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Vadeli İşlemlere Başlarken!

Vadeli işlem ve opsiyon borsalarõ liberal ekonomik sistemlerin vazgeçilmez kurumlarõdõr. Bu
borsalar faaliyetlerini gelişmiş ülkelerde 100 yõlõ aşkõn bir süredir devam ettirmektedir. 2005 yõlõ
itibarõyla dünyada vadeli işlem borsalarõnõn işlem hacmi 1,4 katrilyon ABD Dolarõnõn üzerindedir.
2006 yõlõ hacimleri incelendiğinde ise bu rakama ilk dokuz aylõk dönem sonu itibarõyla ulaşõldõğõ
görülmektedir. Vadeli işlem borsalarõnda işlem hacimleri finansal piyasalarda olumsuz gelişmeler
yaşandõğõ dönemlerde dahi sürekli artmaya devam etmiştir.
Vadeli işlem ve opsiyon borsalarõnõn en önemli fonksiyonu etkin risk yönetimi ve geleceğe
yönelik fiyat keşfidir. Bu borsalarda işlem gören sözleşmeler gerek yatõrõm gerekse korunma
amaçlõ olarak geniş bir kitle tarafõndan kullanõlmaktadõr. Bu haliyle dünyadaki vadeli işlem
borsalarõ ülke ekonomilerine çok önemli katkõda bulunmaktadõr.
Dünyada bir çok gelişmiş ülkedeki vadeli işlem ve opsiyon borsalarõ faaliyetlerini artan işlem
hacimleri ile sürdürürken, gelişmekte olan

ülkelerde de bu gibi borsalara rastlanmakta veya

açõlmasõ için çalõşmalar sürdürülmektedir. Türkiye’de de böyle bir borsanõn eksikliği uzun yõllar
boyunca hissedilmiştir. Ülkemiz Avrupa Birliği’ne girme yönünde ilerlerken devlet her gün daha
fazla alandan çekilmekte, bir çok mal ve hizmetin fiyatõ kamu müdahalesi olmaksõzõn piyasada
belirlenmektedir. Bunun yanõnda, sermayenin uluslararasõ dolaşõmõnõn önündeki engeller
kalkmakta, her işletme dünyadaki gelişmelerden etkilenmektedir. Bu gelişmeler, işletmelerimizin
uluslararasõ piyasalarda rekabet edebilmesi için rakiplerinin kullandõğõ risk yönetim araçlarõnõ,
diğer bir deyişle türev araçlarõ kullanmalarõnõ zorunlu hale getirmektedir.
Borsamõz işletmelerin risk yönetim ihtiyaçlarõnõn en etkin şekilde karşõlanmasõ için kurulmuştur.
Borsamõzõn sunduğu ürünler sayesinde finansal sistemimizde önemli bir eksiklik giderilmiştir.
Türev araçlarõn kullanõlmasõyla, yatõrõmcõlar fiyat belirsizliğinin yaratacağõ risklere karşõ etkin bir
korunma imkanõna kavuşmuşlardõr.

Geleceğe Giden Yol:
Borsamõzõn kurulmasõyla ilgili hukuki düzenleme ve faaliyetlere tarih sõrasõna göre aşağõda yer
verilmiştir.
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!

15 Aralõk 1999: 2499 Sayõlõ Sermaye Piyasasõ Kanununun 22 ve 40’õncõ maddesinde
yapõlan değişiklikle Vadeli İşlemler ve Opsiyon Borsalarõnõn Türkiye’de kurulmasõyla ilgili
düzenleme yapõlmõştõr.

!

23 Şubat 2001: 24327 sayõlõ Resmi Gazete'de "Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsalarõnõn
Kuruluş ve Çalõşma Esaslarõ Hakkõnda Yönetmelik" yayõmlanmõştõr.

!

19 Ekim 2001: Bakanlar Kurulu kararõ ile VOB’un kurulmasõna izin verilmiştir.

!

4 Temmuz 2002: VOB kurulmuştur.

!

5 Mart 2004: SPK’dan faaliyet izni alõnmõştõr.

!

27 Mart 2004: VOB Borsa Yönetmeliği Resmi Gazete’de yayõmlanmõştõr.

!

30 Kasõm 2004: VOB’da işlem gören sözleşmeler SPK tarafõndan onaylanmõştõr.

!

30 Kasõm 2004: VOB üyelerine ilişkin hususlar SPK tarafõndan onaylanmõştõr.

!

26 Ocak 2005: VOB üyelik ve işlem esaslarõ ile vadeli işlem sözleşmelerine ilişkin
genelgeler yürürlüğe girmiştir. Genelgelerin son hali için lütfen www.vob.org.tr adresine
bakõnõz.

!

4 Şubat 2005: VOB 34 üyesiyle işlemlerine başlamõştõr.

!

20 Mart 2006: Takas’ta T+1 uygulamasõna geçilmiştir.

!

24 Nisan 2006: İşlem gören sözleşme sayõsõ 10’a ulaşmõştõr.

!

6 Kasõm 2006: Üye sayõsõ 62’ye ulaşmõştõr.
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" Borsa Nedir ve Ne İşe Yarar?
Bu soruya verilen cevaplarõ şimdiye kadar duymuş veya okumuş olduğunuzu tahmin ediyoruz.
Ancak konuyu farklõ bir açõdan tekrar gözden geçirmekte fayda var.

Gelecek Sizce Hep Belirsiz mi?

Geleceği belirli hale getirmek imkansõz bir şey mi? Belirsizlikten kaynaklanan
riskleri ortadan kaldõrmak mümkün mü? Bu sorularõ şöyle de sorabiliriz:
•

Gelecekte alacağõnõz bir malõn fiyatõnõ veya borçlanacağõz faiz oranõnõ bilmiyor olmak sizi
rahatsõz etmez mi?

•

Yatõrõmlarõnõzõn değerinin düşmesinden endişe etmez misiniz?

•

Gelecekte daha yüksek bir orandan borçlanmak zorunda kalma endişesiyle yatõrõmlarõnõzõ
ertelediğiniz oldu mu?

•

Gelecekte satõn alacağõnõz bir malõn fiyatõnõ şimdiden sabitlemeyi istemez misiniz?

Bu kaygõlarõ taşõyorsanõz Borsamõzda size uygun çözümlerimiz var. Gelecekteki fiyat
hareketleri sanõldõğõ gibi kontrol edilemez değildir. Borsamõzdaki araçlar bu konuda size
yardõmcõ olacaktõr. Açõklamalarõ kitapçõğõn ilerleyen bölümlerinde bulabilirsiniz.
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Semt Pazarõ ve Borsa
Borsanõn ne işe yaradõğõnõ çok yakõndan bildiğimiz semt pazarlarõyla karşõlaştõrma yaparak daha
iyi açõklayabiliriz.

Eğer bir semt pazarõndan meyve sebze aldõysanõz siz borsa nedir biliyorsunuz demektir……..
Eğer yiyecek temini için semt pazarõ bir ihtiyaçtõr diyorsanõz (ki insanlar orada alõşveriş yaptõğõna
göre bir ihtiyaçtõr) türev araçlarõ için de borsa bir ihtiyaçtõr.
Pazar alõcõ ve satõcõnõn bir araya geldiği yerdir. Domates satmak isteyenler, pazarõn açõk olduğu
zamanda pazara gelir, bir fiyat etiketi koyar ve malõnõ satõşa sunar. Siz de pazarõn nerede
olduğunu, ne zaman açõk olduğunu ve orada ne satõldõğõnõ bilirsiniz. Domates almak istediğinizde
pazarõn açõk olduğu zaman oraya gidersiniz.,,,,,,,,,,,,,,
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Ben semt pazarõnõn ne olduğunu biliyorum, ama sizin Borsanõz
semt pazarõna benzemiyor…
…………

diyorsanõz, onu da açõklayabiliriz. Bizim pazarõmõz (Borsa) karõşõk gibi görünse

de, sizin pazarõnõza (semt pazarõ) çok benzer ve Borsa da esas itibarõyla bir semt pazarõ ne için
varsa onun için vardõr: alõcõ ve satõcõyõ bir araya getirmek.
Bu durumda aklõmõza şu sorular gelebilir:
•

Pazar (Borsa) nerededir?

•

Borsada alõnan satõlan şey (ürünler) nedir?

•

Ürünler nasõl alõnõr ve satõlõr?

•

Niçin alõm satõm yapõlõr?

Pazar (Borsa) nerededir?
İlk önce pazar nerededir sorusunu cevaplayalõm. Pazar (bizim örneğimizde VOB), bir telefonun
veya VOB sistemlerine bağlõ bir bilgisayarõn olduğu her yerdedir. Bunu biraz açõklayalõm.
Borsamõzõn idari merkezi İzmir’dedir. Borsamõzda 9:15-16:40 arasõnda tek bir seans düzenlenir.
12:00-13:00 arasõ öğle tatilidir. Merkezimizde “işlem salonu” olarak adlandõrõlan ve aracõ
kurumlarõn temsilcilerinin gelip alõm satõm yapabileceği bir yer vardõr (bakõnõz resim). Ancak alõm
satõm yapmak için kimsenin buraya gelmesi zorunlu değildir.
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Bir kilo domatesi almak için fiilen pazar yerine gitmek veya pazara giden birine sipariş vermek
gerekir. Borsamõzda alõm satõm yapmak içinse Borsamõza kadar yorulmanõza gerek yok.
Evinizden alõm satõm yapabilirsiniz. Bu nasõl sağlanmaktadõr?
Borsamõzda alõm satõm için bir elektronik sistem kullanõlmaktadõr. Diğer bir deyişle, Pazar
elektronik ortamda işlemektedir.
Bu sistem, alõş veriş için alõcõ ve satõcõnõn fiilen belirli bir
mekanda

olma

zorunluluğunu

ortadan

kaldõrmaktadõr.

Borsamõzõn sistemine bağlõ olan bilgisayarlar, üyemiz olan
herhangi bir aracõ kurumun veya bankanõn ofisinden alõm
satõm yapmaya imkan vermektedir. Üyelerimizin birinde
hesabõnõzõn olmasõ durumunda her türlü iletişim aracõyla
talebinizi bildirmeniz yeterli olacaktõr.

Elektronik sistem sizlere kolaylõk sağlamak için seçilmiştir. Pazarda çok sayõda domates
satõcõsõ olduğunda en iyi fiyatõ bulmak için tüm pazarõ gezmek zorundasõnõz. Bu maliyetlidir.
Miktar olarak fazla aldõğõnõzda en küçük bir fiyat farkõ mali açõdan çok büyük bir kayõp olarak
karşõnõza çõkacaktõr. Elektronik sistemde, en iyi fiyatõ veren taraflarõ, hiçbir araştõrma yapmadan
bilgisayar ekranõnda görebileceksiniz.
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Peki bu pazarda (Borsa’da) alõş veriş nasõl yapõlõr?
Semt pazarõna kendiniz girebilirsiniz ve ihtiyacõnõz olan domatesi kendiniz alabilirsiniz. Bizim
pazarõmõza (Borsaya) sadece üyelerimiz girebilir. Bu da şu anlama gelmektedir: eğer alõş ve satõş
yapacaksanõz bunu üyelerimize bildirmeniz gerekmektedir. Üyelerimiz sizin adõnõza Borsada alõş
veya satõş yapacaklardõr. Bu yapõ sizlere kolaylõk sağlamak için kurulmuştur. Borsa üyeleri
bankalar ve aracõ kurumlardan oluşmaktadõr. Borsa üyeleri size aldõğõnõz veya sattõğõnõz ürünlerin
fiyatõ ve miktarõ konusunda gerekli bilgiyi sağlayacak şekilde örgütlenmiştir. Borsa üyeleri alõm
satõm taleplerinizi, Borsamõzõn sistemine girerek sizin için en iyi fiyatõ bulmaya çalõşarak yerine
getirirler.
Sanõrõm pazarõn nerede olduğu ve alõm satõmõn nasõl yapõldõğõ konusunda fikir sahibi
olduk ancak Borsamõzda ne alõnõp satõldõğõndan henüz bahsetmedik.

Bu pazarda (Borsa’da) ne alõnõp satõlõyor?
…sorusunun cevabõna bakalõm. Keşke bu soruyu “domates” diyerek cevaplayabilseydik.
Ama buna verecek basit bir cevabõmõz yok. Bizim borsamõzda alõnõp satõlan ürünlere “türev araç”
veya sözleşme diyoruz.
Borsamõzda alõnõp satõlan “türev araçlar” size karmaşõk gibi görünse de, bizim
ürünlerimizin benzerlerini şimdiye kadar farkõna varmadan belki de çok kez alõp sattõnõz. Örneğin
ev kiraladõysanõz veya uçak bileti satõn aldõysanõz Borsamõzda alõnõp satõlana benzer bir ürünü
kullandõnõz demektir.
Yine pazar ve domates örneğini takip edelim. Her hafta pazardan bir kilo domates
aldõğõnõzõ varsayalõm. Her hafta pazarda sizi bir sürpriz beklemektedir. Domates fiyatlarõ bazen
inmekte, bazen de çõkmaktadõr. Bir gün, bu sürprizlerden bõktõnõz ve gelecek hafta satõn
alacağõnõz domatesin fiyatõnõ şimdiden bilmek istediniz ve pazardaki bir satõcõyla domatesi bir
hafta sonra şimdi belirlediğiniz fiyattan almak üzere anlaştõnõz (Belki de satõcõ da aynõ konudan
şikayetçidir. O da fiyatlardaki iniş çõkõşlardan rahatsõz olabilir, bu şekilde fiyatlarõn uzun vadeli
olarak belirlenmesi onun da işine gelebilir). Anlaşmaya göre satõcõ gelecek hafta 1 kilo domatesi
size üzerinde anlaştõğõnõz fiyattan vermeyi taahhüt etti, siz de bu fiyattan almayõ garanti ettiniz ve
bunu da aranõzda yaptõğõnõz yazõlõ bir sözleşmeye bağladõnõz.

8

Borsamõzda yapõlan işlemler buna çok benzemektedir.

Borsamõzda işlem gören

mallardan olan pamuğu ele alalõm. Pamuğu şu anda almak isteğinizde fiyatõ bellidir. Bazen üç ay
(veya belirleyeceğiniz daha farklõ bir süre) sonraki fiyat sizin için önemli olabilir. Ancak mevcut
durumda pamuğu size vadeli satacak kimse bulamayabilirsiniz. İşte Borsamõz, pamuğu bu şekilde
3 ay sonraki fiyattan almak ve satmak isteyenleri bir araya getirmektedir ve taraflar, üzerinde
anlaştõklarõ fiyattan sözleşme yapmaktadõr.
Sizin pazarda yaptõğõnõz domates sözleşmesi ile, Borsamõzda yapõlan pamuk sözleşmesi
arasõnda farklõlõklar bulunmaktadõr.

•

Pazarda yaptõğõnõz sözleşmeye uyulmasõnõn garantisi yoktur. Bir hafta
sonra domates fiyatlarõ aşõrõ yükselirse satõcõ size domatesi teslim etmeyebilir. Borsada
ise taraflarõn yükümlülüğünü yerine getirmesini (domatesin ve paranõn karşõlõklõ teslim
edilmesini) Borsa garanti eder. Böylece satõcõnõn domatesi teslim edip etmeyeceği
konusunda endişe duymazsõnõz.

