
  

BASIN BÜLTENİ 

 

30 Ocak 2012 

ING Bank Altına Dayalı Anapara Koruma Amaçlı 6. Fonunu 
Yatırımcılara Sunuyor 

 
ING Bank, altına dayalı Anapara Koruma Amaçlı 6. Alt Fon için 31 Ocak – 8 Şubat 

tarihleri arasında talep toplayacak. Altın Ons/USD değerinin başlangıç ve vade sonu 

değerinde yükseliş olması durumunda bu yükselişi yatırımcısına getiri üst sınırı 

dahilinde birebir yansıtarak kazanç sağlayacak fon, risk almadan piyasadaki 

alternatifleri değerlendirmek isteyen yatırımcıları bekliyor.  

 

 

ING Bank, alternatif yatırım araçlarına yatırım yaparken parasını riske atmak istemeyen 

yatırımcılara yönelik çıkardığı Anapara Koruma Amaçlı 6. Alt Fon için 31 Ocak-8 Şubat 

tarihleri arasında talep toplayacak. Kasım 2011’de sunulan altın endeksli 5. Alt Fonun 

yatırımcılardan büyük talep görmesi üzerine ING Bank Koruma Amaçlı Şemsiye Fon’a Bağlı 

B Tipi Yüzde 100 Anapara Koruma Amaçlı 6. Alt Fonu piyasaya sürüyor. Altının yükseliş 

potansiyelinden faydalandıracak yaklaşık 1 yıl vadeli fon, altın Ons/USD değerinin başlangıç 

ve vade sonu değerinde yükselmesi durumunda yatırımcısına getiri kazandıracak. 

 

Mevcut piyasa koşulları altında altının önümüzdeki yaklaşık 1 yıllık vadede yükseleceğini 

öngören yatırımcılara hitap eden fon, altının değer yükselişinden yararlanma fırsatı sunarken 

yatırımcıyı riskten de koruyacak.  

  

ING Bank, anapara koruma amaçlı fonlar kapsamında son olarak Kasım ayında benzer 

içerikli 5. Alt Fon ürününü yatırımcılara sunmuş ve 54 milyon TL’lik talep toplamıştı.  

 

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 105,000 çalışana 

ve 85 milyon 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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