesaplanacak ve bariyer seviyesine ulaşması gözlemlenecektir. 

Opsiyon vadesi boyunca dayanak varlıkların herhangi birisinin fiyat seviyesi vade sonu dahil 

tüm gözlem günlerinden, herhangi bir gün başlangıç değerinin bariyer seviyesi olan %130’una 

ulaşır veya geçer ise ilgili dayanak varlığın vade sonu fiyat seviyesi dikkate alınmadan sepet 

içerisinde kullanılacak getirisi kupon oranına eşit olacaktır. 

Sepet içerisindeki dayanak varlık fiyat seviyelerinin vade sonu dahil tüm gözlem günleri 

boyunca hiçbir gün başlangıç değerinin bariyer seviyesi olan %130’una ulaşmaz veya geçmez 

ise vade sonunda, söz konusu dayanak varlıkların kapanış değerleri, başlangıç değerleri ile 

kıyaslanarak, getiri hesaplaması yapılacak ve her iki getirinin eşit ağırlıklı ortalaması katılım 

oranında yatırımcılara fon getirisi olarak ödenecektir. Dayanak varlıklardan biri veya ikisi, vade 

sonunda negatif getiri oluşturması durumunda, hesaplamada negatif getiri sağlayan varlık için 

fon getirisi %0 olarak kabul edilecektir. 

Opsiyonun vadesi, fonun yatırım dönemi sonundan 2 iş günü öncesi (T-2) olacaktır . 
 