•

Yaptõğõnõz bu sözleşmeyi başka birine devretmek istediğinizde devredemezsiniz. Bir
sonraki hafta canõnõz domates yemek istemedi ve pazardan domates almak
istemiyorsunuz. Üstelik domates fiyatlarõ da yükseldi. Domates fiyatlarõ yükselince
satõcõyla yaptõğõnõz sözleşme sizin için karlõ bir hale geldi. Bir alõcõ olsa bunu belirli bir
ücret karşõlõğõnda devredebilirsiniz. Ancak bu sözleşmeyi devredecek başka birini
bulmanõz oldukça zordur. Borsada ise sözleşmeleri devretmek (Borsada sözleşmelerin
devri ters işlemle pozisyonu kapatmak suretiyle olur) çok kolaydõr. Bu, çok sayõda alõcõ ve
satõcõnõn bulunmasõ, sözleşmelerin standart olmasõ ve Borsanõn sunduğu diğer imkanlar
sayesinde mümkündür.

Yukarõdaki açõklamalarla Borsamõzda alõnõp satõlan sözleşmelerin mahiyeti ortaya çõkmõş
oldu. Bu sözleşmeler, bugün üzerinden anlaşõlan bir fiyattan belirli bir varlõğõ ileri bir tarihte teslim
etme ve satõn alma yükümlülüğünü (vadeli işlem sözleşmeleri) veya hakkõnõ (opsiyon
sözleşmeleri) içermektedir. Bu sözleşmelere kõsaca “türev araçlar” diyoruz.
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" Yağmurlu Günler İçin Şemsiye!
“Borsada işlem gören sözleşmeler bana faydalõ ve gerekli mi?” Bu çok haklõ bir soru. Gerçekten
insanlar kendilerine faydalõ olan ürünleri seçme konusunda çok iyiler. Kimse ekmeğin insanlar için
gerekli olduğunu tartõşmõyor. Ekmeğin iyi ve gerekli bir şey olduğu açõk. Eğer ekmek kadar gerekli
ve faydalõysa, türev araçlara olan ihtiyacõ neden açõk bir şekilde hissetmiyoruz?
Türev araçlarõ ekmek gibi temel ihtiyaçtan da öte aşõya benzetebiliriz. Bazen hastalõklara karşõ
önlem almak üzere aşõ olmamõz zorunludur.
Türev araçlar bir aşõysa, hangi hastalõğa karşõ kullanõlacaktõr? Türev araçlar fiyat değişim riski, kur
riski, faiz oranõ riski gibi finansal bazõ hastalõklardan korunmaya yaramaktadõr. Türev araçlar da
her ilaç gibi yanlõş kullanõldõğõnda zarar verebilir. Ancak yanlõş kullanõldõğõnda zarar vermesi, ilacõn
zararlõ olduğu anlamõna gelmez.
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Mevcut durumda türev araçlarõn önleyebileceği hastalõklar için korunma yolunu seçmeyebiliriz.
Basõnõ

izlediğimizde,

ihracatçõlarõmõzõn

döviz

kurlarõnõn

beklentilerinden

daha

düşük

gerçekleştiğinde şikayetçi olduğunu görmekteyiz. Her hangi bir önlem almamõş bir ihracatçõ için
ileride düşük döviz kuru ile karşõlaşmak pek arzu edilir bir şey değildir. Gerçekten de ileride döviz
kurlarõnõn ne olacağõnõ bilmek mümkün değil. Ancak, kurlardaki belirsizliğin neden olduğu
olumsuz sonuçlarõ türev araçlar vasõtasõyla önlemek, mümkün.
Türev araçlarõn kullanõmõ sadece dövizle sõnõrlõ değildir. Gelecekteki fiyatlarõ belirsiz olan her
varlõk için türev araçlar bize yardõmcõ olabilir. Örneğin tarõmsal ürünler, madenler, faiz hadleri,
hisse senedi endeksi, enerji ürünleri ve doğa olaylarõyla ilgili riskler için türev araçlar
kullanõlmaktadõr.
Ülkemizde geçmişte işletmelerin finansal açõdan sõkça zor duruma düştüğünü gördük. Bu
krizlerden kaçõnmak mümkün müydü? Kriz dediğimiz ekonomik olaylar, şirketler açõsõndan çoğu
zaman önlenmesi mümkün olmayan doğal afet gibi algõlanmaktadõr. Ancak işletmeler açõsõndan
krizler, doğal afetlerden farklõ olarak idare edilebilir ekonomik olaylardõr. Türev araçlarõn, krizlerin
idare edilmesinde etkin bir araç olarak kullanõlmasõ mümkündür. Tõpkõ yağmurlu havada şemsiye
kullanmak gibi.
Buna bir örnek verelim. İhracat yapan tekstil şirketlerini ele alalõm. Bu şirketlerin devalüasyon
dönemlerinde daha yüksek, Türk Lirasõnõn değer kazandõğõ dönemlerde ise daha düşük kar elde
ettiğini veya mali sõkõntõya girdiğini görebiliriz. Eğer hiçbir önlem alõnmazsa bu sõkõntõ şirketin
varlõğõnõn sona ermesiyle sonuçlanabilir. Bu sõkõntõlarõn aşõlmasõ, Borsamõzda işlem gören
sözleşmelerle mümkün olabilecektir.

11

Şimdi türev araçlarõ neden şemsiyeye veya aşõya benzettiğimizi daha kolay anlayabiliriz. Türev
araçlar zor günlerde finansal korunma sağlamaktadõr.

" Niçin Vadeli İşlem Sözleşmesi Almalõ veya
Satmalõyõm?
Borsamõzda işlem gören sözleşmeler çok çeşitli amaçlarla kullanõlabilir. Kõsaca şunu
söyleyebiliriz: Eğer uzun vadeli düşünüyorsanõz ve fiyatlar da dalgalanõyorsa bu borsaya
ihtiyacõnõz var demektir. Çok iyi bildiğimiz gibi Türkiye’de bir çok mal ve finansal aracõn fiyatõ
dalgalanmaktadõr.
Vadeli işlem sözleşmeleri genellikle üç amaçla kullanõlõr:
•

Korunma,

•

Yatõrõm,

•

Arbitraj.

Korunma
İşletmeler bir çok riskle karşõ karşõya kalmaktadõr. Bu risklere karşõ önlem almayõ tercih
ettiklerinde vadeli işlem sözleşmeleri onlara yardõmcõ olacaktõr. Bu arada hemen belirtelim ki
işletmeler risklere karşõ korunma politikasõnõ benimsemeyebilirler. Bir çok araştõrma, işletmelerin
risklere karşõ korunmasõnõn piyasa değerlerini artõracağõnõ göstermektedir. Şimdi korunma
işleminin türev araçlar vasõtasõyla nasõl yapõlacağõnõ kõsaca görelim.
Döviz örneğinden devam edelim. İhracat yapan bir şirketin 3 ay sonra döviz geliri elde edeceğini
düşünelim. Şirketin kar ve zararõ 3 ay sonra oluşacak döviz kuruna bağlõ hale gelmektedir. Şirket,
kur artarsa (kur farkõndan dolayõ) kar elde edecek, düşerse (kur farkõndan dolayõ) zarar edecektir.
Şirket, 3 ay sonraki döviz kuru ne olursa olsun, şu an itibariyle kar veya zararõnõ sabitlemek
isteyebilir. Bunu vadeli işlem sözleşmeleri kullanarak kolayca sağlamak mümkün. İhracat
dövizinizi Yeni Türk Lirasõna çevireceğiniz tarihte size döviz kurunu sabitleme imkanõ verecek bir
vadeli işlem sözleşmesini Borsamõzda satabilirsiniz. Bunun yapõlmasõyla, 3 ay sonraki dövizinizin
hangi kur üzerinden satõlacağõ garanti edilmektedir. Bu işlemin karşõ tarafõ da, 3 ay sonra dövize
ihtiyaç duyacak bir ithalatçõ olabilir. İthalatçõ da 3 ay sonra alacağõ döviz için ödeyeceği Yeni Türk
Lirasõ tutarõnõ şimdiden belirlemek isteyebilir.
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Bir başka örnekte pamuk üreticisi olduğunuzu varsayalõm. İlkbahar aylarõnda pamuğunuzu
ekerken hasat zamanõnda pamuğunuzu ne kadar fiyattan satacağõnõzõ ancak tahmin edebilirsiniz.
Hasat ayõ olan Eylül geldiğinde, o yõlki hasadõn durumuna ve piyasa şartlarõna göre satacağõnõz
pamuğun fiyatõ beklentilerinizden çok aşağõda veya yukarõda olabilir. Eğer ben sadece tarlamla
uğraşmak ve hasat zamanõna kadar pamuk fiyatlarõndaki azalõştan endişe duymak istemiyorum
diyorsanõz, Borsamõzda sözleşme satarak kendinizi koruma altõna alabilirsiniz. Bu sayede daha
tarlaya ürününüzü ekmeden belirlediğiniz fiyattan satõş yapmõş olacak ve pamuk fiyatlarõndaki iniş
çõkõşlardan

etkilenmeyeceksiniz.

Hatta

hasat

zamanõ

için

oluşan

fiyat

beklentilerinizi

karşõlamõyorsa belki tarlanõza başka bir ürün ekmeyi tercih edebilirsiniz.
Ev kiralamayla bizim ürünlerimiz arasõnda ne gibi bir benzerlik var? Evi iki çeşit kiralamak
mümkündür. Her ay kirayõ yeniden belirlersiniz (bazõ ülkelerde aylõk veya haftalõk ev kiralamak
mümkündür) veya gelecek 12 ayda ne kadar kira ödeyeceğinizi baştan belirlersiniz. Birinci
yöntemde bir sonraki ay ne kadar kira ödeyeceğinizi bilmezken, ikinci yöntemde bilirsiniz. İkinci
ay sonunda kiralarõn yükselmesi durumunda yõllõk sözleşme yapmõşsanõz karlõ, aylõk sözleşme
yapmõşsanõz zararlõ durumda olursunuz.
Gelecekteki nakit akõmlarõnõ bu şekilde belirleme isteği gerçekten haklõ bir istek. Borsamõz bu
isteğe cevap vermek amacõyla faaliyet göstermektedir. Ancak türev araçlar sadece korunma
amacõyla kullanõlmaz. Yatõrõm amacõyla da kullanõlabilir. Şimdi yatõrõm amacõyla bu araçlarõn nasõl
kullanõlabileceğini görelim.

Yatõrõm
Hepimiz gelir elde etmek amacõyla çeşitli araçlara yatõrõm yaparõz. Döviz, hisse senedi, hazine
bonosu, banka mevduatõ, gayrimenkul ve altõn hemen akla gelen “geleneksel” yatõrõm araçlarõdõr.
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Farklõ yatõrõm araçlarõ yatõrõmcõlarõn farklõ isteklerine hitap etmektedir. Her yatõrõmcõ kendi risk
algõlamasõ ve getiri beklentisine uygun olarak bir veya birkaç yatõrõm aracõnõ seçmektedir.
Türev araçlar etkin bir yatõrõm alternatifi sunmaktadõr. Geleneksel yatõrõm araçlarõnõn sunamadõğõ
bazõ özellikler türev araçlarda yer almaktadõr :
•

Türev araçlar geleneksel yatõrõm araçlarõndan daha az ilk yatõrõm gerektirmektedir.
Geleneksel yatõrõm araçlarõnõn gerektirdiği ilk yatõrõmõn %10’u veya daha azõ bir başlangõç
teminatõ yatõrarak, ilgili aracõn tüm getirisi (veya zararõ) elde edilmektedir.

•

Geleneksel yatõrõm araçlarõna sadece fiyatlarõn yükselmesi beklentisiyle yatõrõm
yapõlabilir. Türev araçlarda fiyatlarõn düşmesi beklentisi içindeysek de yatõrõm yapõlabilir.

•

Bazõ yatõrõm formlarõnõ geleneksel yatõrõm araçlarõnda bulamayõz. Örneğin hisse senedi
endeksini spot piyasada anlõk olarak alõp satamayõz.

•

Geleneksel yatõrõm araçlarõnda riski sõnõrlandõrmak çok zordur. Türev araçlarda ise riski
istediğimiz düzeye getirme imkanõmõz daha yüksektir (örneğin bir sözleşmenin kõsa
vadelisini alõp, uzun vadelisini satmak suretiyle).

•

Bir portföyde bulunmasõ halinde riski düşürebilecek olan ve finansal piyasalarõn genel
trendlerinden farklõ hareket eden emtiayõ yatõrõm amacõyla geleneksel piyasalardan almak
veya satmak imkansõzdõr. Bu piyasalarda ise emtia bir yatõrõm aracõ haline gelmektedir ve
yatõrõm seçeneklerimiz artõrmaktadõr.

•

Bu piyasalarda işlem maliyetleri geleneksel piyasalardan daha düşük olabilir.

Arbitraj
Vadeli fiyatlarla spot fiyatlar arasõnda ve aynõ vadeli işlem sözleşmesinin değişik vadeleri
arasõnda belirli ilişkiler vardõr. Bu fiyatlardan birisinin bu ilişkiyi bozmasõ durumunda sözleşme ve
spot varlõğõn alõmõnõn satõmõ yapõlarak risksiz bir getiri elde etmek mümkün olacaktõr. Arbitraj
işlemleri fiyatlarõn beklenen şekilde belirlenmesine de yardõmcõ olur.
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" VOB’da İşlem Gören Sözleşmeler ve İşlem Örnekleri

Döviz Vadeli İşlem Sözleşmeleri
Borsamõzda işlem gören iki tip döviz vadeli işlem sözleşmesi vardõr. Bunlar:
•

ABD Dolarõ’na dayalõ vadeli işlem sözleşmeleri ve

•

Euro’ya dayalõ vadeli işlem sözleşmeleridir.
# Döviz vadeli işlem sözleşmeleri korunma, yatõrõm ve arbitraj amaçlõ
kullanõlabilir.
# Döviz vadeli işlem sözleşmelerinde bir ABD Dolarõ veya Euro’nun YTL
cinsinden değeri virgülden sonra dört basamaklõ olarak kote edilir. Örneğin
Nisan vadeli ABD Dolarõ sözleşmesi 1,4590 YTL/ABD Dolarõ veya örneğin
Haziran vadeli YTL/Euro sözleşmesi 2,0355 YTL/Euro gibi.
# Bir ABD Dolarõ sözleşmesinin büyüklüğü 1.000 ABD Dolarõ ve bir Euro
sözleşmesinin büyüklüğü 1.000 Euro’dur. Örneğin Nisan 2007 vadeli bir ABD
Dolarõ sözleşmesini 1,4670 YTL fiyat seviyesinden satõn alan bir yatõrõmcõ,
Nisan ayõ sonunda 1.000 ABD Dolarõ’nõ satõn alõrken her bir dolar için maliyetini
1,4670 YTL olarak belirlemiş olur. Ya da örneğin Haziran vadeli bir ABD Dolarõ
sözleşmesini 1,5035 YTL fiyat seviyesinden satan yatõrõmcõ, 1.000 ABD
Dolarõ’nõn Haziran ayõ sonundaki satõş fiyatõnõ her bir dolar için 1,5035 YTL fiyat
seviyesinde sabitlemiş olacaktõr.
# Sözleşmenin değeri sözleşmenin işlem gördüğü fiyatõn 1.000 ile çarpõlmasõ
sonucu bulunur. Örneğin Nisan vadeli YTL/ABD Dolarõ sözleşmesi 1,4670
YTL/ABD

Dolarõ

fiyatla

işlem

görmekte

iken

1,4670 YTL / ABDDoları × 1.000 ABDDoları = 1.467

sözleşmenin
YTL

değeri
olacaktõr.

