Dünya Elinizin Altında!
TradeAll FX Hakkında Bilinmesi Gerekenler

KAS İşlemleri Kar Zarar Oranı
2019 yılı – 3. Çeyrek Kar/Zarar Oranları
Karda Olan Hesapların

Zararda Olan Hesapların

Oransal Dağılımı

Oransal Dağılımı

%27,75

%72,25

Kar zarar oranı, çalışmanın hazırlandığı 01.10.2019 tarihi verileri ile hazırlanmıştır.
Güncel kar zarar oranları için www.tradeall.com web sitemizi ziyaret ediniz.

01.10.2019

TradeAll FX Elektronik İşlem Platformu

TradeAll Meta; Foreks ve CFD işlemlerinizi hızlı, güvenli ve kesintisiz olarak yapabileceğiniz işlem
platformudur.
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TradeAll FX Meta İşlem Platformu
Yatırımcılarımıza Sunulan Avantajlar

FX ve CFD işlemleri

Masaüstü, mobil
(iOS ve Android)
uygulamaları

Piyasalara hızlı, güvenli,
kesintisiz, doğrudan erişim

10:1 Kaldıraç oranı

TradeAll FX Meta Hesabınıza
5/24 Teminat Aktarma İmkanı

Uygun swap ve
spread oranları

Grafiksel veri
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TradeAll FX - Forex Piyasası
1- Forex Nedir?
•

Forex (Foreign Exchange Market), ülke para birimlerinin, spot fiyattan karşılıklı olarak alınıp
satıldığı, fiziksel teslimat olmayan, tezgahüstü bir piyasadır.

•

Forex işlemleri yatırım, spekülatif ve korunma amaçlı yapılmaktadır. Bu piyasalarda temel
mantık, değer kazanacağı tahmin edilen para biriminin alınıp, diğer döviz cinsinin satılması ve
bu işlem doğrultusunda kar veya zarar edilmesidir.

•

Forex piyasasında işlem yapanlar arasında Merkez Bankaları, bankalar, yatırım yöneticileri ve
hedge fonlar, kurumsal ve bireysel yatırımcılar bulunmaktadır. TradeAll Meta, müşterilerine
Forex piyasalarında 5 gün 24 saat işlem yapma olanağı sunmaktadır.

•

Yatırımcılar tüm parite çiftlerinde, en fazla 10:1 kaldıraç oranı ile işlem yapabilirler.

2- Baz Döviz – Karşıt Döviz kavramları nedir?
EUR/USD
USD/TRY

BAZ DÖVİZ
Alım yada satım için
temel olarak alınır.
Yatırımcı 1 kontrat
karşılığı 100.000
birim baz döviz cinsi
pozisyon almış olur.

KARŞIT DÖVİZ
Kar ya da zararın
hesaplandığı para
birimidir, elde edilen
kar o anki kur ile
USD’ye çevrilir ve
hesaba yansıtılır.
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3- Spread nedir?
FX piyasasında işlem gören herhangi bir finansal enstrümanın alış ve satış fiyatları arasındaki
farka verilen isimdir.
Örnekte EURUSD paritesinde spread 2,0 dir.

4- Swap maliyeti nedir?
Forex piyasalarında swap kavramına “gecelik faiz maliyeti” veya “taşıma maliyeti” olarak da
rastlayabiliriz. Forex işlemlerinde, alınan para borç verilir, satılan para ise borçlanılır. Swap
bedelleri, işlem yapılan döviz kurunda pozisyon durumuna bağlı olarak, düşük faiz ve yüksek faiz
ilişkisine göre hesaplanır.

Swap nasıl hesaplanır?
1 lot USDTRY Alış=100.000
USD.
Swappoint: - 500

Pozisyon Büyüklüğü x Gün
Sayısı x Swap Point = 100.000
x 1 x 0.005 = 500 TL 1 günlük
taşıma maliyeti.
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5- Başlangıç teminatı nedir? Nasıl hesaplanır?

Kaldıraçlı piyasalarda pozisyon alabilmek için ödenen ve kaldıraçlı varlık çifti/kaldıraçlı varlık bazında
belirlenen tutardır.
Alınan pozisyon büyüklüğü /kaldıraç oranı şeklinde hesaplanır. 100.000 USD büyüklüğünde pozisyon
açılması durumunda , 10:1 kaldıraç oranı ile işlem yapılmış ise başlangıç teminatı 100.000/10= 10.000
USD’ dir.
2 kontrat USDTRY
5,15000 ile pozisyon alındığı anda, 10:1 kaldıraç ile işlem yapılıyorsa:
Pozisyon Büyüklüğü:
Başlangıç Teminatı:

200.000 USD
200.000 USD:10 = 20.000 USD’ dir.

1 kontrat EURUSD

1,13000 ile pozisyon alındığı anda , 10:1 kaldıraç ile işlem yapılıyorsa:

Pozisyon Büyüklüğü:
Başlangıç Teminatı:

100.000 EUR / 113.000 USD
113.000 USD:10 = 11.300 USD’ dir.

6- Uzun pozisyon ve kısa pozisyon nedir?

Bir finansal enstrümanın, fiyatının yükseleceği beklentisi ile satın alınması uzun pozisyon, bir finansal
enstrümanın, fiyatların düşeceği beklentisi ile satılması kısa pozisyondur.
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7- Margin Call nedir? Nasıl hesaplanır?
İşlem durdurma seviyesidir. Hesapta anlık toplam varlığın pozisyon açmak için kullanılan teminat
seviyesine düşmesi durumudur. 10:1 kaldıraçla işlem yapan hesap, USDTRY çiftinde 1 kontrat pozisyon
açtığında başlangıç teminatı 10.000 USD’dir, hesapta bulunan anlık bakiyenin 10.000 USD’ye
gerilemesi haline Margin Call denir, tarafımızca e-mail ile bilgilendirilsiniz ve yeni pozisyon
açamazsınız.
8- Stop-out nedir?
Hesapta bulunan anlık toplam varlığın, pozisyon açmak için kullanılan teminatın belirlenmiş stop- out
seviyesine ve altına inmesiyle oluşur. Bu durumdaki bir hesapta pozisyon aktif piyasa fiyatından
otomatik kapatılır. TradeAll FX’de en zararlıdan başlayarak stop- out seviyesinin üstüne atacak
kadar pozisyonlar piyasa fiyatından otomatik olarak kapatılır.

9- Fiyatların hangi fiyattan gerçekleşeceği konusunda garanti verilebilir mi?

Kesinlikle HAYIR!
Tüm alış, satış ve pozisyon kapama emirleri, belirlenen piyasa belirlenen ya da belirlenenden daha
iyi bir fiyata gelindiğinde piyasa fiyatı olarak tetiklenir, yani o an bulunan en iyi fiyattan eşleşir.
Dolayısıyla girilen fiyatlardan işlemin gerçekleşeceği konusunda garanti verilemez.
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10- FX işlemlerinde vergilendirme hakkında bilgi verir misiniz ?

TradeAll FX - Forex Piyasası

FX işlemlerinin vergilendirilmesi beyana tabidir. Beyannamenin hazırlanıp bildirilmesi tamamen
yatırımcının sorumluluğundadır.
11- FX piyasasında hesap açılış alt limiti ne kadardır ?
Hesap açılış alt limiti, SPK mevzuatı gereği 50.000 TL ve/veya muadili USD’ dir.
12- Ak Yatırım nezdinde FX piyasasında ortak ve kurumsal hesap açabilir miyim ?
FX piyasasında ortak ve kurumsal hesap açılabilmektedir.
13- TradeAll FX hesabı hangi para birimlerinde açılabilirim?
TradeAll FX hesabınızı sadece USD türünden açabilirsiniz.

14- TradeAll’ da FX piyasası işlem saatleri nasıldır?
•Spot döviz çiftleri (Pariteler): Hafta içi her gün 00:59’da işleme kapanır, 01:05’de işleme açılır.
Cuma günleri kapanış saati 00:55’dir.
•Spot Ons Altın ve Gümüş ürünlerinde işlemler 02:05’de başlar, 00:59’da işleme kapanır. Cuma
günü işlemlerin kapanış saati 00:55’dir.
Güncel işlem saatleri için www.tradeall.com web sitemizi ziyaret ediniz. (İşlem saatleri yaz/kış
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saati uygulamalarına göre değişkenlik gösterebilmektedir.)
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15- Ak Yatırım nezdinde FX piyasasında valör tarihleri nasıldır?
FX pozisyonları
• T+2’de muhasebeleşir.
• USDTRY ve USDCAD döviz çiftleri ise istisnai olarak T+1 gün valör uygulanır.

16- Forex piyasasında hangi günler 3 günlük swap tutarı hesaplara yansıtılır? Neden?
•

Çarşamba gecesi 00:59'dan Perşembe gününe geçilirken birçok paritede swaplar 3 günlük
uygulanır. Bunun sebebi; piyasaların hafta sonu kapalı olması ve paritelerdeki açık pozisyonların 2
gün valörlü olma özelliğidir.

•

Aynı pozisyonunuz Çarşamba'dan Perşembe gününe geçerken ise açık pozisyonunuzun valörü
hafta sonuna sarktığı için Cumartesi, Pazar ve Pazartesi olmak üzere 3 günlük swap işlenir.

•

USD/TRY ve USD/CAD çiftlerinde ise valör 1 gün olduğu için Perşembe’den Cuma’ya geçerken 3
günlük taşıma bedeli uygulanır.
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17- TradeAll FX teminat hesabıma para transferini nasıl gerçekleştirebilirim?
Teminat Yatırma;
• Masaüstü bilgisayarınız ile Akbank direkt internet şubesinden müşteri girişini yaparak, Akyatırım
işlemleri sekmesinden 5/24 FX piyasasına teminat aktarımı gerçekleştirebilirsiniz.
• Akbank internet şubesi kullanmıyorsanız müşteri temsilciniz aracılığı ile işleminizi
gerçekleştirebilirsiniz.
• Akbank hesabınız yoksa EFT yolu ile para aktarımını gerçekleştirebilirsiniz.
Teminat Çekme;
Teminat çekme işlemleri T+1’de gerçekleşmektedir.
• Müşteri temsilciniz aracılığı ile teminat çekme yapabilirsiniz.
18- Teminat çekme ve yatırma işlemlerinde ücret alınıyor mu?
Akbank hesabınız var ise teminat yatırma ve çekme işlemleri ücretsizdir. Başka bir bankadan EFT
yolu ile hesaba teminat yatırılması durumunda Ak Yatırım tarafından herhangi bir masraf
kesilmemekte olup, işlemin gerçekleştiği banka EFT ücretinin muhattabıdır. Teminat çekerken başka
bir bankaya EFT işlemi gerçekleştirilmesi halinde masraf tahsil edilmektedir.
19- TradeAll FX hesabıma kredi kartı kullanarak para transfer işlemleri yapılabilir mi?
SPK mevzuatı gereği TradeAll Meta hesaplarına kredi kartı kullanarak para transferi yapılamamaktadır.
20- FX işlemlerinde tek seferde minimum ve maksimum kaç kontrat işlem gönderilebilirim?
TradeAll Meta işlem platformunda tek seferde minimum 0,10 maksimum 20 kontrat işlem gönderilebilir.
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21- TradeAll Meta’ da hangi FX çiftlerinde işlem yapabilirim?
TradeAll Meta’da işlem yapılabilen parite/ değerli metal çiftleri ve CFD’ ler aşağıdaki gibidir:

AUD/CAD
AUD/CHF
AUD/JPY
AUD/USD
CAD/JPY

CHF/JPY
EUR/AUD
EUR/CAD
EUR/GBP
EUR/JPY

EUR/NOK
EUR/SEK
EUR/TRY
EUR/USD
EUR/CHF

GBP/JPY
GBP/CAD
GBP/CHF
GBP/NZD
GBP/TRY

GBP/USD
USD/CAD
USD/CHF
USD/JPY
USD/NOK

USD/TRY BRENT
USD/SEK COPPER
NZD/USD XAUTRY
XAU/USD SP500
XAG/USD UK100

WTI

22- FX işlemlerimi hangi platform üzerinden gerçekleştirebilirim?

TradeAll FX (Metatrader4) mobil ve masaüstü uygulamaları üzerinden işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.
23- İşlem platformunuzun mobil uygulamalarını nasıl indirebilirim?
•
•

TradeAll Meta platformunun mobil uygulaması bulunmaktadır.
TradeAll Meta uygulaması için ise MetaTrader4 platformunu android cihazınıza GooglePlay
üzerinden, iOS cihazınıza ise AppStore üzerinden indirebilirsiniz.

24- İşlem yaparken kullanılan skript ve uzman danışmanlar (expert advisor) TradeAll Meta
platformunda çalıştırılabilir miyim?
Hayır. SPK mevzuatı gereği işlem platformunda skript ve uzman danışmanların (expert advisor)
kullanımına son verilmiştir.
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25- Canlı destek hattınız var mı ?

Hafta içi 5 gün 24 saat 444 4 TRD(873) nolu hattımız üzerinden tarafımıza ulaşabilirsiniz.

26- FX piyasasında canlı destek hattımızdan telefon ile emir gönderilebilir miyim?
SPK mevzuatı gereği FX piyasasında kayıtlı telefonlardan alınan müşteri emirleri müşteri temsilcileri
tarafından gerçekleştirilebilir. Müşterilerimizin emirlerini platformumuz aracılığıyla girmelerini
beklenmekle birlikte, istisnai ve acil durumlarda emirleriniz telefon ile kabul edilmektedir.

27- Canlı destek hattınızdan yatırım danışmanlığı hizmeti alabilir miyim?
SPK mevzuatına göre yatırımcılara FX piyasasında yatırım
sunulmamaktadır. Bu kapsamda öneri verilmesi söz konusu değildir.
28- Ak Yatırım nezdinde açılan FX hesabım için bir kampanya
yapılabilir mi?

danışmanlığı

ya da

hizmeti

iade uygulaması

SPK mevzuatı gereği 2016 yıl sonundan itibaren kampanyalar ve iade uygulamaları son bulmuştur.

29- Sözleşmeler imzalandıktan sonra hemen işlemlere başlayabilir miyim?
SPK mevzuatı gereği KAS hesabı açılması için müşterimizin uygunluk testi sonucunun agresif olması
ve doğru Ad-Soyad, Cep Telefonu ve E-mail bilgileri ile açılacak deneme hesabını kullanarak
minimum 6 iş günü boyunca toplamda minimum 50 adet işlem gerçekleştirmeniz gerekmektedir.
•
•

Önemli hususlar ;
Minimum 6 iş günü hesabın açık olması gereklidir.
Demo hesabın TradeAll Meta işlem platformunda açılması gerekmektedir.
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30- Yapılan Uygunluk testi işleyişi müşterek hesaplarda nasıl olmaktadır?
Müşterek hesaplar açısından; tüm hesap sahiplerine testlerin uygulanması ve en muhafazakar
sonucun işlemlerde esas alınması gerekir.

