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Yasal Uyarı : Bu broşürde sunulan bilgiler herhangi bir yatırım danışmanlığı ya da tavsiye 
niteliğinde değildir. Münhasır ürün tanıtma niyetindedir. Yatırım fırsatların duruma göre 
riskleri de vardır. Geçmişte alınan yatırım sonuçları gelecek gelişmelere garanti olarak 
görünmemeli. Yatırım kararları her zaman ilk önce dokümanlar ve araştırmalara dayanarak 
gerçekleştirilmelidir. 

Ceros Almanya, genel «cerosnewdimension» ile bağlantılı olarak sadece danışmanlık 
hizmetleri. Sağlamaktadır, KWG Yasası anlamında hiçbir finansal hizmet sunmamaktadır. 
Müşterilerin varlık yönetimi talebi durumunda, Almanya’da ve yurt dışında varlık 
yöneticilerinin seçiminde tavsiyelerde bulunuyoruz.



Ceros Konsepti pasif servet yönetimi yaklaşımını 
temel alır ve genellikle müşterilerine her yıl aktif 
yönetim konsepti karşısında net sonuç olarak 
kendisini gösteren % 2-3’lük bir tasarruf sağlar. 

Hem fon alanlarında hem de müşteri portföyünde istifleme 
işlemleri sadece nadiren gerçekleşir. 

Belirleyici birinci adım: Doğru bir portföy dağılımıdır. 
Çünkü tecrübeler şunu göstermiştir: Servet sınıflarının, 
branşların, alanların seçimi ve ağırlığı, piyasalarda sayısız 
alım ve satımlardaki dalgalanmalardaki sürekli yararlanma 
denemelerinden daha çok başarıyı etkilemektedir. Bu 
nedenle müşteriler için kendisinin risk profili temel olmak 
üzere daha sonra çok elverişli olarak uygulanan ve uzun 
bir süre kalabilecek kişiye özel portföy dağılımı tespit 
edilir (hisse senetleri, emeklilik fonları, nakitler, alanlar ve 
sektörler gibi).

Bu nedenle müşteriler için kendi risk profilini temel alarak 
daha sonra çok elverişli olarak uygulanan ve uzun bir süre 
kalabilecek kişiye özel portföy dağılımı tespit edilir (hisse 
senetleri, emeklilik fonları, nakitler, alanlar ve sektörler gibi).

Seçilen piyasalar böylece hem bilinen endeksleri resimleyen, 
işleme girebilecek olan klasik ETF’ler (Exchange Traded 

Fund’s-Borsa Yatırım Fonları) hem de yıllardır mükemmel 
sonuçlar sağlayan ve diğer pasif yönetilen fonlar karşısında 
başka avantajlar sağlayan boyutlu fon danışmanı 
Dimensiyonal fonlarla (örneğin EFT’lerle) örtüşmektedir. 

Müşteri portföylerindeki yeniden dengeleme genel olarak 
yılda bir veya iki sefer gerçekleştiği için bu alanda sadece 
çok az istifleme maliyetleri ortaya çıkar. Bu durumda 
‘Rebalancing(yeniden dengeleme)’ in anlamı; menkul 
kıymetler dengeleyici işlem görür, böylece gidişat / döngüye 
karşı olarak uygun fiyata satın alınır ve karlı satılır.

Bu da öncelikle maliyetlerin azaltılmasının yanında 
öncelikle kendisini şöyle gösterir: Yatırım yapılan 
piyasalarda potansiyel tükenecektir. Yanlış yapılan alım 
ve satım kararları nedeniyle o ana özel piyasanın gerisinde 
kalmak olanaksızdır. 

Ceros Konsepti uzun yıllardaki tecrübenin yanında, aktüel 
olarak 300 milyar dolarlık işlem gören Dimensiyonal 
adındaki bir Amerikan servet yönetici firmanın analizlerini 
ve düzenlemelerini temel alır. Bu işlemler diğer seçeneklerin 
yanında V-Bank, DAB, NFS ve diğer prestijli portföy 
kuruluşlarının depolarında gerçekleşebilir.
Kaynak: Dimensional
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Neden birçok servet 
yönetimi ürünleri 
başarısızlığa uğrar?  
Çünkü aktif yönetimle ‘piyasayı’ yenme 
çabaları, genellikle yanlış zamanlama 
kararları, yanlış stok tutma ve aşırı maliyetler 
nedeniyle başarısızlığa uğrar. 

Çözüm bizde! 
Pasif fonları kullanarak, piyasa 
zamanlamasından vazgeçerek, yeniden 
istiflemeyi azaltarak servet yönetimi 
ürünlerinde bütün alanlarda maliyetler 
düşürülebilir, zamanlama ve stok tutma 
hataları çok etkili biçimde azaltılabilir. 

Stand April 2017

Örnek Ocak 1927’den Aralık 2014’e kadar yatırılan 100.000 $                                                                                  

varlık büyümesi
ABD Doları 1927 - 2014

USD 1.335.405 
       US Consumer 
            Price Index 

USD 1.993.153 
           1-Month US  
         Treasury Bills 

USD 476.039.558 
           S&P 500 Index 

USD 661.895.452 
            Fama/French 
US Large Value Index 

USD 2.165.519.114 
                 Fama/French 
       US Small Cap Index 
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Vermögenswachstum der Assetklassen 
in USD 1. Januar 1927 – 31. Dezember 2014 Kaynak: Dimensional