İşlemler için aracõ kurumlarõn borsaya ödeyecekleri Borsa payõ, sözleşme
değeri üzerinden oransal olarak belirlenir.
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# VOB’da ABD Dolarõ veya Euro’nun fiziken teslimatõ söz konusu değildir. Vade
sonunda o günkü spot döviz kuru ile sözleşme fiyatõ arasõndaki fark kar veya
zarar olarak yatõrõmcõya yansõtõlmaktadõr.
# Sözleşme satõn almõş (uzun) taraflar vadeli fiyatlarõn yükselmesi durumunda
kar, düşmesi durumunda zarar ederken; sözleşme satmõş (kõsa) taraflarsa
vadeli fiyatlarõn düşmesi durumunda kar ve yükselmesi durumunda zarar
edecektir.
Bir adet YTL/ABD Dolarõ sözleşmesi satõn almak veya satmak isteyen bir
yatõrõmcõnõn işleminin gerçekleşmesi için hesabõnda 150 YTL (başlangõç
teminatõ) bulundurmasõ gerekmektedir. Bu tutar, YTL/Euro sözleşmesi için ise
200 YTL’dir1.
YTL/ABD Dolarõ sözleşmesinde bir pozisyonu olan bir yatõrõmcõnõn teminat
hesabõ bakiyesinin 112,5 YTL (sürdürme teminatõ) veya altõna düşmesi halinde
yatõrõmcõya teminat tamamlama çağrõsõ yapõlõr. Yatõrõmcõdan hesap bakiyesini
150 YTL’ye çõkarmasõ istenir.
# YTL/ABD Dolarõ sözleşmesinin bir vadesinde bir sözleşme satõn alõp diğer
vadesinde de bir sözleşme satan (“fark” ya da “yayõlma” pozisyonu oluşturan)
bir yatõrõmcõnõn aldõğõ iki pozisyon için yatõrmasõ gereken toplam başlangõç
teminatõ 150 × 2 = 300 YTL değil, 150 YTL’dir (“Fark” ya da “yayõlma”
teminatõ). Fark pozisyonunu YTL/Euro sözleşmesinde oluşturan bir yatõrõmcõnõn
ise iki pozisyonu için yatõrmasõ gereken toplam başlangõç teminatõ 200 YTL’dir.
# Yatõrõmcõlar, gün içinde elde ettikleri kar sebebiyle teminat hesabõ bakiyelerinde
artõş olduğunda her gün hesaplarõn güncellenmesinin ardõndan teminat
hesaplarõnõn başlangõç teminatõ seviyesini aşan kõsmõnõ çekebilirler.
# VOB’da işlem gören döviz vadeli işlem sözleşmeleri Şubat, Nisan, Haziran,
Ağustos, Ekim ve Aralõk vadeleridir. Aynõ anda en yakõn üç vadeye ait
sözleşmeler işlem görmektedir. Bu üç vade ayõndan biri Aralõk ayõ değilse,
Aralõk vade ayõ ayrõca işleme açõlmaktadõr. Örneğin Ocak 2007 tarihinde
VOB’da işlem gören döviz sözleşmeleri şöyledir: Şubat 2007, Nisan 2007,

1

Bu tutarlar artõrõlabilir veya azaltõlabilir. Başlangõç teminatõnõn son durumunu öğrenmek için aracõ kuruluşunuza
başvurunuz.

16

Haziran 2007 ve Aralõk 2007 vadeli YTL/ABD Dolarõ ve aynõ vadelere ait
YTL/Euro vadeli işlem sözleşmeleri.
Döviz vadeli işlem sözleşmelerinin özellikleri bu broşürün sonundaki tablolarda listelenmiştir.

Yatõrõm Amaçlõ Bir Kullanõm Örneği:
Bu örnekte, ABD Dolarõ vadeli işlem sözleşmesinde uzun pozisyon alan bir yatõrõmcõnõn her gün
elde etmiş olduğu kar/zarar ve gün sonundaki teminat hesabõ bakiyesi görülmektedir.
Yatõrõmcõ 15 Mayõs 2006’da ABD Dolarõ kurunun yükseleceğini tahmin etmiş ve Ağustos 2006
vadeli ABD Dolarõ sözleşmesinde 1,5605 YTL’lik kurdan bir uzun pozisyon almõştõr. Pozisyonunu
almadan önce ABD Dolarõ VİS’nin başlangõç teminatõ olan 150 YTL’yi teminat hesabõna
yatõrmõştõr.

Sözleşmenin

sürdürme

teminatõ

ise

başlangõç

teminatõnõn

%75’i,

150 YTL × 0,75 = 112,5 YTL ’dir.
Bu tarihten itibaren vadeli işlem sözleşmesinin gün sonu uzlaşma fiyatõ, yatõrõmcõnõn o gün elde
ettiği kar veya zarar, gün sonundaki teminat hesabõ bakiyesi aşağõdaki tabloda gösterilmektedir.
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VİS Gün Sonu
Uzlaşma Fiyatõ
(YTL/ABD Dolarõ)

Tarih

15-May.
16-May.
17-May.
18-May.
19-May.
20-May.
21-May.
22-May.
23-May.
24-May.
25-May.
26-May.
27-May.
28-May.
29-May.
30-May.
31-May.
1-Haz.
2-Haz.
3-Haz.
4-Haz.
5-Haz.
6-Haz.
7-Haz.
8-Haz.
9-Haz.
10-Haz.
11-Haz.
12-Haz.
13-Haz.

Kar/Zarar
(YTL)

Teminat Hesabõ
Bakiyesi (YTL)

Teminat Tamamlama
Çağrõsõ (YTL)

1,5605
1,5660
1,5470
1,5650
1,5230

5,5
-19
18
-42

150
155,5
136,5
154,5
112,5

37,5

1,5115
1,4990
1,4850
1,5005
1,5100

-11,5
-12,5
-14
15,5
9,5

138,5
126
112
165,5
175

1,5310
1,5425
1,5350
1,5500
1,5425

21
11,5
-7,5
15
-7,5

196
207,5
200
215
207,5

1,5700
1,5855
1,5790
1,5900
1,6105

27,5
15,5
-6,5
11
20,5

235
250,5
244
255
275,5

1,6245
1,6360

14
11,5

289,5
301

38

15 Mayõs 2006...
Yatõrõmcõnõn vadeli işlem sözleşmesi satõn aldõğõ bu tarihte ABD Dolarõ sözleşmesinin gün sonu
uzlaşma fiyatõ 1,5660 YTL/ABD Dolarõ olmuştur. Uzun pozisyon almõş olan yatõrõmcõ vadeli fiyatlar
gün

içinde

yükseldiği

için

kar

elde

etmiştir.

(1,5660 − 1,5605)YTL / ABDDoları × 1.000 = 5,50 YTL

Yatõrõmcõnõn

gün

sonundaki

karõ

olmuştur. Bu karla birlikte yatõrõmcõnõn

teminat hesabõ 155,50 YTL’ye yükselmiştir. Yatõrõmcõ dilerse 5,50 YTL’yi gün sonunda
hesabõndan çekebilecektir.
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16 Mayõs 2006...
Sözleşmenin gün sonu uzlaşma fiyatõ 1,5470 YTL/ABD Dolarõ’dõr. Fiyatlar bir önceki günün
uzlaşma

fiyatõna

göre

düştüğü

için

yatõrõmcõ

zarar

(1,5660 − 1,5470)YTL / ABD Doları × 1.000 = 19,00 YTL ’dir.
teminat

hesabõ

bakiyesi

etmiştir.

Yatõrõmcõnõn

zararõ

Bu günün sonunda yatõrõmcõnõn

155,50 − 19,00 = 136,50YTL ’ye gerilemiştir. Hesabõn bakiyesi

sürdürme seviyesi olan 112,5 TL’nin altõna düşmediğinden yatõrõmcõya teminat tamamlama
çağrõsõ yapõlmaz.
18 Mayõs 2006...
Gün sonu uzlaşma fiyatõ 17 Mayõs 2006 gün sonu uzlaşma fiyatõna göre gerilemiş, 1,5230
YTL/ABD Dolarõ’na düşmüştür. Bu yüzden, yatõrõmcõ zarar etmiştir. Yatõrõmcõnõn zararõ

(1,5650 − 1,5230)YTL / ABD Doları × 1.000 = 42 YTL ’dir.

Yatõrõmcõnõn

teminat

hesabõ ise

154,5 − 42 = 112,50 YTL’ye gerilemiş ve sürdürme teminatõ seviyesine düşmüştür. Bu sebeple,
yatõrõmcõya teminat tamamlama çağrõsõ yapõlmõş, teminatõnõ başlangõç teminatõ seviyesine
yükseltmesi istenmiştir. Yatõrõmcõ, 37,50 YTL yatõrarak, teminat hesabõ bakiyesini 150 YTL’ye
yükseltmiştir.
19, 20 ve 21 Mayõs 2006 tarihleri resmi tatil ve hafta sonuna denk gelmiş, VOB’da işlem
gerçekleşmemiş ve kar/zarar söz konusu olmamõştõr.
22 Mayõs 2006...
Gün sonu uzlaşma fiyatõ tekrar bir önceki iş gününe göre düştüğü için yatõrõmcõ 11,50 YTL zarar
etmiş ve 150 YTL’ye yükseltmiş olduğu teminat hesabõ 138,50 YTL’ye gerilemiştir.
24 Mayõs 2006...
Gün sonunda yatõrõmcõnõn teminat hesabõ bakiyesi tekrar 112,5 YTL’nin altõna düşmüştür.
Yatõrõmcõ teminat tamamlama çağrõsõna maruz kalmõş, bakiyesini başlangõç teminatõ seviyesi olan
150 YTL’ye çekebilmek için 38 YTL ek teminat yatõrmõştõr.
25 Mayõs 2006...
Bu tarihten sonra yatõrõmcõnõn öngörüleri doğrulanmaya başlamõş ve ABD Dolarõ VİS’nin fiyatlarõ
yükselişe geçmiştir. Yatõrõmcõnõn teminat hesabõ bakiyesi bu tarihten sonra artmõştõr. Yatõrõmcõ,
her gün sonunda teminat hesabõnõn 150 YTL’nin üstünde kalan kõsmõnõ çekebilme hakkõna
sahiptir.
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Özet Olarak...
Yatõrõmcõ, ABD Dolarõ VİS’ini 1,5605 YTL/ABD Dolarõ fiyattan satõn almõştõr. 13 Haziran 2006
tarihindeki uzlaşma fiyatõ ise 1,6360 YTL/ABD Dolarõ olmuştur. Yatõrõmcõnõn elde etmesi beklenen
kar

(1,6360 − 1,5605)YTL / ABD Doları × 1.000 = 75,50YTL ’dir.

Bu

karõn

gerçekleşip

gerçekleşmediğini inceleyelim:
Yatõrõmcõ teminat hesabõna, vadeli işlem sözleşmesi satõn almadan önce 150 YTL yatõrmõş,
ardõndan iki kez teminat tamamlama çağrõsõna maruz kalmõş ve toplam 75,5 YTL ek teminat
yatõrmõştõr. Toplam yatõrõmõ 225,5 YTL’dir. Vade sonu geldiğinde ise hesabõnda 301 YTL bakiye
mevcuttur. Yatõrõmcõnõn kazancõ

301 − 225,5 YTL = 75,5 YTL olmuştur.

Endeks Vadeli İşlem Sözleşmeleri
Borsamõzda işlem gören iki tip hisse senedi endeks vadeli işlem sözleşmesi vardõr. Bunlar:
•

İMKB 30 Endeksine ve

•

İMKB 100 Endeksine dayalõ vadeli işlem sözleşmeleridir.
# Endeks vadeli işlem sözleşmeleri korunma, yatõrõm ve arbitraj amaçlõ
kullanõlabilir.
# Endeks vadeli işlem sözleşmelerinde İMKB 30 ve İMKB 100 Endekslerinin
vadeli değeri 1.000’e bölünerek virgülden sonra üç basamaklõ olarak kote edilir.
Örn. Şubat vadeli İMKB 30 Endeks sözleşmesi 51,525 gibi.
# Sözleşmenin değeri sözleşmenin işlem gördüğü fiyatõn 100 ile çarpõlmasõ
sonucu bulunur. Örn. 51,525 fiyatla işlem görmekte olan Şubat vadeli İMKB 30
Endeks sözleşmesinin değeri 51,525 × 100 = 5.152,5 YTL ‘dir. İşlemler için
aracõ kurumlarõn borsaya ödeyecekleri Borsa payõ, sözleşme değeri üzerinden
oransal olarak belirlenir.
# VOB’da İMKB 30 veya 100 Endeks vadeli işlem sözleşmesi satõn alan bir
kişinin İMKB 30 Endeksi’ni oluşturan şirketlerin hisselerini teslim almasõ veya
sözleşme satan bir kişinin bu hisseleri teslim etmesi söz konusu değildir.
Yatõrõmcõlarõn sözleşmeyi satõn aldõklarõ veya sattõklarõ fiyatla pozisyonlarõnõ
kapattõklarõ tarihteki fiyat arasõndaki fark hesaplarõna kar veya zarar olarak

20

aktarõlõr. Sözleşme satõn almõş (uzun) taraflar vadeli fiyatlarõn yükselmesi
durumunda kar, düşmesi durumunda zarar ederken; sözleşme satmõş (kõsa)
taraflarsa vadeli fiyatlarõn düşmesi durumunda kar ve yükselmesi durumunda
zarar edecektir.
Bir adet İMKB 30 Endeks sözleşmesi satõn almak veya satmak isteyen bir
yatõrõmcõnõn işleminin gerçekleşmesi için hesabõnda 500 YTL (başlangõç
teminatõ) bulundurmasõ gerekmektedir. Bu oran İMKB 100 sözleşmesi için 400
YTL’dir.
İMKB 30 Endeks sözleşmesinde bir uzun veya bir kõsa pozisyonu olan bir
yatõrõmcõnõn teminat hesabõ bakiyesinin 375 YTL (sürdürme teminatõ) veya
altõna düşmesi halinde yatõrõmcõya teminat tamamlama çağrõsõ yapõlõr.
Yatõrõmcõnõn hesap bakiyesini 500 YTL’ye çõkarmasõ istenir. İMKB 100
sözleşmesi için sürdürme teminatõ seviyesi 300 YTL’dir.
# İMKB 30 Endeks sözleşmesinin bir vadesinde bir sözleşme satõn alõp diğer
vadesinde de bir sözleşme satan (“fark” ya da “yayõlma” pozisyonu oluşturan)
bir yatõrõmcõnõn aldõğõ iki pozisyon için yatõrmasõ gereken toplam başlangõç
teminatõ 500 × 2 = 1.000 YTL değil, 500 YTL’dir (“Fark” ya da “yayõlma”
teminatõ). Yayõlma teminatõ tutarõ İMKB 100 Endeks sözleşmesi için ise 400
YTL’dir.
# VOB’da işlem gören endeks vadeli işlem sözleşmeleri Şubat, Nisan, Haziran,
Ağustos, Ekim ve Aralõk vadelidir. Aynõ anda en yakõn üç vadeye ait
sözleşmeler işlem görmektedir. Örneğin Şubat 2007’de VOB’da işlem gören
İMKB 30 Endeksi sözleşmeleri şöyledir: Şubat 2007, Nisan 2007 ve Haziran
2007 vadeli İMKB 30 Endeksi sözleşmeleri.
Endeks

vadeli

işlem

sözleşmelerinin

özellikleri

bu

broşürün

sonundaki

tablolarda

listelenmiştir.

