
Finans Portföy Amerikan Doları Yabancı Borsa Yatırım Fonu

Fon Bilgileri ISIN & Kodlar

Fonun Adı ISIN

Takip Edilen Endeks Bloomberg

Fon Dönüşüm Tarihi Reuters INAV

Yönetim Ücreti Reuters Price

Asgari Katılma Belgesi Oluşturma Miktarı 2000 pay Reuters PCF

Alım Satım Saatleri Matriks Fiyat USDTRF

Sedol B6X1TH1 TR

İşlem Bilgi ve Verileri İşlem Bilgi ve Verileri

İşlem Gördüğü Borsa Net Aktif Değer (TRY)

İşlem Birimi Net Aktif Değer

Alım/Satıma konu işlem birimi Yönetilen Büyüklük

Risk Takip Hatası 0.003%

Hakkında Fon Performansı USDTR Endeks

DOLAR,Türkiye'nin ilk DOLAR/TL kurunu takip eden borsa yatırım 

fonudur.Dolar/TL  kurunun performansını birebir takip etmektedir. BİST'te 

hisse senedi gibi işlem görmektedir.

**16 Ocak 2017 tarihli fon dönüşümü 

sebebiyle fon için geçmiş tarihli performans 

bilgisi verilememektedir.

USDTRf.IS

Türk Lirası 96.21

1 pay ve katları 12,123,313

ETFUSDTRZ

(USD)

Borsa İstanbul 543.98

10:00-13:00/14:00-18:00

* Takip edilen endeks Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hesaplanmaktadır.
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USDTR TI

0.37%

ETFUSDTRY
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Bu bülten alıcı olarak belirtilen kişi ya da kuruluşa özeldir. Bültenin alıcısı veya alıcısına iletmekten sorumlu kişi değilseniz lütfen kopyalamayınız, başkalarına 
göstermeyiniz ve göndermeyiniz, sisteminizden siliniz ve göndereni uyarınız. Gönderenin ve Finans Portföy Yönetimi A.Ş.’nin, bu bültende yer alan bilgilerin 
doğruluğu, güncelliği ve tamlığı konusunda hiçbir taahhüdü yoktur. Buradaki bilgilerin kullanılması sonucu ortaya çıkabilecek zararlardan, içeriğinden, 
iletilmesinden, alınmasından, saklanmasından, gizliliğinin korunamamasından Finans Portföy Yönetimi A.Ş.sorumlu değildir. Bu bültende yer alan bilgi, yorum 
veya tavsiyeler, yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirk etleri, mevduat kabul etmeyen 
bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve 
tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece 
burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Portföyün geçm iş performansı gelecek dönem 
performansı için bir gösterge olamaz. Bültende yanlış, eksik veya gecikmiş, görüş, bilgi ve verilerin bulunması yüzünden doğabilecek zararlardan Finans 
Portföy A.B.D Hazine Bonosu Dolar Yabancı Borsa Yatırım Fonu (DOLAR) Kurucusu ve Fon Yöneticisi sorumlu tutulamaz. Bültende y er alan her türlü bilgi, 
değerlendirme, yorum ve istatistik yatırımcıyı bilgilendirmeye yönelik olup, hiçbir şekilde herhangi alım -satım teklifi ve/veya taahhüdü anlamına gelmemektedir. 
Burada yer alan bilgi, değerlendirme, yorum, istatistik, değer ve değerlendirmelerin kullanımı sonucunda ortaya çıkacak doğrudan ve / veya dolaylı zararlardan 
zararlardan Finans Portföy A.B.D Hazine Bonosu Dolar Yabancı Borsa Yatırım Fonu Kurucusu ve Fon Yöneticisi sorumlu olmayacaktır. Bu bültende yer 
alanların tamamının bütün yasal hakları Finans Portföy Yönetimi A.Ş.’ye ait olduğundan, hiç bir şekilde Finans Portföy Yönetimi A.Ş’nin yazılı ön izni 
olmaksızın kısmen ve/veya tamamen kopyalanması, başka yerlerde kullanılması, dağıtılması, çoğaltılması, değiştirilmesi veya i leride kullanılmak üzere 
bilgisayar sistemlerine aktarılması mümkün değildir. Aksi halde Finans Portföy Yönetimi A.Ş. uğramış olduğu bütün zarar ve ziyanını talep edebilecektir. 


