NEDEN AK YATIRIM?
Deneyimi ve dinamik stratejileriyle Ak Yatırım,
yatırımınız için yeni ürünler, öneriler ve çözümler
sunar. Piyasa beklentilerinize göre tasarlanan yeni
ürünlerle yatırım hedeflerinize ulaşabilirsiniz.
Yapmak istediğiniz işlemler hakkında bilgi almak için
Ak Yatırım şubelerini veya Merkez Satış Ekiplerini
arayarak destek alabilirsiniz.

Hangi dayanak varlığa yatırım yapmak
istiyorsunuz?
Piyasa beklentiniz ne yönde?
Ne kadar risk almayı tercih ediyorsunuz?
Bu sorulara cevabınız ne olursa olsun,
her türlü yatırım ihtiyacınızın cevabı
kişiye özel YBA ile Ak Yatırım'da.

Yapılandırılmış Borçlanma
Araçları

GENEL MÜDÜRLÜK MERKEZ SATIŞ 1 / 0 (212) 334 95 97
GENEL MÜDÜRLÜK MERKEZ SATIŞ 2 / 0 (212) 395 52 16
BAĞDAT CADDESİ / 0 (216) 301 18 00
BAKIRKÖY / 0 (212) 542 12 89
BATI ATAŞEHİR / 0 (216) 280 94 61
BUYAKA / 0 (216) 280 94 74
NİŞANTAŞI / 0 (212) 393 17 82

ADANA / 0 (322) 355 33 35
ANKARA / 0 (312) 551 93 37
ANTALYA / 0 (242) 280 91 63
BURSA / 0 (224) 314 91 64
İZMİR / 0 (232) 280 93 27

AK YATIRIM İŞLEM HATTI
444 1 259

/ TradeAll

YBA NEDİR?

NASIL İŞLEM YAPILIR?

Yeni nesil yatırım ürünlerinden olan Yapılandırılmış
Borçlanma Araçları (YBA), risk tercihiniz ve getiri
beklentileriniz doğrultusunda tamamen size özel
tasarlanan bir Ak Yatırım bonosudur.

YBA’yla yatırım yapabilmek için risk profili uygun,
nitelikli yatırımcı statüsünde olmanız gerekir.

AVANTAJLARI NELER?

Risk almak istemeyen bir yatırımcıysanız, YBA’yı
vadesi minimum 30 gün olmak üzere Anapara
Korumalı olarak; risk seven bir yatırımcıysanız,
yüksek getiri potansiyelinizi artıran Getiri Artırıcı
olarak tasarlayabilirsiniz.
Dayanak varlığın performansına bağlı olarak
YBA'dan farklı oranlarda getiri elde edebilirsiniz.

•

Kişiye Özel Strateji
Piyasa beklentileriniz, menkul kıymet tercihleriniz ve
risk algınız doğrultusunda, tamamen kendinize özel
bir strateji oluşturabilirsiniz.

•

Esnek ve Hızlı Yatırım Olanağı
Yükselen, düşen ve yatay piyasa gibi her türlü
koşulda farklı stratejilerle yatırım yapabilirsiniz.

•

Risk Yönetimi
Portföyünüzde bulunan bir menkul kıymeti hedge
ederek riski dağıtmak için kullanabileceğiniz gibi,
anapara korumalı yapılar sayesinde getirinizi
yükseltebilirsiniz.

KİŞİYE ÖZEL

Dayanak varlıklar ve menkul kıymetler gibi farklı
yatırım enstrümanlarının bir araya gelmesinden
oluşan YBA ile ihtiyaçlarınıza hızlı ve doğrudan
finansal çözümler üretilir.

ÖRNEK İŞLEM
•

1 ay sonunda BIST30 endeksinin en az %2
yükselebileceğini bekleyen bir yatırımcı
olduğunuzu varsayalım.
BIST30 endeksinin şu anki seviyesini de 100
kabul edelim.

•

Menkul Kıymetleştirme
Kredi limiti açmaya gerek kalmadan işlem yapar,
organize piyasaya kote ettirerek ikincil piyasada da
işlem görmesini sağlayabilirsiniz.
Vergi Etkinliği
YBA, yalnızca kaynağında kesilen %10 stopaj* ile
vergilendirilir. Herhangi bir vergi beyanına gerek
duymadan yatırım yapabilirsiniz.

1 ay sonunda endeks, eğer 102 seviyesinin
üzerinde kapanırsa, %22 yıllık getiri elde edersiniz.

* Bireysel yatırımcılar içindir.

Endeks, 102 seviyesinin altında kapanırsa
anaparanız korunur.

RİSKLERİ NELER?
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Anapara garantili olarak kurgulanabilen YBA’yı,
daha yüksek getiri beklentiniz olduğu takdirde
anapara riski içerecek şekilde de oluşturabilirsiniz.

