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ING BANK’IN 3. ALT FONU’NA 125 MİLYON TL’LİK REKOR İLGİ! 

 
ING Bank’ın Anapara Koruma Amaçlı 3. Alt Fonu’na rekor talep geldi. 3. Alt Fon, 

125 milyon TL’lik hacim ile Türkiye’nin en büyük 3. alt fonu oldu. Anaparasını 

riske atmak istemeyen 3 bini aşkın müşteri bu fona yatırım yaptı. 3. Alt Fon, 

USD/TL kuru belli bir bant aralığında kaldığı her gün yatırımcısına %14 kupon 

faizi kazandıracak! 

 

 

ING Bank’ın alternatif yatırım araçlarına yatırım yaparken parasını riske atmak istemeyen 

yatırımcılara yönelik sunduğu alt fon büyük ilgi gördü. ING Bank Anapara Koruma Amaçlı 

3. Alt Fon’a 18-26 Nisan tarihleri arasında 125 milyon TL’lik rekor talep geldi. Dayanak 

varlığı USD/TL kuru olan fon için 3 bini aşkın müşteri yatırım yaptı. Nisan 2011 itibariyle ING 

Bank’ın 3. Alt Fon’u 125 milyon TL’lik taleple anapara koruma amaçlı fon piyasasında 

Türkiye’nin en büyük 3. alt fonu oldu. 

 

Bu fon dolardan kazandıracak 

 

Anapara Korumalı Amaçlı 3. Alt Fon, yaklaşık 1 yıllık yatırım dönemi boyunca Dolar/TL kuru 

belli bir bant aralığında kaldığı her gün yatırımcısına kupon faizi sağlıyor. Vade boyunca 4 

çeyrek dönemde bant aralığı yeniden belirleniyor. Böylece yatırımcının döviz kurundaki ani 

değişikliklerden olumsuz etkilenmemesi hedefleniyor. 

 

Her fon daha çok ilgi görüyor! 

 

ING Bank’ın piyasaya sunduğu her fon bir öncekinden daha büyük ilgi görüyor. ING Bank, ilk 

anapara korumalı alt fonunu geçtiğimiz yıl kasım ayında piyasaya sürmüştü. Yatırımcılardan 

büyük ilgi gören fon için yaklaşık 14 milyon 400 bin TL’lik talep toplanmıştı. ING Bank’ın 2. Alt 

Fon’unda ise ilgi artmış ve 17,5 milyon TL’lik talep gelmişti. ING Bank bundan sonra da 

piyasa koşullarını takip ederek doğru zamanda doğru dayanak varlıklara yatırım yapan yeni 

Anapara Koruma Amaçlı Fon seçenekleri ile ürün yelpazesini genişletmeye devam edecek. 

 
Bankacılık, yatırım, hayat sigortası ve bireysel emeklilik dallarında faaliyet gösteren Hollanda kökenli ING Grubu dünya 

çapında bir finans kuruluşudur. 40’tan fazla ülkede bireysel ve kurumsal 85 milyondan fazla müşteriye sahip olan ING 

Grubu, 105 bin çalışanı ile müşterilerine finansal geleceklerini yönetmeleri için gerekli standartları belirlemede yardımcı 

olmaktadır. Asya’dan Amerika’ya, Avrupa’dan Avustralya’ya dünya genelinde faaliyet gösteren ING Grubu, 2007 yılında 

“Interbrand En İyi 100 Marka” sıralamasında 81’inci, “Fortune Global 500” listesinde ise 7’inci, 2009 yılında ise Fortune 

“En Beğenilen Finansal Kuruluşlar” listesinde 6’ıncı sırada yer almıştır.  

 

ING Grubu, 2007 yılında Oyak Bank’ın yüzde 100 hissesini satın alarak Türkiye pazarına girmiştir. 7 Temmuz 2008 

tarihinde faaliyete başlayan ING Bank, 329 şubesi ve 5920 çalışanı ile Türkiye’de bireysel, KOBI ve ticari, kurumsal 

bankacılık ve özel bankacılık segmentlerinde hizmet vermektedir. 
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