31- Yapılan Uygunluk testi işleyişi Vekâleten açılan ve/veya
işletilen hesaplarda nasıl olmaktadır?
Vekâleten açılan ve/veya işletilen hesaplar açısından müvekkil
tarafından vekile hesabın nasıl işletilmesi gerektiğine, yatırım
stratejisine ilişkin olarak verilmiş bir talimat bulunuyorsa, vekil
müvekkilin bu talimatına uygun hareket etmekle yükümlüdür. Böyle bir
talimatın bulunmadığı durumlarda, vekilin asıl hesap sahibinin
portföyünde veya hesabında gerçekleştirilecek işlemlere ilişkin riskleri
anlayacak bilgi ve tecrübeye sahip olup olmadığını tespit bakımından
söz konusu bilgiler vekil bakımından uygulanır.

32- TradeAll Meta işlem platformların deneme hesabımı nasıl oluşturabilirim?
TradeAll Meta platformuna giriş yapın, Dosya-Hesap Aç alanlarına tıklayın, sonrasında TradeAllFXDemo, yeni demo hesabını seçin, bilgileri doldurun, TradeAll FX
deneme hesabınız hazır.
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33- KAS işlemlerinde teminattan fazla zarar edilebilir mi?
SPK Tebliği’ne göre:
• Kaldıraçlı işlemlerle ilgili olarak yatırılan teminat tutarlarının üzerinde bir kayba uğratacak şekilde
işlem yaptırılamaz ve zarar ettirilemez.
• Birden fazla kaldıraçlı alım satım hesabınız varsa, bir hesaptaki işlemlerin sonucunda oluşan eksi
bakiye, ilgili müşterinin aracı kurumda bulunan diğer kaldıraçlı işlem hesabınızdan mahsup
edilebilir. Ancak kaldıraçlı işlemlerde teminat olarak kullanılmak üzere talebinize istinaden ilgili
hesaplara aktarılmış tutarlar dışında diğer sermaye piyasası aracı işlemlerinde değerlendirilecek
nakdin, kaldıraçlı işlemlerin eksi bakiyesine mahsup edilmesi mümkün değildir.
• Eğer profesyonel müşteri statüsündeyseniz eksi bakiye kadar kısım sizden talep edilir.
• Bireysel müşteri statüsündeyseniz hesabınıza eksi bakiye kadar tutar aracı kurum tarafından iade
edilir.
34- SPK Mevzuatına göre Profesyonel Müşteriler Kimlerdir?
• Aracı kurumlar, bankalar, portföy yönetim şirketleri, kolektif yatırım kuruluşları, emeklilik yatırım
fonları, sigorta şirketleri, ipotek finansman kuruluşları, varlık yönetim şirketleri ile bunlara muadil
yurt dışında yerleşik kuruluşlar.
• Emekli ve yardım sandıkları, 17/7/1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20
nci maddesi uyarınca kurulmuş olan sandıklar.
• Kamu kurum ve kuruluşları, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Dünya Bankası ve Uluslararası
Para Fonu gibi uluslararası kuruluşlar.
• Nitelikleri itibarıyla bu kurumlara benzer olduğu Kurulca kabul edilebilecek diğer kuruluşlar.
• Aktif toplamının 50.000.000 Türk Lirası, yıllık net hâsılatının 90.000.000 Türk Lirası,
özsermayesinin 5.000.000 Türk Lirası’nın üzerinde olması kıstaslarından en az ikisini taşıyan
kuruluşlar.
• 32. maddede tanımlanan talebe dayalı olarak profesyonel kabul edilen müşteriler.
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35- Talebe dayalı profesyonel yatırımcı nasıl olabilirim?
Aşağıdaki bulunan niteliklerden en az ikisine haiz olmanız durumunda , yazılı olarak talep etmeniz koşulu
ile profesyonel müşteri olarak kabul edilebilmeniz mümkündür.
•

İşlem yapılması talep edilen piyasalarda son 1 yıl içinde, her 3 aylık dönemde en az 500.000 Türk
Lirası hacminde ve en az 10 adet işlem gerçekleştirmiş olmaları

•

Nakit mevduatlarının ve sahip olduğu sermaye piyasası araçlarının da dâhil olduğu finansal varlıkları
toplamının 1.000.000 Türk Lirası tutarını aşması

•

Finans alanında üst düzey yönetici pozisyonlarından birinde en az 2 yıl görev yapmış olması veya
sermaye piyasası alanında en az 5 yıl ihtisas personeli olarak çalışmış olması veya Sermaye Piyasası
Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı veya Türev Araçlar Lisansına sahip olması

36- Hangi yatırımcı profilleri tarafından FX piyasası kullanılmaktadır?
FX piyasası, düşük işlem maliyetleri, esnek yapısı, uygun kaldıraç oranları, spot fiyattan 5 gün 24 saat
işlem gerçekleştirilebilmesi, yüksek likidite gibi bir çok özelliği sebebiyle dünyada en çok işlem yapılan
piyasalardan biridir.
FX piyasası alım satım karı elde etme yani spekülatif amaçla yoğun bir şekilde kullanıldığı gibi, parite
çiftlerindeki dalgalanmaların etkilerinden korunma amacıyla da tercih edilmektedir.
Farklı para cinsinden gelir ve giderleri bulunan, döviz alacağı ya da borcu olan, kurlarda yaşanan
dalgalanmalarda gelir elde etmek isteyen tüm birey ve kurumlar FX piyasasında işlem
gerçekleştirebilmektedir.
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37- Peki neden Ak Yatırım’ ı tercih etmeliyim?
Ak Yatırım anlaşmalı olduğu likidite sağlayıcı firmalardan sağlanan fiyatlamayı müşterilerine iletir.
Müşterilerinin işlem gerçekleştirmeleri halinde, Ak Yatırım hiçbir pozisyonu bünyesinde tutmadan ilgili
kuruma iletecektir.

Karda ve Zararda Olan Müşteri Hesaplarının Oransal Dağılımı ve Fiyat Sağlayıcı Kuruluş Bilgileri’ ni
incelemek için: https://www.tspb.org.tr/kaldiracli-islem-bildirimleri/
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Forex işlem örneği
Metatrader 4 platformu aracılığı ile EURUSD çiftinde 1,13616 fiyattan 1 kontrat ile alış yönlü pozisyon
açılmış, aynı gün söz konusu pozisyon 1,13635 fiyattan kapatılmıştır..

1 kontrat EURUSD AL= 100.000 EUR
100.000 * 1,13616 = 113.616 USD

1 kontrat EURUSD SAT= 100.000 EUR
100.000 * 1,13656 = 113.635 USD
Kâr = 113.635 – 113.616
İşlemden 19 $ elde edilmiş olur.
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TradeAll FX – Platform Kullanımı
TradeAll FX platformunun açılışında sunulan ekran görüntüsü aşağıdaki gibidir.

20

TradeAll FX – Platform Kullanımı

FX ve CFD fiyatları izleme listesinde takip edilebilir.

İzleme listesinde sağ klik-semboller
ile CFD ve FX çiftlerinin eklendiği
ekrana geçilir.
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Emir iletimi için ilk yöntem grafik
üzerinde tek tuşla alım satım ekranıdır.

Bir diğer yöntem sembolün üstüne
çift tıklanarak ulaşılan emir iletim
ekranıdır, geçerlilik süresi, emir
türü, lot miktarı fiyat gibi
değişkenler girilebilir.
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Kılavuz ekranında indikatör seçilerek grafik
üzerinde eklenebilir.

Platformun altı kısmında yer alan ekrandan bakiye
bilgisi, pozisyonlar ve bekleyen emirler, risk düzeyi
ve işlem geçmişi gibi önemli bilgilere ulaşılmaktadır.
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Dünya Elinizin Altında
Türev İşlemler Satış
Ebru Sarı
Çağan Atlan
Olgun Sezer
Elif Arslan
Erhan Turan

0212 334 95 32
0212 334 95 30
0212 334 95 80
0212 334 95 96
0212 334 95 91

Not: Ak Yatırım Türev İşlemler Bölümü tarafından hazırlanan bu doküman çoğaltılamaz, dağıtılamaz.
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