Dünya Elinizin Altında!
TradeAll UP Hakkında Bilinmesi Gerekenler

21.04.2021

TradeAll UP Elektronik İşlem Platformu
TradeAll UP; Uluslararası Vadeli Kontrat (Futures), Opsiyon ve Uluslararası Hisse Senedi
işlemlerinizi hızlı, güvenli ve kesintisiz olarak yapabileceğiniz, emirlerinizi piyasalara doğrudan
iletebileceğiniz ve teminat hesabınıza Akbank Direkt üzerinden para transferi gerçekleştirebileceğiniz
elektronik işlem platformudur.
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TradeAll UP Elektronik İşlem Platformu
Yatırımcılarımıza Sunulan Avantajlar
Tek platform üzerinden Futures,
Opsiyon ve Uluslararası Hisse
işlemleri

Piyasalara hızlı, güvenli,
kesintisiz, doğrudan erişim

Geniş ürün yelpazesi

Masaüstü, web & mobil
(iOS ve Android)
uygulamaları

Hesabınıza Kolaylıkla
Teminat Aktarma İmkanı

Grafiksel veri

Farklı dil seçenekleri

Eğitimler
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TradeAll UP – Uluslararası Vadeli Kontratlar
1- Uluslararası Vadeli İşlem Kontratları (Futures) nedir?

Uluslararası Vadeli İşlem Kontratları (Futures), borsalarda işlem gören standartlaştırılmış, devredilebilir,
belirli bir vadede teslimat gerektiren emtia, bono, parite ve endeks sözleşmeleridir
Uluslararası vadeli işlem sözleşmeleri, alıcı ile satıcı arasında,
önceden belirlenen vade ve fiyatta, teminat karşılığı yapılan alımsatım işlemlerini temsil eder.

Sözleşme büyüklükleri,vade tarihleri ve kaldıraç oranları, işlem
yapılan
kontrata
göre
farklılık
gösterebilir.
Futures
sözleşmelerinde, her bir kontratın başlangıç teminatı farklıdır.
Taşınan pozisyonlar için gecelik taşıma maliyeti bulunur ve piyasa fiyatında meydana gelen değişiklikler
nedeniyle oluşan kar/zarar hesaplara anlık olarak yansıtılır.
Uluslararası vadeli işlem sözleşmelerinde işlem yapanlar arasında hedge fonlar, spekülatörler ve arbitraj
amaçlı işlem yapanlar bulunur.
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2- Uluslararası Futures işlemlerin avantajları nelerdir? TradeAll UP – Uluslararası Vadeli Kontratlar

•
•

Organize borsalarda işlem yapılır: Kontratlar standart hale getirilmiştir.
Yüksek Kaldıraç: Futures sözleşmelerde alım satım yaparken belirli bir teminat yatırarak
yatırılan teminattan daha büyük miktarda işlem yapılır.

•

Çift taraflı pozisyon alabilme imkanı: Fiyatların her iki yöne hareketinden de kazanç elde
edilebilir.

3- Futures işlemlerde dikkat edilmesi gereken konular neledir?

•
•
•

Yüksek kaldıraç: Yüksek kaldıraç ile pozisyon alınması ters pozisyonda kalınması durumunda
yüksek kayıplara neden olabilir.
Kur riski: Yabancı para cinsinden yapılan işlemlerde kur dalgalanmaları sebebi ile TL bazında
değer kaybı yaşanabilir.
Taşıma maliyeti: (Pozisyon açmak için gereken teminat x taşınan gün sayısı x
(LIBOR+1,5))/365
Örnek: 1 kontrat E-mini S&P 500 kontratı alış/satış pozisyonu 1 gün taşındığında başlangıç
teminatı olan (12.000$ x 1 x %2,0)/365 = 0,66 cent taşıma maliyeti oluşur. (LIBOR=% 0,5
varsayılmıştır.)

4- Hangi para birimleri teminat olarak yatırılabilmektedir?
Teminat olarak sadece USD yatırılabilmektedir.
5- Kredi kartı kullanarak teminat yatırılabilir miyim?
Hayır, kredi kartı kullanarak teminat yatırılamaz.
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TradeAll UP – Uluslararası Vadeli Kontratlar
6- Ak Yatırım nezdinde Uluslararası Futures hesabı açım alt limiti ne kadardır?
Herhangi bir alt limit yoktur.

7- Ak Yatırım nezdinde Uluslararası Futures hesabıma teminat ne şekilde, ne sürede yatırılır
ve çekilir?
Akbank Direkt internet şubesini kullanarak Akbank hesaplarından saat 17:00’a kadar yapılan
işlemlerde aynı gün, aksi halde T+1 gününde teminat hesabına aktarımı yapabilirsiniz. Ayrıca
Akbank ve Ak Yatırım şubeleri kullanılarak da teminat aktarımı gerçekleştirebilirsiniz. Çekilen
teminatlar T+1’de yatırım hesabına geçmektedir.
8- Ak Yatırım nezdinde Uluslararası Futures işlemleri hangi platform
gerçekleştirilir?
Future kontrat işlemleri, TradeAll UP platformu kullanarak gerçekleştirilebilir.

üzerinden

9- Futures Kontratlarda Stop-out seviyesi nedir?
Hesapta bulunan anlık teminatın, başlangıç teminatının %66 (%150) ve altına indiği seviyedir. Bu
durumdaki bir hesapta mevcut açık pozisyonların tümü aktif piyasa fiyatlarından kapatılır.
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TradeAll UP – Uluslararası Vadeli Kontratlar
10- Futures Kontratlarda FX piyasasında olduğu gibi kaldıraç uygulaması var mı?
Evet, FX piyasasından farklı olmakla birlikte, Futures piyasalar kaldıraçlı ürünlerdir. Ürün bazında
belirlenen başlangıç teminatı söz konusudur.
Örnek vermek gerekirse, 1 kontrat 50.000 USD pozisyon büyüklüğünde bir işlem için 4.500 USD
başlangıç teminatı yatırılması gerekiyorsa, bu üründe kaldıraç yaklaşık 11:1’ dir.

11- Yurtdışı Futures işlemlerinin yapılabileceği bir demo platform bulunmakta mıdır?
Evet bulunmaktadır. Talep etmeniz halinde www.tradeall.comweb sitesi üzerinden deneme hesabı
açabilirsiniz.
12- Ak Yatırım nezdinde işlem yapılan Futures Borsaları hangileridir?
İşlem yapılabilen güncel borsalar için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.
http://www.tradeall.com/futures.aspx

13- Ak Yatırım Uluslararası Futures hesabı nezdinde işlem yapılabilen Futures kontratlar
hangileridir?
TradeAll UP işlem platformunda parite çiftlerinden, değerli metaller, endeks ve emtialara uzanan
geniş bir ürün yelpazesi vardır.
İşlem gerçekleştirilebilen tüm kontratlar için: http://www.tradeall.com/futures.aspx
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Futures İşlem Örneği

TradeAll UP – Uluslararası Vadeli Kontratlar

Tradeall UP platformu aracılığı ile 1 kontrat Brent Crude - Ağustos 2021 pozisyonunu 64,52 fiyat ile
alış yönlü pozisyon açılmış, aynı gün söz konusu pozisyon 67,00 fiyattan kapatılmıştır.

(Kontrat büyüklüğü 1000 varil)
1 lot LCOQ1 Brent AL = 64,52 USD
1.000 x 64,52 = 64.520 USD

1 lot LCOQ1 Brent SAT= 67,00
1.000 x 67,00 = 67.000 USD
Brüt Kâr = 67.000 – 64.520 = 2.480 $ elde
edilmiş olur.
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TradeAll UP – Uluslararası Hisse Senetleri
1- TradeAll UP işlem platformunu kullanarak gerçekleştirilen Uluslararası Hisse Senedi işlemleri
hakkında bilgi verir misiniz?
TradeAll UP işlem platformunu kullanarak yurtdışı borsalarda işlem gören şirketlere tercihlerinize göre
kısa, orta veya uzun vadeli yatırımlar yapabilme imkanı bulabilirsiniz. Böylelikle düşük işlem masrafları
ile ister kısa, ister uzun vadeli stratejiler çerçevesindeyatırımlarınızı çeşitlendirebilirsiniz.
2- Platforma hangi para birimlerini teminat olarak yatırabilirim?
Yalnızca USD cinsinden teminat yatırabilirsiniz. Tüm diğer para birimleri üzerinden yaptığınız işlemler
USD' ye çevrilir. Örneğin GBP cinsinden bir hisse senedi aldığınızda söz konusu tutar o an oluşan
GBPUSD fiyatından USD’ ye çevrilmek suretiyle muhasebeleşir.
3- Ak Yatırım nezdinde Uluslararası Hisse Senedi hesabı açım alt limiti ne kadardır?

Herhangi bir alt limit yoktur.
4- Teminat ne şekilde ve ne sürede yatırılır ve çekilir?
Yurtdışı hisse senedi işlemlerinde, işlem yapılan ülkede uygulanan mevzuat kapsamında hisse alış
ve satış işlemlerinde T+2 ve T+3 valör uygulaması bulunur. Hisse senedi satış tutarının TradeAll serbest
hesaba geçmesi sonrasında platform üzerinden saat 15:00’a kadar yapılan işlemlerde aynı gün, aksi
halde T+1 gününde teminat hesabına aktarım yapabilmektedirler. Ayrıca Akbank ve Ak Yatırım şubeleri
kullanılarak da teminat aktarımı gerçekleştirebilirsiniz.
Çekilen teminatlar T+1’de yatırım hesabına geçmektedir. Akbank hesabınızı kullanarak yaptığınız
teminat aktarımlarında herhangi bir ücret ödenmemektedir.
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TradeAll UP – Uluslararası Hisse Senetleri