Korunma Amaçlõ Bir Kullanõm Örneği (Satõm Yönünde):
10 bin YTL’lik bir hisse senedi portföyüne sahip bir yatõrõmcõyõ ele alalõm. Portföy IMKB-30
endeksiyle yüksek korelasyona sahiptir yani portföyün değeri ve endeks büyük ölçüde aynõ yönde
hareket etmektedir. Portföy değerindeki değişim oranõ ile İMKB-30 endeksinin hisse senedi spot
pazarõndaki değişim oranõnõn (beta) birebir aynõ olduğunu düşünelim. Bunun anlamõ, hisse
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senetlerinin spot piyasa fiyatlarõnõn, %5 artmasõ veya azalmasõ durumunda portföy değerinin de
%5 artõyor veya azalõyor olmasõdõr. O nedenle yatõrõmcõ IMKB-30 vadeli işlem sözleşmesini
portföyünü korumak için kullanabilir. Bunun yanõnda hisse senedinin spot pazarõndaki endeks
değerinin ve vadeli işlem borsasõndaki endeks sözleşmelerinin fiyat değişim oranõnõn (riskten
korunma oranõ, RKO) birbirine eşit büyüklükte hareket ettiğini varsayalõm (Not: Böyle olmadõğõ
durumlarda da endeks vadeli işlem sözleşmesi ile korunma sağlanabilir. Değişecek olan, sadece
alõnõp satõlacak olan sözleşme sayõsõdõr.).
Örneğimize geri dönersek; 1 Kasõm 2006 itibarõyla İMKB-30 Endeksi 51.380 seviyesinde ve İMKB
30 endeksine dayalõ Aralõk 2006 vadeli işlem sözleşmesi 51,000’den işlem görüyor. Yatõrõmcõmõz
15 Aralõk 2006 tarihine kadar hisse senedi piyasasõndaki olasõ bir fiyat düşüşüne karşõ
portföyünün değerini korumak için sözleşme değeri 10 bin YTL’ye yakõn olacak şekilde Aralõk
2006 vadeli IMKB-30 vadeli işlem sözleşmesi satõyor. Sözleşme çarpanõnõn 100 YTL olduğunu
düşünürsek yatõrõmcõnõn satmasõ gereken endeks vadeli işlem sözleşmesi sayõsõ:

10.000
= 1,96 ≅ 2 adet sözleşme satõlmalõdõr (beta ve RKO’nun 1 olduklarõ varsayõlmõştõr).
51,000 × 100
Bu işlem için yatõrõmcõmõz 1.000 YTL başlangõç teminatõnõ yatõrõr ve 2 adet kõsa pozisyon açmõş
olur. Piyasanõn gelişimine göre yatõrõmcõmõzõn kar/zarar durumu aşağõdaki gibi olacaktõr:

15 Aralõk
2006 VİS
Fiyatõ

VİS'den
Meydana Gelen
Kar/Zarar (YTL)

VİS Getiri
Oranõ (%)

47,000
48,000
49,000
50,000
51,000
52,000
53,000

800
600
400
200
0
-200
-400

7,84
5,88
3,92
1,96
0,00
-1,96
-3,92

15 Aralõk
2006 İMKB
30 Endeksi

Hisse Senedi
Spot Piyasasõ
Getiri Oranõ
(%)

Portföy
Kar/Zarar
(YTL)

Net
Kar/Zarar
(YTL)

47.350
48.358
49.365
50.373
51.380
52.387
53.395

-7,84
-5,88
-3,92
-1,96
0,00
1,96
3,92

-784,3
-588,2
-392,2
-196,1
0,0
196,1
392,2

15,7
11,8
7,8
3,9
0,0
-3,9
-7,8

VİS’den meydana gelen kar/zarar şu şekilde hesaplanmõştõr:
15 Aralõk 2006’da VİS değerinin 47,000 olduğu durum:
Bir sözleşme için kar/zarar: (51,000-47,000)*100=400YTL
2 adet satõlan sözleşme için kar/zarar: 2*400=800YTL
VİS’deki fiyat değişiklik oranõ: ((51,000-47,000)/51,000)*100=%7,84
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Riskten korunma oranõ 1 olduğuna göre vadeli piyasadaki fiyat değişim oranõ ile spot piyasadaki
fiyat değişim oranõ eşit olmalõdõr. Beta’nõn 1’e eşit olmasõ sebebiyle de spot endeks değerindeki
düşüş oranõ ile sahip olunan portföyün değerindeki düşüş oranõ birbirine eşit olmalõdõr. O halde,
eldeki portföyün hisse senedi spot piyasasõndaki değer kaybõ da %7,84 oranõnda olmalõdõr.
Buna göre portföyde meydana gelen zarar: 10.000 * 0.0784=784,3YTL’dir. Vadeli sözleşmeden
doğan kar da 800 YTL olduğundan, yatõrõmcõmõz 2 adet sözleşme satarak endeksteki düşüşten
kaynaklanacak zararõnõ telafi etmiştir. Tablodan da görüldüğü gibi endeksin farklõ seviyelerinde
portföy karõ veya zararõ, vadeli işlem sözleşmesinden doğan kar veya zararla hemen hemen
birbirine eşit olarak gelişmiş ve yatõrõmcõmõz iki farklõ piyasada aldõğõ pozisyonla spot piyasada
oluşabilecek zarara karşõ kendini korumuştur. Riskten korunma oranõnõn veya portföyün betasõnõn
bire eşit olmadõğõ durumlarda tam korunma sağlamak için bu oranlar doğrultusunda satõlacak
sözleşme sayõsõ değişecektir.

Faiz Vadeli İşlem Sözleşmeleri
Borsamõzda işlem gören Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) üzerine düzenlenmiş üç tip faiz
vadeli işlem sözleşmesi vardõr. Bunlar:
•

91 Günlük DİBS,

•

365 Günlük DİBS ve

•

Gösterge DİBS’lere dayalõ vadeli işlem sözleşmeleridir.
# Faiz vadeli işlem sözleşmeleri de diğer sözleşmelerde olduğu gibi korunma,
yatõrõm ve arbitraj amaçlõ kullanõlabilir.
# Faiz vadeli işlem sözleşmelerinde ilgili DİBS’in değeri virgülden sonra üç
basamak şeklinde kote edilir. Örn. Ocak vadeli gösterge DİBS’e dayalõ
sözleşme 73,750 gibi.
# Sözleşmenin değeri sözleşmenin işlem gördüğü fiyatõn 100 ile çarpõlmasõ
sonucu bulunur. Örneğin 75,650 fiyatla işlem görmekte olan gösterge DİBS’e
dayalõ Mart 2007 vadeli sözleşmenin değeri 75.650 × 100 = 7.565 YTL
olacaktõr. İşlemler için aracõ kurumlarõn borsaya ödeyecekleri Borsa payõ,
sözleşme değeri üzerinden oransal olarak belirlenir.
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# VOB’da herhangi bir bononun fiziken teslimatõ söz konusu değildir.
Yatõrõmcõlarõn vadeli piyasada elde ettikleri kar veya zarar teminat hesaplarõna
yansõtõlmaktadõr. Sözleşme satõn almõş (uzun) taraflar vadeli fiyatlarõn
yükselmesi durumunda kar, düşmesi durumunda zarar ederken; sözleşme
satmõş (kõsa) taraflarsa vadeli fiyatlarõn düşmesi durumunda kar ve yükselmesi
durumunda zarar etmektedir..
Bir adet 365 günlük DİBS’e dayalõ sözleşme satõn almak veya satmak isteyen
bir yatõrõmcõnõn işleminin gerçekleşmesi için hesabõnda 500 YTL (başlangõç
teminatõ) bulundurmasõ gerekirken, bu rakam 91 günlük ve gösterge DİBS’e
dayalõ sözleşmelerde 300 YTL’dir.
365 günlük sözleşmede bir uzun veya bir kõsa pozisyonu olan bir yatõrõmcõnõn
teminat hesabõ bakiyesinin 375 YTL (sürdürme teminatõ) veya altõna düşmesi
halinde yatõrõmcõya teminat tamamlama çağrõsõ yapõlõr. Yatõrõmcõdan hesap
bakiyesini 500 YTL’ye çõkarmasõ istenir. 91 günlük ve gösterge DİBS’e dayalõ
sözleşmelerde ise teminat tamamlama çağrõsõ, teminat hesabõ bakiyesinin 225
YTL’ye düşmesi halinde yapõlõr. Yatõrõmcõdan bakiyesini 300 YTL’ye çõkarmasõ
istenir.
# 365 günlük sözleşmenin bir vadesinde bir sözleşme satõn alõp diğer vadesinde
de bir sözleşme satan (“fark” ya da “yayõlma” pozisyonu oluşturan) bir
yatõrõmcõnõn aldõğõ iki pozisyon için yatõrmasõ gereken toplam başlangõç
teminatõ 500 × 2 = 1.000 YTL değil, 500 YTL’dir (“Fark” ya da “yayõlma”
teminatõ). Fark pozisyonunu diğer iki sözleşmede oluşturan bir yatõrõmcõnõn ise
iki pozisyonu için yatõrmasõ gereken toplam başlangõç teminatõ 300 YTL’dir.
# Yatõrõmcõlar, gün içinde elde ettikleri kar sebebiyle teminat hesabõ bakiyelerinde
artõş olduğunda her gün hesaplarõn güncellenmesinin ardõndan teminat
hesaplarõnõn başlangõç teminatõ seviyesini aşan kõsmõnõ çekebilirler.
# VOB’da işlem gören 91 ve 365 günlük DİBS’lere dayalõ vadeli işlem
sözleşmeleri Şubat, Nisan, Haziran, Ağustos, Ekim ve Aralõk vadelidir. Aynõ
anda en yakõn üç vadeye ait sözleşmeler işlem görmektedir. Örneğin 2007’nin
Şubat ayõ sonunda olduğumuzu varsayalõm. Buna göre VOB’da Nisan, Haziran
ve Ağustos 2007 vadeli 91 ve 365 günlük faiz sözleşmeleri kote edilmektedir.
Gösterge DİBS vadeli işlem sözleşmesi için ise Hazine’nin düzenlediği
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gösterge tahvil ihracõnõ takip eden ay ve bu ayõ takip eden ikinci ve dördüncü
ay olmak üzere toplam üç vade ayõ için sözleşmeler işleme açõlmaktadõr.
Faiz vadeli işlem sözleşmelerinin özellikleri bu broşürün sonundaki tablolarda listelenmiştir.

Yatõrõm Amaçlõ Bir Kullanõm Örneği:

2006 senesinin Ekim ayõ içinde, yakõn bir gelecekte faizlerinin yükseleceğini düşünen bir yatõrõmcõ
vadeli işlem borsasõnda o anki gösterge bono olarak işlem gören 13/08/2008 itfa tarihli DİBS
üzerine düzenlenmiş bir vadeli işlem sözleşmesi satar. Yatõrõmcõnõn beklentileri doğrultusunda
faizler yukarõ doğru tõrmanmaya başlar. Cari piyasada Hazine Bonolarõnõn değeri azalacaktõr,
fakat yatõrõmcõ VOB’da satõş yaptõğõ için bu sözleşmeden kar elde edecektir.

Yatırımcı

Dayanak Varlõğõn
İtfasõna Kalan Süre

Faizler Yükselmeye
Başlar
27/10/2006

30/11/2006

13/08/2008
Gösterge DİBS’nin
İtfa Tarihi

Vadeli İşlem Sözleşmesi
Satar ve Yeterli
Teminatõ Yatõrõr

VİS’nin Vadesi Dolar ve Faizlerin
Yükselmesi Üzerine
Sözleşme Değer Yitirir

Faizler
27/10/2006: Yatõrõmcõ piyasada faizlerin yükseleceği ve Hazine Bonolarõnõn fiyatlarõnõn da buna
paralel olarak aşağõ düşeceği endişesini taşõmaktadõr. Bu nedenle vadesi 30 Kasõm 2006
tarihinde dolacak, dayanak varlõğõ 13 Ağustos 2008 itfa tarihli Hazine Bonosu olan ve piyasada
71,230 YTL (%23,70)’dan işlem gören gösterge DİBS vadeli işlem sözleşmesini satar. Yatõrõmcõ
bu satõşõn gerçekleşmesi için 300 YTL teminat yatõrõr.
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30/11/2006 (Sözleşmenin Vade Tarihi): VİS’nin satõldõğõ tarihten vade sonuna kadar geçen süre
içerisinde yatõrõmcõnõn endişeleri gerçeğe dönüşmüş ve faizler yükselmiştir. Buna paralel olarak
vadeli işlem sözleşmesinin dayanak varlõğõ olan gösterge bononun fiyatõ da düşmüştür. 30 Kasõm
2006 tarihinde 13/08/2008 itfa tarihli DİBS cari piyasada 68,890 YTL fiyatla (%26,5’lik faiz
oranõyla) işlem görmüştür. Bu fiyat VİS’in vade sonu uzlaşma fiyatõ olarak kabul edilir. Yani
yatõrõmcõ 27 Ekim 2006’da 71,230 YTL fiyatla sattõğõ VİS’yi 30 Kasõm 2006 tarihinde 68,890 YTL
fiyatla tekrar satõn almõş kabul edilir. Aradaki fark

(71,230 − 68,890) × 100 = 234 YTL

ise

yatõrõmcõnõn hesabõna kar olarak yansõtõlõr. Görüldüğü gibi yatõrõmcõ 34 günlük zaman zarfõnda
%78 oranõnda kar elde etmiştir.
Önemli Not ve Uyarı: Kullanõm örneklerindeki tüm fiyat verileri tamamen örnek olmasõ amacõyla
verilmiştir.

