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ING Bank’tan Yatırımcılara Altın ve Petrole Dayalı 

Anapara Koruma Amaçlı 8. Alt Fon 
  
  

ING Bank, 21-24 Mayıs tarihleri arasında yatırımcılarına, altın ve petrol 
içerikli Anapara Koruma Amaçlı 8. Alt Fon’u sunacak. Fon kapsamında 

altın ve petrol fiyatlarında yükseliş beklentisi olan yatırımcılar, 
anaparalarını koruyarak kazanç elde etme fırsatını değerlendirecekler. 

  
ING Bank, alternatif yatırım araçlarına yatırım yaparken parasını riske atmak 
istemeyen yatırımcılara yönelik çıkardığı anapara korumalı fonlarına bir yenisini daha 
ekliyor. Fon kapsamında ING Bank, yaklaşık 1 yıllık vade sonunda, altın ve petrol 
fiyatlarında yükseliş öngören yatırımcılara anaparalarını koruyarak 
kazanma imkanı sağlıyor. 
  
Vade süresi yaklaşık 1 yıl olarak belirlenen fon ile yatırımcı altın (usd/ons) ve brent 
petrol (usd/varil) fiyatlarının vade başı ve vade sonu fiyat yükselişinden katilim oranı 
nispetinde kazanç elde edecek. 
  
Altın ve petrol fiyatlarının yükseleceğine inanıyorsanız çözüm ING Bank’ta 

  
Alternatif yatırım araçlarına yatırım yaparken anaparasını riske atmak istemeyen 
yatırımcıları hedefleyen Anapara Koruma Amaçlı 8. Alt Fon’un dayanak varlığı altın 
ve petrol. Özellikle son dönemde küresel ekonomideki gelişmeler, altın ve petrol 
içerikli alternatif arayan yatırımların ilgisini çekiyor. Fon, yatırım dönemi sonunda 
anapara koruması sağlarken, altın ve petroldeki fiyat hareketlerinin 1 yıllık döngüsü 
çerçevesinde kazanç sağlayacak. 
  
Bankacılıkta uluslararası deneyime sahip ING Bank şubelerine gelen yatırımcılara 
öncelikle risk/profil anketi yaparak yatırımcıların risk profiline ve tercihlerine uygun 
yatırım fonu alternatiflerini sunuyor. 
 
ING Grubu, Bankacılık, Sigorta ve Varlık yönetimi alanlarında faaliyet göstermekte olan dünya çapında bir finansal 

hizmetler şirketidir. ING Grubu, Avrupa, Asya, Avustralya ve Amerika'da yer alan 40'tan fazla ülkede 94 binin üzerinde 

çalışana ve 67 milyonun üzerinde müşteriye sahiptir. Her zaman değişime öncülük eden ING Grubu, tüm dünyada 

faaliyet gösterdiği ülkelerde üretime, girişimciliğe, yenilikçiliğe, yaratıcılığa güç katmak hedefini taşımaktadır. 

 
Sürdürülebilirliği iş modelinin ana prensibi olarak gören ING Grubu, faaliyet gösterdiği toplumlarda çocukların eğitimi, 
finansal eğitim ve çevre koruma alanlarında birçok program hayata geçirmektedir. UNICEF ile küresel işbirliğinin 6. 
yılını dolduran ING Grubu, ‘ING Chances for Children’ programı kapsamında çocukların eğitime erişimini 
sağlamaktadır. Küresel sorumluluk standartlarına uyumu FTSE4Good ve Dow Jones Sustainability Index gibi 



kurumlarca da tescillenen ING Grubu 2006 yılında Küresel İlkeler Sözleşmesi Global Compact’a da imza atmıştır. ING 
Grubu 2007’den beri faaliyetlerini sıfır karbon ayak izi ile sürdürmektedir. 
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