
Inveo Portföy Teknoloji Değişken Fon

TEFAS Kod: IRT 

Dünya teknoloji ile değişiyor, 
Yatırımlarınız da geleceğe yön veren teknoloji şirketlerinde değerlensin.

Inveo Portföy Teknoloji Değişken Fonu,
deneyimli araştırma kadromuzun
desteği ve profesyonel portföy
yöneticilerimizin uzmanlığında
Dünya’yı yöneten ve geleceğin
ekonomisini şekillendirecek çok sayıda
yabancı teknoloji şirketine tek bir fon
ile yatırım yapma fırsatı sunmaktadır.

www.inveoportfoy.com
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Yatırımcı Profili
Fon, teknoloji sektörüne ilgi duyan, portföyünü yurtdışı borsalarda
işlem gören sermaye piyasası araçları ile çeşitlendirmek isteyen ve
birikimlerini değerlendirirken orta-uzun vadede küresel teknoloji
sektörünün gelişimine ortak olarak getiri elde etmeyi hedefleyen,
görece risk algısı yüksek yatırımcılar için uygundur.

www.inveoportfoy.com

Yatırım Hedef
Fon, yurtdışı borsalarda işlem gören ve dünyaya yön veren uluslararası teknoloji şirketlerine yatırım yaparak değer
artışına dayalı getiri sağlamayı hedeflemektedir.

Yatırım Stratejisi
Fon portföyünde azami %80 yabancı hisse senedi bulundurarak
uluslararası borsalarda işlem gören önde gelen teknoloji şirketlerinin
hisselerine yatırım yapacaktır. Genel olarak hisseler eşit
ağırlıklandırılacak olup, temel ve teknik göstergelere göre
ağırlıkları belli bant içinde farklılaştırılabilecektir. Fon portföyünde
genel temaya uygun BIST Teknoloji hisseleri de yer alabilecektir. IRT
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Fon Profili
ISIN Kodu TRYxxxxxxxxx

TEFAS İşlem 
Başlangıç Saati

09:00

TEFAS Son İşlem 
Saati

13:00

Fon Alış Valörü 1

Fon Satış Valörü 3

TEFAS Min. Alış 
Satış Miktarı

1

TEFAS İşlem 
Durumu

İşlem 
Görüyor

FYÜ (Yıllık) %,1,95
Para Birimi TL
Vade Önerisi Min 6 ay

Alım Esasları
13:00 öncesi verilen talimatlar gün sonunda oluşacak fiyat üzerinden ertesi iş günü, 13:00
sonrası veya tatil günlerinde verilen talimatlar ise ertesi iş günü sonunda oluşacak fiyat
üzerinden 2. iş günü gerçekleştirilir.

Satım Esasları
13:00 öncesi verilen talimatlar gün sonunda oluşacak fiyat üzerinden 2. iş günü, 13:00 sonrası
veya tatil günlerinde verilen talimatlar ise ertesi iş günü sonunda oluşacak fiyat üzerinden 3. iş
günü gerçekleştirilir.

Vergilendirme
Gerçek kişiler %10 stopaj, Tüzel kişiler %0 stopaj

Eşik Değer
%100 Nasdaq 100 Technology Sector Index

Fon Risk Seviyesi                                                        (Düşük Risk-Yüksek Risk)

1 2 3 4 5 6 7
Fonla ilgili dokümanlara ulaşmak için tıklayın.

Fon katılma payları, portföy yönetim şirketleri ve yatırım kuruluşları aracılığıyla TEFAS üzerinden alınıp satılır. 



Dünya’yı değiştiren yeni teknolojilere 
yatırım yapma fırsatı 

www.inveoportfoy.com



Inveo Portföy Yönetimi A.Ş.
Ofis Park Maltepe Altayçeşme Mah.
Çamlı Sok. No:21, Kat:12,
Maltepe / İstanbul

Tel (0216) 453 00 21
Faks (0216) 377 11 36
E-posta info@inveoportfoy.com

Güvenli yatırımlarınız için

www.inveoportfoy.com

Yasal Uyarı : Bu doküman Inveo Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yalnızca bilgilendirme amacıyla hazırlanmış olup üçüncü şahıslara
alım/satım yapmaları yolunda herhangi bir teklifte bulunulmamaktadır. Diğer yatırımcılarla paylaşılmasından, yasal düzenlemelere aykırı
şekilde ve amacı dışında kullanılmasından Inveo Portföy Yönetimi A.Ş. ve çalışanları sorumlu tutulamaz. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise
genel nitelikte olup mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Sadece bu bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi
beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Fonun geçmiş dönem getirisi gelecek dönemlerin getirisi için herhangi bir gösterge olamaz.
Ayrıca tarafınıza ulaştığı tarih itibarıyla, doküman içeriğindeki bilgilerde değişiklik gerçekleşebilir. Nihai şart ve koşulların belirtildiği izahname,
fon tanıtım formu ve detaylı portföy dağılım raporlarına www.kap.org.tr ve www.inveoportfoy.com adresinden ulaşabilirsiniz.