Emtia Vadeli İşlem Sözleşmeleri
Borsamõzda işlem gören üç tip emtia vadeli işlem sözleşmesi vardõr. Bunlar:
•

Buğday vadeli işlem sözleşmeleri

•

Pamuk vadeli işlem sözleşmeleri ve

•

Altõn vadeli işlem sözleşmeleridir.
# Emtia vadeli işlem sözleşmeleri korunma, yatõrõm ve arbitraj amaçlõ
kullanõlabilir.
# Buğday vadeli işlem sözleşmelerinde dayanak varlõk “Anadolu kõrmõzõ sert baz
kalite buğday”dõr (Bezostaja-1, Doğu- 88, Gün- 91, Haymana- 79, İkizce- 96,
Karasu-

90,

Lancer,

Odeskaya-

51,

Şahin).

Pamuk

vadeli

işlem

sözleşmelerinde dayanak varlõk “Ege Standart 1 baz kalite pamuk”tur. Altõn
vadeli işlem sözleşmelerinin dayanak varlõğõ ise “995/1000 saflõkta rafine
edilmiş külçe altõn”dõr.
# Buğday vadeli işlem sözleşmelerinde 1 kg baz kalite buğdayõn YTL cinsinden
fiyatõ

virgülden

sonra

dört

basamak

halinde;

pamuk

vadeli

işlem

sözleşmelerinde 1 kg baz kalite pamuğun YTL cinsinden fiyatõ virgülden sonra
üç basamak halinde ve altõn vadeli işlem sözleşmesinde ise 1 gram altõnõn
YTL cinsinden değeri virgülden sonra üç basamak halinde kote edilir. Örn. Mart
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vadeli buğday sözleşmesi 0,4845 YTL/kg veya Aralõk vadeli pamuk sözleşmesi
2,575 YTL/kg gibi.
# Bir buğday sözleşmesinin büyüklüğü 5.000 kg; bir pamuk sözleşmesinin
büyüklüğü 1.000 kg ve bir altõn sözleşmesinin büyüklüğü 100 gr’dõr. Örneğin
Temmuz

2007

vadeli

bir

buğday

sözleşmesini

0,4915

YTL/kg

fiyat

seviyesinden satõn alan bir yatõrõmcõ, Temmuz ayõ sonunda 5.000 kg buğdayõ
satõn alõrken ödeyeceği fiyatõ

0,4915 YTL/kg olarak belirlemiş olur. Ya da

örneğin Aralõk vadeli bir buğday sözleşmesini 0,5410 YTL/kg fiyat seviyesinden
satan yatõrõmcõ, 5.000 kg buğdayõn Aralõk ayõ sonundaki satõş fiyatõnõ 0,5410
YTL/kg fiyat seviyesinde sabitlemiş olacaktõr. Benzer şekilde bir pamuk
sözleşmesi alan veya satan yatõrõmcõ ise 1.000 kg pamuğun alõş veya satõş
fiyatõnõ sabitlemiş olacaktõr.
# Buğday vadeli işlem sözleşmesinin değeri sözleşmenin işlem gördüğü fiyatõn
5.000 ile çarpõlmasõ sonucu bulunur. Örn. Mayõs vadeli buğday sözleşmesi
0,4940

YTL/kg

fiyatla

işlem

görmekte

0,4940YTL / kg × 5.000 kg = 2.470

YTL

iken

sözleşmenin

olacaktõr.

İşlemler

değeri

için

aracõ

kurumlarõn borsaya ödeyecekleri Borsa payõ, sözleşme değeri üzerinden
oransal olarak belirlenir.
# VOB’da buğday, pamuk veya altõnõn fiziken teslimatõ söz konusu değildir.
Yatõrõmcõlar, emtia alõm satõmõnõ ilgili ürünün nakit ticaretinin gerçekleştiği
pazarlarda yapmaktadõrlar; vadeli piyasada ise elde ettikleri kar veya zarar
teminat hesaplarõna yansõtõlmaktadõr. Sözleşme satõn almõş (uzun) taraflar
vadeli fiyatlarõn yükselmesi durumunda kar, düşmesi durumunda zarar
ederken;

sözleşme

satmõş

(kõsa)

taraflarsa

vadeli

fiyatlarõn

düşmesi

durumunda kar ve yükselmesi durumunda zarar etmektedir.
Bir adet buğday veya pamuk vadeli işlem sözleşmesi satõn almak veya satmak
isteyen bir yatõrõmcõnõn işleminin gerçekleşmesi için hesabõnda 240 YTL
(başlangõç teminatõ) bulundurmasõ gerekmektedir. Altõn sözleşmesi için ise bu
teminat tutarõ 250 YTL’dir.
Buğday veya pamuk vadeli işlem sözleşmesinde bir uzun veya bir kõsa
pozisyonu olan bir yatõrõmcõnõn teminat hesabõ bakiyesinin 180 YTL (sürdürme
teminatõ) veya altõna düşmesi halinde yatõrõmcõya teminat tamamlama çağrõsõ
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yapõlõr. Yatõrõmcõnõn hesap bakiyesini 240 YTL’ye çõkarmasõ istenir. Sürdürme
teminatõ seviyesi altõn vadeli işlem sözleşmesi için ise 187,5 YTL’dir.
# Buğday ve pamuk sözleşmesinin bir vadesinde bir sözleşme satõn alõp diğer
vadesinde de bir sözleşme satan (“fark” ya da “yayõlma” pozisyonu oluşturan)
bir yatõrõmcõnõn aldõğõ iki pozisyon için yatõrmasõ gereken toplam başlangõç
teminatõ 240 × 2 = 480 YTL değil, 240 YTL’dir (“Fark” ya da “yayõlma”
teminatõ). Fark pozisyonunu altõn vadeli işlem sözleşmesinde oluşturan bir
yatõrõmcõnõn yatõrmasõ gereken teminat tutarõ ise 250 YTL’dir.
# Yatõrõmcõlar, gün içinde elde ettikleri kar sebebiyle teminat hesabõ bakiyelerinde
artõş olduğunda her gün hesaplarõn güncellenmesinin ardõndan teminat
hesaplarõnõn başlangõç teminatõ seviyesini aşan kõsmõnõ çekebilirler.
# VOB’da işlem gören buğday vadeli işlem sözleşmeleri Mart, Mayõs, Temmuz,
Eylül, Aralõk; pamuk vadeli işlem sözleşmeleri Mart, Mayõs, Temmuz, Ekim ve
Aralõk ve altõn vadeli işlem sözleşmeleri ise Şubat, Nisan, Haziran, Ağustos ve
Ekim vadelidir. Altõn sözleşmelerinde aynõ anda en yakõn üç vadeye ait
sözleşmeler işlem görürken pamuk ve buğday da en yakõn beş vade işlem
görmektedir. Örneğin Şubat 2007 tarihinde VOB’da işlem gören emtia
sözleşmeleri şöyle olacaktõr: Mart, Mayõs, Temmuz, Eylül, Aralõk 2007 vadeli
buğday sözleşmeleri; Mart, Mayõs, Temmuz, Ekim, Aralõk 2007 vadeli pamuk
sözleşmeleri ve Şubat, Nisan, Haziran vadeli altõn sözleşmeleri.
Emtia vadeli işlem sözleşmelerinin özellikleri bu broşürün sonundaki tablolarda listelenmiştir.

" Türev Araçlar Gerçekten Kullanõlõyor mu?
Yukarõda faydalõ olduğunu belirttiğimiz türev araçlar gerçek hayatta kullanõlõyor mu? Kullanõlõyorsa
kimler hangi amaçlar için kullanõyor?
İlk önce kim kullanõyor sorusunu cevaplayalõm. Türev araçlar herkes içindir. Bankalar, aracõ
kurumlar, kurumsal yatõrõmcõlar ve bunlarõn dõşõndaki reel sektör şirketleri ile bireysel yatõrõmcõlar
türev araçlarõ kullanmaktadõr. Türev araçlarõ alõp satan kesimler ülkeden ülkeye değişiklik arz
etmektedir. Örneğin Hindistan ve Kore’de bireysel yatõrõmcõnõn payõ önemli iken Amerika ve
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Avrupa’da kurumsal yatõrõmcõlar (bankalar, fonlar, şirketler vs.) öne çõkmaktadõr. Elektronik işlem
sistemlerinin kullanõlmaya başlanmasõ, önceleri sadece kurumsal yatõrõmcõlar tarafõndan kullanõlan
türev araçlarõn bireysel yatõrõmcõlar tarafõndan da kullanõlmasõnõn önünü açmõş ve bu araçlarõ
kullanan yatõrõmcõ sayõsõ hõzla artmõştõr.
Hepimiz İMKB’de hisse senedi alõnõp satõldõğõnõ biliyoruz. Biz bu borsalara “spot borsa” diyoruz.
Çünkü para ve hisse senedi, işlemin gerçekleştiği tarihte veya ona çok yakõn bir zamanda el
değiştirmektedir. Spot borsada hisse senedi alõp satan çok sayõda yatõrõmcõnõn olduğunu da
hepimiz biliyoruz ve işlem hacminin yüksek olduğunu görüyoruz. Peki, dünyada vadeli işlem ve
opsiyon borsalarõnda işlem hacmi ne seviyede? Bu borsalarda 2005 yõlõ itibarõyla toplam işlem
hacmi 1,4 katrilyon dolarõn üzerindedir. 2006 yõlõ sonu itibarõyla ise bu rakamõn aşõlacağõna yõl
içerisindeki veriler göz önünde bulundurulduğunda kesin gözüyle bakõlmaktadõr.
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Dünya Borsalarõnda İşlem Gören VİS ve Opsiyon Sözleşmeleri İşlem Hacmi
(milyar ABD Dolarõ)
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Kaynak: BİS
Vadeli işlem ve opsiyon borsalarõnõn açõlmasõ spot piyasalarõ da olumlu etkilemektedir. Örneğin
Arjantin’de türev araçlar borsasõnõn açõlmasõndan iki yõl sonra spot piyasada işlem hacmi %900
artarken Singapur’da bu artõş %130 oranõnda olmuştur.
Aynõ zamanda şunu söyleyebiliriz: vadeli işlem ve opsiyon borsalarõnõn faaliyette olduğu
ülkelerde, vadeli işlem ve opsiyon borsalarõnõn işlem hacimleri spot borsa işlem hacimlerini kõsa
sürede yakalayõp geçmektedir.
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Spot ve Vadeli Piyasalarõn İşlem Hacm i Karşõlaştõrm asõ (Milyon EURO)
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Kaynak: İlgili Borsalarõn Web Siteleri- VOB Araştõrma
*Hisse senedi piyasasõ
**Hisse senedi+bono piyasasõ
İşlem hacimlerinden ve değişik sektörlerden çok geniş bir kullanõcõ kitlesinin olmasõndan bu
aracõn ne kadar yaygõn olduğu anlaşõlabilir.

" Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsasõ Ekonomiye Katkõ
Sağlar mõ?
Vadeli işlem ve opsiyon borsalarõ ekonomiye doğrudan ve dolaylõ bir çok katkõ sağlar. Bu
borsalarõn sağladõğõ en önemli katkõ, türev araçlarõn ticaretine imkan vermek suretiyle, bu
sözleşmeleri kullananlarõn etkin ekonomik karar almalarõnõ sağlamasõdõr.
Bunun yanõnda borsalarõn da içinde bulunduğu finansal sistem, ülke ekonomisinin en önemli
varlõğõdõr. Gelişmiş bir ekonomiye sahip olmak için gelişmiş bir finansal sisteme sahip olmak
zorunludur. Vadeli işlem ve opsiyon borsalarõ da gelişmiş bir finansal sistemin vazgeçilmez
kurumlarõ arasõndadõr.
Finansal sistem aynõ zamanda çok önemli bir istihdam alanõdõr. Bu sektörde üretilen katma değer,
ülkelerin milli gelirlerinin önemli bir kõsmõnõ sağlayabilir. Finansal sistemdeki en önemli
eksikliğimiz olan Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsasõ’nõn işlem hacmini ileriki yõllarda daha da
arttõrmasõyla birlikte, finansal piyasalarõmõzõn ekonomiye olan katkõsõnda bir artõş olacağõnõ
beklemek yanlõş olmayacaktõr.
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Türev borsalarõnõn sunmuş olduğu araçlar ile geleceğe ilişkin fiyat belirsizliğinin ortadan kalkmasõ
yatõrõmcõlarõn daha etkin karar almalarõna, rekabet gücünün artmasõna ortam hazõrlar. Bu ortam
ise istihdama olumlu katkõda bulunmaktadõr.

" Borsadan Ne Beklemeliyim?
Borsamõzõn faaliyete geçmesi, yatõrõm araçlarõmõzõ, yatõrõm yapma yöntemimizi ve tüm olarak
finansal sistemin ürettiği hizmetleri değiştirmiştir. Artõk eskisinden daha çok yatõrõm seçeneğine
sahibiz. Mallara ve hatta finansal göstergelere yatõrõm yapabilir hale geldik.
Sadece fiyat yükselişlerinden değil, fiyat düşüşlerinden de kar elde etmek mümkün hale gelmiştir.
Artõk yatõrõm fonlarõ daha iyi idare edilecek ve bu durum yatõrõm fonlarõnõn portföylerinin artmasõna
neden olacaktõr.
Kõsaca yatõrõmcõlarõmõza hizmet edecek daha büyük bir finansal sistemimiz ve daha fazla
yatõrõmcõmõz olacaktõr.
Bu da ülkemizin gelişmesini finanse edecektir.

" Geleceğin Anahtarõ Olur mu?
Geleceği bilmemiz mümkün değil, ama geleceğe hazõrlõklõ olmamõz mümkün. Borsamõz geleceğe
hazõrlõklõ olmamõzõ sağlayacak araçlarõ sunmaktadõr. Bu nedenle Vadeli İşlem ve Opsiyon
Borsasõna geleceğin anahtarõ diyebiliriz.
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" VOB’da Nasõl İşlem Yapabilirsiniz?
" Öncelikle Aracõ Kuruluşta Bir Hesap Açmanõz Gerekir:
Bireysel müşterilerin doğrudan borsada işlem yapabilmesi mümkün değildir. İşlemler, borsa
üyesi aracõ kurumlar vasõtasõyla yapõlabilir. Borsamõz emirlerin eşleştirilmesinde ve emirlerin
iletilmesinde elektronik bir sistem kullanmaktadõr. Emirler Borsaya üyeler tarafõndan iletilir.
Üyelerin kendi ofislerinde emirlerin iletilmesinde kullanõlacak Borsamõzõn bilgisayarlarõna bağlõ
bilgisayarlarõ bulunmaktadõr.
VOB’da işlem yapmak üzere yalnõzca Borsamõza üye olan aracõ kurum ve bankalarda hesap
açtõrabilirsiniz. Kasõm 2006 tarihi itibarõyla Borsamõza üye kuruluşlarõn listesi aşağõdaki tabloda
yer almaktadõr.

ÜYELERİMİZ
1 DEUTSCHE SECURITIES MENKUL DEĞERLER A.Ş
Tel: 0 212 252 20 00 Fax: 0 212 293 34 90.
2 NUROL MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Tel: 0 212 286 80 00 Fax: 0 212 286 80 01

3 GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tel: 0 216 453 00 00 Fax: 0 216 451 63 64

4 HSBC BANK A.Ş.
Tel: 0 212 336 30 00 Fax: 0 212 366 33 80

5 DENİZ TÜREV MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tel: 0 212 336 42 96 Fax: 0 212 211 83 16

6 YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tel: 0 212 317 69 00 Fax:0 212 282 15 50

7 EGEMEN MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Tel: 0 232 489 46 30 Fax: 0 232 489 61 30

8 FORM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tel: 0 212 284 84 95 Fax: 0 212 284 84 92

9 EVGİN YATIRIM MENKUL DEĞERLER TİCARET A.Ş.
Tel: 0 212 270 10 46 Fax: 0 212 282 88 20

10 AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tel: 0 212 334 94 94 Fax: 0 212 249 12 87

11 RAYMOND JAMES YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
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Tel: 0 212 287 40 04 Fax: 0 212 287 59 10

12 SANKO MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tel: 0 212 410 05 00 Fax: 0 212 410 05 05

13 TACİRLER MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tel: 0 212 355 46 46 Fax: 0 212 282 20 65

14 OYAKBANK A.Ş.
Tel: 0 212 335 10 00 Fax: 0 212 286 61 00

15 YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tel: 0212 280 10 30 Fax: 0 212 264 14 09

16 EKİNCİLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tel: 0 212 266 27 66 Fax: 0 212 266 16 07

17 AKBANK T.A.Ş.
Tel: 0 212 270 00 44 Fax: 0 212 269 73 83

18 TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.
Tel: 0 212 334 50 50 Fax: 0 212 243 29 75

19 EFG İSTANBUL MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tel: 0 212 317 27 27 Fax: 0 212 317 27 26

20 DELTA MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tel: 0 212 236 42 74 Fax: 0 212 236 65 67

21 ACAR YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tel: 0 212 216 26 61 Fax: 0 212 288 92 46

22 STANDARD YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Tel: 0 212 323 48 88 Fax: 0 212 323 48 50

23 GFC GENERAL FİNANS MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tel: 0 212 233 10 10 Fax: 0 212 296 85 75

24 DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Tel: 0 212 336 40 00 Fax: 0 212 212 54 12

25 İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tel: 0 212 350 20 00 Fax: 0 212 350 20 01

26 DENİZ BANK A.Ş.
Tel: 0 212 355 08 00 Fax: 0 212 274 79 93

27 İNFO MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tel: 0 212 319 26 00 Fax: 0 212 324 84 25

28 ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tel: 0 212 213 43 70 Fax: 0 212 213 43 90

29 TAKSİM YATIRIM A.Ş.
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Tel: 0 212 251 71 16 Fax: 0 212 249 74 83

30 ÖNCÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tel: 0 212 251 83 80 Fax: 0 212 251 90 12

31 OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tel: 0 212 319 12 00 Fax: 0 212 351 05 99

32 FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tel: 0 212 282 17 00 Fax: 0 212 282 22 50

33 TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.
Tel: 0 212 444 0 333 Fax: 0 212 318 18 18

34 YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.
Tel: 0 212 339 70 00 Fax: 0 212 339 60 00

35 TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tel: 0 212 345 11 11 Fax: 0 212 345 07 14

36 HAK MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Tel: 0 212 296 84 84 Fax: 0 212 233 69 29

37 FORTİS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tel: 0 212 358 07 70 Fax: 0 212 358 08 07

38 VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tel: 0 212 352 35 77 Fax: 0 212 352 36 20

39 HEDEF MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tel: 0 212 310 27 00 Fax: 0 212 227 83 33

40 EKSPRES YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tel: 0 212 336 51 00 Fax: 0 212 336 51 01

41 FORTİS BANK A.Ş.
Tel: 0 212 274 42 80 Fax: 0 212 275 44 05

42 PRİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tel: 0 212 283 88 88 Fax: 0 212 283 88 90

43 ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Tel: 0 212 310 62 00 Fax: 0 212 310 62 10

44 ATA ONLINE MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Tel: 0 212 310 60 60 Fax: 0 212 259 07 64

45 FİNANSBANK A.Ş.
Tel: 0 212 318 50 00 Fax: 0 212 318 59 48

46 ECZACIBAŞI MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tel: 0 212 319 59 99 Fax: 0 212 319 59 69
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47 ALTERNATİF YATIRIM A.Ş.
Tel: 0 212 315 58 00 Fax: 0 212 296 88 31

48 DEUTSCHE BANK A.Ş.
Tel: 0 212 317 01 00 Fax: 0 212 317 01 05

49 TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.
Tel: 0 212 316 34 00 Fax: 0 212 316 08 34

50 TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.
Tel: 0 312 455 87 69 Fax: 0 312 455 88 60

51 ALTERNATİF BANK A.Ş.
Tel: 0 212 315 65 00 Fax: 0 212 233 15 00

52 TURKISH YATIRIM A.Ş.
Tel: 0 212 233 48 48 Fax: 0 212 240 88 85

53 TEKSTİL BANKASI A.Ş.
Tel: 0 212 335 53 35 Fax: 0 212 276 17 40

54 GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tel: 0 212 244 55 66 Fax: 0 212 244 55 67

55 C MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tel: 0 212 290 32 32 Fax: 0 212 290 26 90

56 HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tel: 0 212 366 17 00 Fax: 0 212 336 24 72

57 T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.
Tel: 0 212 276 59 60 Fax: 0 212 276 93 13

58 ENTEZ MENKUL DEĞERLER TİCARETİ A.Ş.
Tel: 0 216 347 70 35 Fax: 0 216 346 63 43

59 AKDENİZ MENKUL DEĞERLER TİCARETİ A.Ş.
Tel: 0 212 233 11 02 Fax: 0 212 234 41 01

60 KALKINMA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tel: 0 212 211 97 97 Fax: 0 212 211 97 98

61 ANADOLUBANK A.Ş.
Tel: 0 212 296 57 12 Fax: 0 212 296 57 15

62 OPUS MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tel: 0 212 385 01 00 Fax: 0 212 385 01 99

Borsamõz Üyesi aracõ kurum ve bankalar web sitemizin (www.vob.org.tr) “Üyelik” bölümünde
ve “Borsamõz Bülteninde” devamlõ olarak duyurulmaktadõr.
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$

Aracõ kuruluşlar, yatõrõmcõlarõn risk getiri tercihlerini belirleyerek, türev araçlarõn muhtemel
riskleri konusunda onlarõ bilgilendirirler ve Sermaye Piyasasõ Kurulu tarafõndan belirlenen
“türev araçlar risk bildirim formu”nu müşterilerine iletirler.

$

Müşterilerinden gereken teminatõ alõrlar.

$

Müşterileri vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri hakkõnda bilgilendirirler.

$

Emirleri borsaya iletir, müşterinin ihtiyaç duyduğu diğer hizmetleri verirler.
" Vadeli işlem veya opsiyon sözleşmesi alõm satõmõ yapmak isteyen bir yatõrõmcõnõn ihtiyacõ
olan diğer bir unsur ise alõm-satõm kararõdõr.
Bir başka deyişle öncelikle piyasadaki gelişmeleri değerlendirerek alõm veya satõm yönünde
bir karar almanõz gerekmektedir. Bunun için aracõ kuruluşunuzda çalõşan yatõrõm
danõşmanlarõna başvurmaktan kaçõnmayõn.
" İhtiyacõnõz olan bir diğer unsur ise işlem teminatõdõr.
Çünkü aldõğõnõz kararõ uygulayabilmek için Borsanõn belirlediği miktarda işlem teminatõnõ
hesabõnõzda bulundurmanõz gerekmektedir.
" Son olarak işlemi gerçekleştirmek için Borsaya emir iletmeniz gerekecektir.
Vadeli işlemler ve opsiyon borsalarõnda işlem gerçekleştirebilmek için ihtiyacõmõz olan
unsurlarõ açõkladõktan sonra işlemleri doğru gerçekleştirebilmemiz amacõyla emir verirken
nelere dikkat etmeniz gerektiğini belirtelim:
Emir Verirken Nelere Dikkat Etmeniz Gerekir?

Öncelikle verdiğiniz emrin eksiksiz olmasõ gerekmektedir. Bunun için:
•

Emir türünün alõm veya satõm olduğunu,

•

Sözleşmenin adedini,

•

Ay ve yõl olarak sözleşmenin vadesini,

•

Alõnacak veya satõlacak sözleşmeyi,

•

Sözleşme tipini,

•

Fiyatõnõ,

•

Emir tipini

•

Emrin geçerli olduğu zaman aralõğõnõ belirtmek çok önemlidir.

ve
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" VOB’da Oluşan Fiyatlar Nasõl Takip Edilecek?
Borsamõzda işlem gören sözleşmelere ilişkin fiyatlarõ anlõk olarak, veri yayõn firmalarõ (Foreks,
Plato, IBS, Matriks, Infotrace, Reuters, Bloomberg gibi) veya teleteks aracõlõğõyla (CNBC-e)
takip

edebilirsiniz.

Bunun

yanõnda

gecikmeli

veriler

Borsamõzõn

web

sitesinden

izlenebilmektedir.
Gün sonu borsamõz tarafõndan web sitemizde yayõmlanan günlük fiyat bilgilerinin bir örneğine
aşağõdaki tabloda yer verilmiştir.

Tabloda birinci sütunda işlem gören sözleşmelerin kodlarõ, ikinci sütunda vade aylarõ, üçüncü
sütunda o gün sonundaki uzlaşma fiyatõ, dördüncü sütunda bir gün önceki güne ait uzlaşma
fiyatõ, beşinci ve altõncõ sütunlarda sözleşmelerin bir önceki güne göre yüzdesel ve sabit fiyat
değişimleri, yedinci ve sekizinci sütunda sözleşmelerin gün içinde işlem gördüğü en yüksek ve
en düşük fiyatlar gösterilmektedir. Her bir satõr bir sözleşmeyi temsil etmektedir. Birinci satõrda
endeks sözleşmesinin Şubat 2005 vadesi, ikinci satõrda Nisan 2005, üçüncü satõrda ise
Haziran 2005 vadesi gösterilmektedir. Fiyatlar incelendiğinde, her bir vade için fiyatlarõn farklõ
olduğu, fiyatlarõn gün içinde dalgalandõğõ görülmektedir.
Son dört sütunda ise adet ve parasal değer olarak işlem hacmi, açõk pozisyon sayõsõ ve açõk
pozisyon sayõsõnõn bir önceki güne göre değişimi gösterilmektedir. Yukarõdaki örnek bültende
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görüldüğü gibi piyasa katõlõmcõlarõnõn ihtiyaç duyabileceği her türlü bilgi günlük olarak
sunulmaktadõr.

" Kõsa Kõsa:
Pozisyon kapatmak için...
Bir vadeli işlem sözleşmesi aldõğõnõzda veya sattõğõnõzda açõlmõş olan pozisyonunuzu kapatmak
için vade sonuna kadar beklemek zorunda değilsiniz. Vade tarihine kadar, alõm yönlü işlem
yaparak pozisyon açmõşsanõz aynõ vadeli sözleşmeyi satarak; satõm yönlü işlem yaparak
pozisyon açmõşsanõz aynõ vadeli sözleşmeyi alarak pozisyonunuzu kapatabilirsiniz. Sözleşmenin
vadesine kadar sürekli alõm satõm yaparak pozisyon kapatabilir veya yeni pozisyon açabilirsiniz.
Nakdi uzlaşma yönteminde...
Açõk pozisyonu olanlar vade sonunda pozisyonlarõnõ vade sonu uzlaşma fiyatõ üzerinden
kapatõrlar. Yani satmõş olduğunuz sözleşmeleri vade sonundaki uzlaşma fiyatõndan geri almõş,
almõş olduğunuz sözleşmeleri de yine bu fiyat üzerinden satmõş olursunuz. Böylelikle fiziki
teslimat olmaksõzõn kar veya zararlar hesaplara yansõtõlarak teminatlar serbest bõrakõlõr.
Düşük maliyetli işlem yapabilme avantajõ...
VOB’da son derece düşük maliyetlerle işlem yapmak mümkündür. Maliyet, işleminizi
gerçekleştirmesi için aracõ kuruma ödemeniz gereken kurtaj tutarõdõr. Kurtaj tutarõ, sözleşme
değerinin %1’ini geçmeyecek şekilde aracõ kuruluşlarõn inisiyatifinde belirlenmektedir.
Ayrõca işleminizin gerçekleşebilmesi için teminat yatõrmanõz gereklidir. Dayanak varlõğõn bedelinin
çok altõnda (yaklaşõk % 10’u) bir teminat yatõrarak sözleşme alabilir veya satabilirsiniz.
Pozisyonunuzu kapattõğõnõzda teminat hesabõnõzdaki meblağõ geri alõrsõnõz.
Fark (Yayõlma) pozisyonlarõnda daha düşük teminat...
Aynõ sözleşmenin farklõ vadelerinin birinde uzun diğerinde kõsa pozisyon alõnmasõ halinde fark
(yayõlma) pozisyonu oluşmuş olur. Bu durumda, almõş olduğunuz iki sözleşme için başlangõç
teminatõnõn iki katõnõ ödemek yerine fark işlemini oluşturan iki pozisyonun her biri için başlangõç
teminatõnõn yarõsõnõ ödemeniz yeterlidir.
Elde edilen karõn çekilmesi...
Kar/zarar hesaplamasõ Takasbank tarafõndan her gün sonunda yapõlõr. Bu işlem

“hesaplarõn

güncellenmesi” olarak adlandõrõlõr.
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Her gün hesaplarõn güncellenmesinin ardõndan teminat hesabõnõzõn başlangõç teminatõ seviyesini
aşan kõsmõnõ çekebilirsiniz. Her gün sonunda teminatõnõzõn sürdürme teminatõ seviyesinin altõna
düşmesi halinde ek teminat yatõrmanõz gerekecektir.
Yatõrõlacak teminatõn kompozisyonu...
Teminatõn tümünün nakit yatõrõlmasõ zorunlu değildir. Teminatõn bir kõsmõ, belirlenmiş olan nakit
ve nakit dõşõ teminat oranlarõ göz önünde bulundurulmak kaydõyla nakit dõşõ olarak da yatõrõlabilir.
Emirlerin iptali...
Sisteme girdiğiniz emir piyasa emri değilse, bu emri gerçekleşinceye kadar iptal edebilirsiniz.
Ayrõca belirli kõsõtlar dahilinde verdiğiniz emirlerde değişiklik de yapabilirsiniz.
Sistem emir gerçekleşinceye değin teminatõnõzõn yeterli olup olmadõğõ kontrolünü yapmaz. Ancak
işlemin gerçekleşmesi esnasõnda teminat bakiyeniz yetersizse emriniz sistem tarafõndan iptal
edilir.
Fiyatlarõn takibi...
VOB’daki sözleşme fiyatlarõ (vadeli fiyatlar) çeşitli veri yayõn firmalarõnõn ekranlarõndan anlõk
olarak takip edilebilmektedir.
İşlemlerin garantisi...
Vadeli işlem borsalarõnda alõm veya satõm yapanlarõn birbirlerini tanõmasõna gerek yoktur.
Borsada gerçekleştirilen işlemlerin muhatabõ takas merkezidir. Takas merkezi, sözleşme
nedeniyle oluşan kar ve zararlarõ Borsa Yönetmeliğinde belirtilen kaynaklarla sõnõrlõ olarak
garanti eder. Borsamõzõn takas merkezi Takasbank olarak belirlenmiştir.
Eğitim…
Yukarõda anlatõlan hususlarla ilgili olarak Borsamõzõn sürekli olarak düzenlediği eğitimlere
katõlabilirsiniz. Eğitimlerle ilgili duyurular Borsamõzõn internet sitesinde yer almaktadõr.
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" SÖZLEŞME ÖZELLİKLERİ
Endeks Vadeli İşlem Sözleşmeleri
"VOB-İMKB 30" Vadeli İşlem Sözleşmesi
Dayanak Varlõk

İMKB-30 ulusal hisse senedi fiyat endeksinin hesaplama
yöntemi kullanõlarak bu endekse dahil olan şirketlerin hisse
senedi fiyatlarõndan elde edilen değer

Sözleşme Büyüklüğü

İMKB-30 ulusal hisse senedi fiyat endeksinin 1.000'e
bölünmesinden sonra 100 YTL ile çarpõlmasõ sonucu bulunan
değer
(İMKB-30 Endeksi /1.000)*100 YTL
(örn. 29,425*100 = 2.942,5 YTL)

Kotasyon Şekli

İMKB-30 Endeksi'nin 1.000'e bölünmüş değeri virgülden sonra
üç basamak halinde kote edilir (örn. 29,525 veya 29,550).

Günlük Fiyat Hareket Sõnõrõ

Baz fiyatõn % +10'udur.

Minimum Fiyat Adõmõ

0,025 (25 endeks puanõ)
(Minimum Fiyat Adõmõ Değeri = 2,5 YTL)

Vade Aylarõ

Aynõ anda Şubat, Nisan, Haziran, Ağustos, Ekim ve Aralõk
aylarõndan en yakõn üç tanesine ait sözleşmeler işlem görür.

Sözleşmenin Vadesi

Her vade ayõnõn son iş günü

Son İşlem Günü

Her vade ayõnõn son iş günü

Uzlaşma Şekli

Nakdi uzlaşma

Vade Sonu Uzlaşma Fiyatõ

Son işlem günü Borsada seansõn kapanmasõndan önceki 15
dakika içerisinde, İMKB'de gerçekleşen ve aralarõnda 30
saniyeden daha az süre olmaksõzõn rasgele seçilen 10 adet
İMKB-30 ulusal hisse senedi fiyat endeksi değerinin aritmetik
ortalamasõ vadeli işlem sözleşmesinde vade sonu uzlaşma
fiyatõ olarak kullanõlõr. İMKB seansõnõn Borsa seansõndan önce
kapanmasõ durumunda, yöntem aynõ kalmak suretiyle
hesaplamalar İMKB seansõnõn son 15 dakikalõk bölümünde
gerçekleşen İMKB-30 ulusal hisse senedi fiyat endeksi
değerleri esas alõnarak yapõlõr.
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"VOB-İMKB 100" Vadeli İşlem Sözleşmesi
Dayanak Varlõk

İMKB-100 ulusal hisse senedi fiyat endeksinin hesaplama
yöntemi kullanõlarak bu endekse dahil olan şirketlerin hisse
senedi fiyatlarõndan elde edilen değer

Sözleşme Büyüklüğü

İMKB-100 ulusal hisse senedi fiyat endeksinin 1.000'e
bölünmesinden sonra 100 YTL ile çarpõlmasõ sonucu
bulunan değer
(İMKB-100 Endeksi /1.000)*100 YTL
(örn. 31,325*100 = 3.132,5 YTL)

Kotasyon Şekli

İMKB-100 Endeksi'nin 1.000'e bölünmüş değeri virgülden
sonra üç basamak halinde kote edilir.(örn. 31,525 veya
31,550).

Günlük Fiyat Hareket Sõnõrõ

Baz fiyatõn % +10'udur.

Minimum Fiyat Adõmõ

0,025 (25 endeks puanõ)
(Minimum Fiyat Adõmõ Değeri = 2,5 YTL)

Vade Aylarõ

Aynõ anda Şubat, Nisan, Haziran, Ağustos, Ekim ve Aralõk
aylarõndan en yakõn üç tanesine ait sözleşmeler işlem görür.

Sözleşmenin Vadesi

Her vade ayõnõn son iş günü

Son İşlem Günü

Her vade ayõnõn son iş günü

Uzlaşma Şekli

Nakdi uzlaşma

Vade Sonu Uzlaşma Fiyatõ

Son işlem günü Borsada seansõn kapanmasõndan önceki 15
dakika içerisinde, İMKB'de gerçekleşen ve aralarõnda 30
saniyeden daha az süre olmaksõzõn rasgele seçilen 10 adet
İMKB-100 ulusal hisse senedi fiyat endeksi değerinin
aritmetik ortalamasõ vadeli işlem sözleşmesinde vade sonu
uzlaşma fiyatõ olarak kullanõlõr. İMKB seansõnõn Borsa
seansõndan önce kapanmasõ durumunda, yöntem aynõ
kalmak suretiyle hesaplamalar İMKB seansõnõn son 15
dakikalõk bölümünde gerçekleşen İMKB-100 ulusal hisse
senedi fiyat endeksi değerleri esas alõnarak yapõlõr.
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Faiz Vadeli İşlem Sözleşmeleri
"VOB-DİBS 91" Vadeli İşlem Sözleşmesi
Dayanak Varlõk

Hazine Müsteşarlõğõ tarafõndan ihraç edilen 91 günlük
Hazine Bonolarõ

Sözleşme Büyüklüğü

100 YTL nominal değer üzerinden 100 adet Hazine Bonosu
(Nominal olarak 10.000 YTL'ye karşõlõk gelen hazine
bonosu) (örn. 94,475*100 = 9.447,5 YTL gibi)

Kotasyon Şekli

100 YTL nominal olarak bononun fiyatõ virgülden sonra üç
basamak halinde kote edilir (örn. 94,546 YTL veya 94,547
YTL).

Günlük Fiyat Hareket Sõnõrõ

Baz fiyatõn % +2'sidir.

Minimum Fiyat Adõmõ

0,001 (Minimum Fiyat Adõmõ Değeri = 0,1 YTL)

Vade Aylarõ

Aynõ anda Şubat, Nisan, Haziran, Ağustos, Ekim ve Aralõk
aylarõndan en yakõn üç tanesine ait sözleşmeler işlem görür.

Sözleşmenin Vadesi

Her ay içerisinde eğer daha evvelden açõklanmõş 91 günlük
bir bono ihalesi mevcut ise ihracõn yapõldõğõ günden sonraki
iş günü sözleşmenin vadesi olarak kabul edilir. Eğer o ay
içerisinde daha evvelden bir ihraç tarihi açõklanmamõşsa
veya ihraç beklenmiyorsa o ayõn üçüncü salõ gününde nakdi
uzlaşma yapõlõr.

Son İşlem Günü

Hazine Müsteşarlõğõ tarafõndan yapõlan 91 günlük hazine
bonosunun ihraç edileceği haftaya düşen Pazartesi
günüdür. Bu günlerde işlemler saat 12:00'da durdurulur.
Eğer o ay içerisinde bir ihraç yoksa sözleşmenin son işlem
günü vade ayõnõn üçüncü Pazartesi'dir ve işlemler normal
saatinde bitirilir.

Uzlaşma Şekli

Nakdi uzlaşma

Vade Sonu Uzlaşma Fiyatõ

Son uzlaşma fiyatõ Hazine Müsteşarlõğõ'nõn açmõş olduğu 91
günlük Hazine Bonosu ihalesinde belirlenen ortalama faiz
oranõ kullanõlarak hesaplanan 91 günlük Hazine Bonosu
fiyatõdõr. Eğer sözleşmenin vade sonuna denk gelen bir
ihraç yok ise sözleşmenin son uzlaşma fiyatõ İMKB
tarafõndan son işlem gününde işlemler bittikten sonra
açõklanan 91 günlük DİBS fiyat endeksi değeri kullanõlarak
hesaplanan 91 günlük Hazine Bonosu değeridir.
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"VOB-DİBS 365" Vadeli İşlem Sözleşmesi
Dayanak Varlõk

Hazine Müsteşarlõğõ tarafõndan ihraç edilen 365 günlük
Hazine Bonolarõ

Sözleşme Büyüklüğü

100 YTL nominal değer üzerinden 100 adet Hazine Bonosu
(Nominal olarak 10.000 YTL'ye karşõlõk gelen hazine
bonosu) (örn. 80,665*100 = 8.066,5 YTL)

Kotasyon Şekli

100 YTL nominal olarak bononun fiyatõ virgülden sonra üç
basamak halinde kote edilir (örn. 80,670 YTL veya 80,675
YTL).

Günlük Fiyat Hareket Sõnõrõ

Baz fiyatõn % +5'idir.

Minimum Fiyat Adõmõ

0,005 (Minimum Fiyat Adõmõ Değeri = 0,5 YTL)

Vade Aylarõ

Aynõ anda Şubat, Nisan, Haziran, Ağustos, Ekim ve Aralõk
aylarõndan en yakõn üç tanesine ait sözleşmeler işlem görür.

Sözleşmenin Vadesi

Vade ayõnõn üçüncü Salõ'sõdõr.

Son İşlem Günü

Vade ayõnõn üçüncü Pazartesi'dir.

Uzlaşma Şekli

Nakdi uzlaşma

Vade Sonu Uzlaşma Fiyatõ

Son uzlaşma fiyatõ İMKB tarafõndan son işlem gününde
işlemler bittikten sonra açõklanan 365 günlük DİBS fiyat
endeksi değeri kullanõlarak hesaplanan 365 günlük Hazine
Bonosu değeridir.
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"VOB-G-DİBS" Vadeli İşlem Sözleşmesi
Dayanak Varlõk

Sözleşme Büyüklüğü

Dayanak varlõk, “Gösterge DİBS” olan ve spot
piyasadaki mevcut ve potansiyel işlem hacmi ile
diğer kriterler göz önüne alõnarak Borsa tarafõndan
belirlenen iskontolu DİBS’lerdir. Dayanak varlõk
olarak seçilen DİBS’in vadesi, sözleşme kodunun 8
ila 13’üncü karakterleri arasõnda gösterilen
rakamlarõn gün, ay ve yõl olarak yorumlanmasõyla
bulunur.
(Örnek 221F_IR090408B0506 kodlu
sözleşmenin dayanak varlõğõ, itfa tarihi 09 Nisan
2008 olan DİBS’tir.) Hazine Müsteşarlõğõ tarafõndan
açõklanan aylõk ihale programõnda yer alan, fakat
henüz ihracõ gerçekleşmeyen DİBS’lerin de dayanak
varlõk olarak belirlenmesi mümkündür.
10.000 YTL (100 YTL nominalden 100 adet DİBS)

Kotasyon Şekli

100 YTL nominal üzerinden iskontolanarak elde
edilen YTL cinsinden bono değeri virgülden sonra üç
basamak halinde kote edilir. (örnek: 82,390 YTL)

Günlük Fiyat Hareket Sõnõrõ

Baz fiyatõn % +2'sidir.

Minimum Fiyat Adõmõ

0,010 (Minimum Fiyat Adõmõ Değeri = 1 YTL)

Vade Aylarõ

Her bir dayanak varlõk için, ihraç tarihini takip eden
ay ve bu ayõ takip eden ikinci ve dördüncü ay olmak
üzere toplam üç vade ayõ işleme açõlõr.
Vadelerde Süreklilik
Dayanak varlõk olarak seçilen Gösterge DİBS’e
dayalõ sözleşmenin mevcut vadelerinin dolmasõ
durumunda takip eden vadeler için yeni bir sözleşme
açõlmayabilir.

Sözleşmenin Vadesi

Bir Sonraki Sözleşmenin Açõlma Zamanõ
Dayanak varlõğõn farklõ bir vadesine dayalõ yeni bir
sözleşmenin işleme açõlmasõ Hazine’nin yeni bir ihraç
yapacağõnõ duyurmasõ veya fiilen ihracõn olmasõ
durumunda gerçekleştirilebilir.
Her vade ayõnõn son iş günü

Son İşlem Günü

Her vade ayõnõn son iş günü

Uzlaşma Şekli

Nakdi uzlaşma

Vade Sonu Uzlaşma Fiyatõ

Sözleşmenin son işlem günü İMKB Tahvil/Bono
Piyasasõ’nda işlem gören dayanak varlõğõn o gün
valörlü olmak üzere İMKB tarafõndan açõklanan
ağõrlõklõ ortalama fiyatõ son uzlaşma fiyatõ olarak
alõnõr.
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Döviz Vadeli İşlem Sözleşmeleri
"VOB-YTLDolar" Vadeli İşlem Sözleşmesi
Dayanak Varlõk

Yeni Türk Lirasõ/ABD Dolarõ kuru

Sözleşme Büyüklüğü

1.000 ABD Dolarõ

Kotasyon Şekli

1 ABD Dolarõ'nõn Yeni Türk Lirasõ cinsinden değeri
virgülden sonra dört basamak halinde kote edilir (örn.
1,4155 YTL veya 1,4160 YTL).

Günlük Fiyat Hareket Sõnõrõ

Baz fiyatõn % +10'udur.

Minimum Fiyat Adõmõ

Sözleşmenin Vadesi

0,0005 (Minimum fiyat adõmõnõn değeri 0,5 YTL'ye
karşõlõk gelir.)
Şubat, Nisan, Haziran, Ağustos, Ekim ve Aralõk
(Aynõ anda içinde bulunulan aya en yakõn üç vade
ayõna ait sözleşmeler işlem görür. Bu üç vade
ayõndan biri Aralõk ayõ değilse, Aralõk vade ayõ ayrõca
işleme açõlõr.)
Her vade ayõnõn son iş günü

Son İşlem Günü

Her vade ayõnõn son iş günü

Uzlaşma Şekli

Nakdi uzlaşma

Vade Sonu Uzlaşma Fiyatõ

TCMB'nin son işlem günü saat 15:30 itibariyle
açõklayacağõ gösterge niteliğindeki ABD Dolarõ satõş
kuru

Vade Aylarõ
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"VOB-YTLEuro" Vadeli İşlem Sözleşmesi
Dayanak Varlõk

Yeni Türk Lirasõ/Euro kuru

Sözleşme Büyüklüğü

1.000 Euro

Kotasyon Şekli

1 Euro'nun Yeni Türk Lirasõ cinsinden değeri
virgülden sonra dört basamak halinde kote edilir (örn.
1,8865 YTL veya 1,8870 YTL).

Günlük Fiyat Hareket Sõnõrõ

Baz fiyatõn % +10'udur.

Minimum Fiyat Adõmõ

Sözleşmenin Vadesi

0,0005 (Minimum fiyat adõmõnõn değeri 0,5 YTL'ye
karşõlõk gelir.)
Şubat, Nisan, Haziran, Ağustos, Ekim ve
Aralõk
(Aynõ anda içinde bulunulan aya en
yakõn üç vade ayõna ait sözleşmeler işlem görür. Bu
üç vade ayõndan biri Aralõk ayõ değilse, Aralõk vade
ayõ ayrõca işleme açõlõr.)
Her vade ayõnõn son iş günü

Son İşlem Günü

Her vade ayõnõn son iş günü

Uzlaşma Şekli

Nakdi uzlaşma

Vade Sonu Uzlaşma Fiyatõ

TCMB'nİn son işlem günü saat 15:30 itibarõyla
açõklayacağõ gösterge niteliğindeki Euro satõş kuru

Vade Aylarõ
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Emtia Vadeli İşlem Sözleşmeleri
"VOB-Egepamuk" Vadeli İşlem Sözleşmesi
Dayanak Varlõk

Ege Standart 1 baz kalite pamuk

Sözleşme Büyüklüğü

1.000 kg (1 ton)

Kotasyon Şekli

1 kg pamuğun YTL cinsinden değeri virgülden sonra
üç basamak halinde kote edilir (örn.1,750 YTL veya
1,755 YTL).

Günlük Fiyat Hareket Sõnõrõ

Baz fiyatõn %+10'udur.

Minimum Fiyat Adõmõ

0,005 (Minimum fiyat adõmõ değeri = 5 YTL)

Vade Aylarõ

Sözleşmenin Vadesi

Aynõ anda Mart, Mayõs, Temmuz, Ekim ve Aralõk
aylarõndan en yakõn beş vade ayõna ait sözleşmeler
işlem görür.
Her vade ayõnõn son iş günü

Son İşlem Günü

Her vade ayõnõn son iş günü

Uzlaşma Şekli

Nakdi uzlaşma

Vade Sonu Uzlaşma Fiyatõ

a. Dayanak varlõğõn vade ayõ son işlem günü ve
öncesindeki asgari iki iş gününe ait İzmir Ticaret
Borsasõ'nda oluşan Ege Standart 1 baz kalite pamuk
fiyatlarõnõn miktar ağõrlõklõ ortalamasõ son işlem günü
Vade Sonu Uzlaşma Fiyatõ olarak alõnõr.
b. Bu günlerde İzmir Ticaret Borsasõ'nda yeterli işlem
olmamasõ halinde var olan işlemlerin ortalamasõ ile
İzmir Ticaret Borsasõ pamuk salonunda faaliyet
gösteren asgari on iki üyeden azami %1 fiyat aralõğõ
ile Ege Standart 1 pamuk için alõnacak kotasyonlarõn
en iyi ve en kötü iki fiyat atõldõktan sonra kalanlarõn
aritmetik ortalamasõ uzlaşma fiyatõ olarak alõnõr. Spot
piyasada gerçekleşen işlemlerin Vade Sonu Uzlaşma
Fiyatõnõn belirlenmesinde yeterli olup olmadõğõna
Uzlaşma Fiyatõ Komitesi karar verir.
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"VOB-Anadolu Kõrmõzõ Buğday" Vadeli İşlem Sözleşmesi
Dayanak Varlõk

Sözleşme Büyüklüğü

Anadolu kõrmõzõ sert baz kalite buğday (Bezostaja-1,
Doğu-88, Gün-91, Haymana-79, İkizce-96, Karasu90, Lancer, Odeskaya-51, Şahin)
5.000 kg (5 ton)

Kotasyon Şekli

1 kg buğdayõn YTL cinsinden değeri virgülden sonra
dört basamak halinde kote edilir. (örn. 0,3865 YTL
veya 0,3870 YTL)

Günlük Fiyat Hareket Sõnõrõ

Baz fiyatõn %+10'udur.

Minimum Fiyat Adõmõ

0,0005 (Minimum fiyat adõmõ değeri = 2,5 YTL)

Vade Aylarõ

Sözleşmenin Vadesi

Aynõ anda Mart, Mayõs, Temmuz, Eylül ve Aralõk
aylarõndan en yakõn beş vade ayõna ait sözleşmeler
işlem görür.
Her vade ayõnõn son iş günü

Son İşlem Günü

Her vade ayõnõn son iş günü

Uzlaşma Şekli

Nakdi uzlaşma

Vade Sonu Uzlaşma Fiyatõ

1.Kullanõlacak fiyatlarõn belirlenmesi:
A.Son işlem günü ve öncesindeki bir iş gününde
Konya ve Polatlõ Ticaret Borsasõ’nda Anadolu kõrmõzõ
sert buğdayõnõn birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü
derece baz kalitesi, için gün sonu itibariyle oluşmuş
fiyatlarõn miktar ağõrlõklõ ortalamasõ her gün için ayrõ
ayrõ hesaplanõr. (Bu şekilde en fazla dört fiyat verisi
elde edilir.)
B.Edirne, Eskişehir, Gaziantep, Karaman, Çorum,
Uzunköprü ve Yozgat Ticaret Borsalarõnda Anadolu
kõrmõzõ sert buğdayõ için son işlem gününde ve
önceki bir iş gününde oluşmuş fiyatlar elde edilir. (Bu
şekilde en fazla on dört fiyat verisi elde edilir.)
$

$

Konya ve Polatlõ Ticaret Borsasõ’nda birinci,
ikinci, üçüncü veya dördüncü derecedeki
Anadolu kõrmõzõ sert buğdaylarõn herhangi
biri için borsada fiyat oluşmamasõ
durumunda, miktar ağõrlõklõ ortalama fiyat
hesaplamasõnda fiyat oluşmuş olan
dereceler için oluşan fiyat ve miktar bilgileri
dikkate alõnõr.
Konya ve/veya Polatlõ Ticaret Borsasõ’nda
birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü
derecedeki Anadolu kõrmõzõ sert
buğdaylarõnõn hiçbirinde fiyat oluşmamasõ
durumunda o gün için Polatlõ Ticaret
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$

Borsasõ’ndan ya da Konya Ticaret
Borsasõ’ndan fiyat verisi alõnamadõğõ kabul
edilir.
Polatlõ ve Konya Ticaret Borsalarõnõn
dõşõndaki borsalardan son işlem gününde
veya son işlem gününden önceki bir iş
gününde, Anadolu Kõrmõzõ Sert buğdayõ için
fiyat oluşmamasõ durumunda, o gün için bu
borsalardan fiyat alõnamadõğõ kabul edilir. Bu
durumda, bu borsalarõn fiyat bilgileri (2.
maddede bahsedilen) aritmetik ortalamaya
dahil edilmez.

Yukarõda açõklanan tüm fiyatlarõn (en fazla 18 fiyat
verisi) aritmetik ortalamasõ bulunur. Bu fiyat vade
sonu uzlaşma fiyatõ olarak kabul edilir.
Spot borsalarõn fiyat verisinin son işlem gününü takip
eden işgünlerinde açõklanmasõ durumunda, Uzlaşma
Fiyatõ Komitesi uzlaşma fiyatõnõ son işlem gününü
takip eden günde açõklayabilir veya spot borsalarõn
son işlem günü fiyat verilerini dikkate almadan son
işlem gününde açõklayabilir.
Borsa, uygun koşullarõn sağlanmasõ halinde, Vade
Sonu Uzlaşma Fiyatõ hesaplanmasõnda fiyat verisi
alõnan borsalarõn sayõsõnõ artõrabilir veya azaltabilir.
Uzlaşma Fiyatõ Komitesi, piyasa koşullarõna göre
Vade Sonu Uzlaşma Fiyatõnõn hesaplanmasõnda spot
piyasadan fiyat verisi alõnan gün sayõsõnõ artõrabilir
veya azaltabilir.
.Uzlaşma Fiyatõ Komitesi, Borsanõn seans saatlerini
ve takas sürecini dikkate alarak uzlaşma fiyatõnõn
hesaplanmasõnda spot borsalardaki seansõn bir
kõsmõnda oluşan fiyat verilerini dikkate alabilir.
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"VOB-Altõn" Vadeli İşlem Sözleşmesi
Dayanak Varlõk

995/1000 saflõkta rafine edilmiş külçe altõn

Sözleşme Büyüklüğü
Kotasyon Şekli

100 gram 995/1000 saflõkta rafine edilmiş külçe
altõn
1 gram altõnõn Yeni Türk Lirasõ cinsinden değeri
virgülden sonra üç basamak halinde kote edilir (örn.
22,680 YTL veya 22,685 YTL).

Günlük Fiyat Hareket Sõnõrõ

Baz fiyatõn % +10'udur.

Minimum Fiyat Adõmõ

Sözleşmenin Vadesi

0,005 (Minimum fiyat adõmõnõn değeri 0,5 YTL'ye
karşõlõk gelir.)
Aynõ anda Şubat, Nisan, Haziran, Ağustos, Ekim ve
Aralõk aylarõndan en yakõn üç tanesine ait
sözleşmeler işlem görür.
Son işlem gününü izleyen ilk iş günü

Son İşlem Günü

Her vade ayõnõn son iş günü

Uzlaşma Şekli

Nakdi uzlaşma

Vade Sonu Uzlaşma Fiyatõ

Son işlem gününde Londra'da öğleden sonra
yapõlan altõn sabitleme seansõnda oluşan altõnõn
Dolar/ons fiyatõnõn Merkez Bankasõnõn saat
15:30'da açõklayacağõ ABD Dolarõ satõş kuru
kullanõlarak YTL/gram'a çevrilmesi ile bulunan
değer vade sonu uzlaşma fiyatõ olarak kullanõlõr.
Son işlem gününde resmi tatil veya başka bir
nedenle fiyat açõklanmamasõ halinde, uluslararasõ
spot piyasalarda Türkiye saati ile saat 17:00'de
oluşan Dolar/ons altõn alõş ve satõş fiyatõnõn
ortalamasõ baz alõnõr.
Ons ağõrlõk birimi 31,1035'e bölünerek grama
çevrilir.

Vade Aylarõ
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" Bütün Sözleşmeler İçin
Gün Sonu Uzlaşma Fiyatõ
Günlük uzlaşma fiyatõ, ilgili sözleşmede açõk pozisyonlarõn yeniden değerlemesinde esas alõnan
fiyattõr. Seans sonunda günlük uzlaşma fiyatõ şu şekilde hesaplanõr:
•

Seans sona ermeden önceki son 10 dakika içerisinde gerçekleştirilen tüm işlemlerin
miktarlarõna göre ağõrlõklõ fiyatlarõnõn ortalamasõ günlük uzlaşma fiyatõ olarak belirlenir.

•

Eğer son 10 dakika içerisinde 10’dan az işlem yapõldõysa, seans içerisinde geriye dönük
olarak bulunan son 10 işlemin ağõrlõklõ fiyatlarõnõn ortalamasõ alõnõr.

Seans sonunda yukarõda belirtilen yöntemlere göre günlük uzlaşma fiyatõnõn hesaplanamamasõ
veya bu şekilde hesaplanan uzlaşma fiyatõnõn piyasayõ yansõtmadõğõna Uzlaşma Fiyatõ Komitesi
tarafõndan kanaat getirilmesi durumunda, aşağõda belirtilen yöntemler tek başõna ya da birlikte
kullanõlarak günlük uzlaşma fiyatõ tespit edilebilir.
•

Seans içerisinde gerçekleştirilen tüm işlemlerin ağõrlõklõ fiyatlarõnõn ortalamasõ,

•

Bir önceki günün uzlaşma fiyatõ,

•

Seans sonundaki en iyi alõş ve satõş kotasyonlarõnõn ortalamasõ,

•

Sözleşmenin vadesine kadar olan süre için geçerli olan ve Borsa tarafõndan belirlenen
faiz oranõ, dayanak varlõğõn spot fiyatõ veya sözleşmenin diğer vade aylarõ için geçerli
olan günlük uzlaşma fiyatõ kullanõlarak hesaplanacak “teorik” vadeli fiyatlar.

Pozisyon Limitleri
Borsamõzda işlem gören sözleşmeler için uygulanan pozisyon limitleri toplam açõk sözleşme
sayõlarõnõn mutlak adedi ve yüzdesel değeri olmak kaydõyla iki şekilde takip edilir. Yüzdesel
limitlerin kontrol edilmesine ancak mutlak limitler aşõldõktan sonra başlanõr. VOB-İMKB 30, VOBİMKB 100, VOB-DİBS 91, VOB-DİBS 365, VOB-G-DİBS, VOB-Egepamuk ve VOB-Anadolu
Kõrmõzõ Buğday sözleşmeleri için mutlak pozisyon limiti 10.000, oransal pozisyon limiti %10’dur.
VOB-YTLDolar ve VOB-YTLEuro sözleşmeleri için mutlak pozisyon limiti 20.000, oransal
pozisyon limiti %10’dur. Pozisyon limitleri hesap bazõnda uygulanõr. Bununla birlikte, belli
büyüklükte özsermaye yeterliliğini sağlayan ve belli bir düzeyin üzerinde işlem hacmi
gerçekleştiren üyelerin portföy hesaplarõ için pozisyon limitleri artõrõlabilir.
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Teminatlar
Borsamõzda pozisyon almak için gerekli olan teminata “başlangõç teminatõ” dendiğini önceki
bölümlerde görmüştük. Her bir sözleşme için Borsa tarafõndan belirlenen bu teminat tutarõ
piyasalardaki gelişmelere göre yine Borsa tarafõndan değiştirilebilir. Başlangõç teminatõnõn son
durumunu öğrenmek için aracõ kuruluşunuza başvurunuz.

İMKB 100 Endeksi
İMKB 30 Endeksi
FAİZ (DİBS-91)
FAİZ (DİBS-365)
FAİZ (G-DİBS)
YTLDolar
YTLEuro
Pamuk (EGEST-1)
Buğday (AKS)
Altõn

Başlangõç Teminatõ
(YTL)

Sürdürme Teminatõ
(YTL)

Sürdürme
Seviyesi

400
500
300
500
300
150
200
240
240
250

300
375
225
375
225
112,5
150
180
180
187,5

75%
75%
75%
75%
75%
75%
75%
75%
75%
75%

" Daha Fazla Bilgi İçin…
Borsamõz tarafõndan açõlan bu yeni pazar Türk finansal sistemine canlõlõk getirmekle kalmamõş,
aynõ zamanda bir çok sektöre karşõlaştõklarõ risklerden korunma imkanõ sağlamõştõr. Umarõz basit
olarak burada anlatõlmaya çalõşõlan borsa kavramõ, borsamõzõn faaliyetleri ve neden böyle bir
borsaya ihtiyaç duyulduğu gibi bilgiler faydalõ olmuştur. Eğer hala borsamõz hakkõnda bilmek
istedikleriniz varsa lütfen bizimle irtibata geçin.
Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsasõ A.Ş.
Akdeniz Cad. Birsel İş Merkezi No:14
Daire:601-602

Alsancak 35210 İZMİR

www.vob.org.tr
E-Mail: vob@vob.org.tr
Telefon: +90-232-481-1081
Fax: +90-232-445-61-85

Önemli Uyarõ: Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsasõ A.Ş. tarafõndan hazõrlanan bu tanõtõm broşürü sadece bilgi vermek
amacõyla hazõrlanmõştõr. Bu nedenle bu doküman içerisinde olabilecek bilgilerdeki hatalardan, eksikliklerden ya da bu
bilgilere dayanõlarak yapõlan işlemlerden doğacak her türlü maddi/manevi zararlardan ve her ne şekilde olursa olsun
üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayõ Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsasõ A.Ş. sorumlu tutulamaz.
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