5- Uluslarası hisse senetleri Future ve Opsiyon işlemlerinde teminat olarak kabul edilir mi?
Evet, www.tradeall.com web sitemizden uluslararası hisse senetleri teminat oranlarını kontrol
edebilirsiniz.
6- Kredi kartı kullanarak teminat yatırılabilir mi?
Hayır, kredi kartı kullanarak teminat yatırılamaz.
7- Uluslararası hisse senedi işlemlerini hangi platform üstünden gerçekleştirebilirim?
Uluslararası hisse senedi işlemleri TradeAll UP platformunu kullanarak gerçekleştirebilirsiniz.
8- Ak Yatırım nezdinde Uluslararası Hisse Senetlerinde sermaye artırımını katılabilir ve
temettü ödemelerinden faydalanabilir miyim?
Evet, TradeAll UP platformumuzu kullanarak aldığınız Uluslararası Hisse Senetlerinin gerçekleşmesi
halinde sermaye artırımına katılabilir ve temettü ödemelerini tahsil edebilirsiniz.
9- Yurtdışı hisse işlemlerinin yapılabileceği bir demo hesap açılabilir mi?
Evet, talep etmeniz halinde www.tradeall.com web sitesi üzerinden deneme hesabı açabilirsiniz.
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TradeAll UP – Uluslararası Hisse Senetleri

Uluslararası Hisse Senedi işlem örneği
Tradeall UP platformu aracılığı ile 100 Adet Apple hisse senedini $132,00 fiyattan alış yapılmış, aynı
gün söz konusu pozisyon $145 fiyattan kapatılmıştır.

100 lot APPLE Alış = 100 x 132,00 = 13.200 $
100 lot APPLE Satış = 100 x145,00 = 14.500 $
Brüt Kâr = 14.500 -13.200 = 1.300 $ elde edilmiş
olur.
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TradeAll UP – Uluslararası Opsiyonlar
1- Opsiyon Nedir?
Alıcı tarafa (uzun pozisyon sahibi), ödeyeceği belirli tutar (opsiyon primi) karşılığında, belirli bir vadede,
belirli bir fiyattan (kullanım fiyatı) ilgili dayanak varlığı alma veya satma hakkı veren sözleşmelerdir.
Alıcının vade tarihinde bu hakkını kullanmak istemesi durumunda, opsiyon satıcısı (kısa pozisyon sahibi)
ilgili dayanak varlığı alıcıdan alma veya alıcıya satma yükümlülüğü taşır.
Alım (Call) Opsiyon

Satım (Put) Opsiyon

Alıcı opsiyon primini öder. Vadede/Vadeye kadar alma
hakkına sahip olur. (Zorunluluk değil)

Alıcı Opsiyon primini öder. Vadede/Vadeye kadar
satma hakkına sahip olur. (Zorunluluk değil)

Satıcı opsiyon primini kazanır. Alıcı’nın satın alma
hakkını kullanması durumunda, satıcı dayanak varlığı
satmakla yükümlüdür.

Satıcı opsiyon primini kazanır. Alıcı’nın satma
hakkını kullanması durumunda, satıcı dayanak
varlığı satın almakla yükümlüdür.
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TradeAll UP – Uluslararası Opsiyonlar
2- Opsiyon işlemi yapmanın avantajları nelerdir?
Risk Yönetimi: Piyasadaki beklenmedik değişimlerden ve bu değişimlerin neden olduğu riskten
korunma imkanı sağlar.
Düşük işlem Maliyeti: Dayanak varlığın kendisini almadan, dayanak varlığın fiyat hareketlerinden kar
edebilme şansı verir.
Yüksek Kazanç Potansiyeli: Opsiyon alıcısı için, ödenen opsiyon primi kadar zarar riski karşılığında,
dayanak varlığın fiyatı ile orantılı yüksek kazanç potansiyeli sunar.
Strateji Seçenekleri: Piyasadaki fiyat beklentilerine göre farklı portföy seçenekleri oluşturma olanağı
verir.
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TradeAll UP – Uluslararası Opsiyonlar
3- Opsiyon işlemlerinde dikkat edilmesi gereken konular neledir?
•
•
•
•

•
•

Yüksek kaldıraç: Yüksek kaldıraç ile pozisyon alınması ters pozisyonda kalınması durumunda
yüksek kayıplara neden olabilir.
Kur riski: Yabancı para cinsinden yapılan işlemlerde kur dalgalanmaları sebebi ile TL bazında
değer kaybı yaşanabilir.
Taşıma maliyeti:
Opsiyon satış işleminde taşıma maliyeti günlük uygulanır. Aylık olarak muhasebeleşir. (Pozisyon
açmak için gereken teminat x taşınan gün sayısı x (LIBOR+1,5))/365
Örnek: 1 lot WTI Kontratı (OWBS) Alım Opsiyonu satış pozisyonu 1 gün taşındığında başlangıç
teminatı o an oluşan fiyata göre örneğin 8.460$ ise (8.460x 1 x %2,0)/365 = 0,46 cent taşıma
maliyeti oluşur.
Opsiyon alımında ise taşınan sürenin 30 günü geçmesi halinde saklama maliyeti uygulanır.
(Nominal büyüklük / 1.000.000 * İlgili ürünün katsayısı)
İlgili ürünün opsiyonu için katsayılar: SGMK=0,10 – Yabancı para birimleri ve Altın = 0,70 – Hisse
senetleri = 1,10 – