NEDEN AK YATIRIM?
Çünkü pay vadeli sözleşmeler, pay ve endeks
opsiyonlarında Ak Yatırım resmi piyasa yapıcısıdır.
Piyasa yapıcısı olduğu ürünlerde çift taraflı kotasyon
veren Ak Yatırım, işlemlerinizde rekabetçi fiyatlarla
likidite sağlar.
Böylece, değişken piyasa şartlarında bile
Ak Yatırım hep yanınızda olur.

Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası

Yatırım, dinamizm gerektirir.
Uzmanlardan dinamik analizler,
yorumlar ve güçlü stratejiler
Ak Yatırım farkıyla VİOP’ta.

GENEL MÜDÜRLÜK MERKEZ SATIŞ 1 / 0 (212) 334 95 97
GENEL MÜDÜRLÜK MERKEZ SATIŞ 2 / 0 (212) 395 52 16
BAĞDAT CADDESİ / 0 (216) 301 18 00
BAKIRKÖY / 0 (212) 542 12 89
BATI ATAŞEHİR / 0 (216) 280 94 61
BUYAKA / 0 (216) 280 94 74
NİŞANTAŞI / 0 (212) 393 17 82

ADANA / 0 (322) 355 33 35
ANKARA / 0 (312) 551 93 37
ANTALYA / 0 (242) 280 91 63
BURSA / 0 (224) 314 91 64
İZMİR / 0 (232) 280 93 27

AK YATIRIM İŞLEM HATTI
444 1 259
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VİOP NEDİR?

NASIL İŞLEM YAPILIR?

Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası ya da kısaca VİOP,

VİOP işlemleriyle, kontratların fiyat artışları veya

BIST çatısı altında vadeli işlem ve opsiyon işlemlerinin

düşüşlerinden kaldıraç etkisiyle getiri elde edebilirsiniz.

yapıldığı organize piyasadır.
VİOP’ta ister korunma amaçlı ister alım-satım kârı elde
Vadeli işlemler, bir dayanak varlığın ileri bir tarihte,

etme amaçlı işlem yapabilirsiniz. Minimum işlem birimi ise

önceden belirlenmiş fiyattan şimdiden alınması ya da

1 kontrattır. Bu kontratların büyüklükleri, kaldıraç oranları ve

satılmasına imkân tanır.

başlangıç teminatları da üründen ürüne değişiklik gösterir.

Opsiyon işlemleriyse, bir dayanak varlığın alım-satım
hakkının belli bir prim karşılığında alınıp satılmasına

VİOP işlemleri yapabilmeniz için uygunluk testi

olanak sağlar.

sonucunuzun atak risk grubunda olması yeterlidir.
Hesap açmak içinse herhangi bir alt limit yoktur.

Uzun pozisyon sahibi, yani alımı yapan kişiyseniz, belirtilen
vade sonunda opsiyondan doğan hakkınızı isterseniz

VİOP’a ilk adımı atmak için

kullanabilirsiniz. Ancak kısa pozisyon sahibi, yani satan

şubeye gitmenize, sayfalarca

kişiyseniz, uzun pozisyon sahibinin talep etmesi halinde

sözleşme imzalamanıza gerek yok.

opsiyondan doğan hakkı yerine getirmelisiniz.

Akbank Direkt üzerinden
hesabınızı kolayca açabilirsiniz.
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AVANTAJLARI NELER?
• Kaldıraç Etkisi
Yatırılan teminattan daha büyük yatırım yapabilirsiniz.
• Çift Taraflı Pozisyon İmkânı
Fiyatların yükselişinden de düşüşünden de kazanç
elde edebilirsiniz.
• Vergi Etkinliği
Bireysel yatırımcılar için dövize dayalı kontratlarda %10,
diğer tüm kontratlardaysa %0 stopaj. Tam ve dar mükellef
sermaye şirketi/yatırım fon ve ortaklıkları için stopaj %0
iken diğer tam ve dar mükellef kurumlar için %10'dur.
• Portföy Çeşitlendirmesi
Daha fazla ürün seçeneğiyle porföyünüzü
çeşitlendirebilirsiniz.
• İşlemlerin Karşı Tarafı Takasbank
İşlemleriniz karşı taraf riskini en aza indirmek üzere Merkezi
Karşı Taraf olan Takasbank’ın güvencesi altına alınır.
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• Teminat Nemalandırılması
Teminat hesaplarında tutulan Türk Lirası cinsinden işlem
teminatlarınız Takasbank Fon Yönetimi tarafından
gecelik olarak nemalandırılır.

RİSKLERİ NELER?
• Yüksek Kaldıraç
Yüksek kaldıraç oranlarına sahip olduğunuz için ana para
kaybı riskinizi de yükseltirsiniz.

EURO

• Likidite Riski
Bazı sözleşmelerde geniş alış-satış makasıyla
karşılaşabilirsiniz.
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• Vade Sonu
Vade sonunda kapatmadığınız pozisyonlar, son işlem günü
fiziki ya da nakdi uzlaşıyla otomatik olarak son bulur.

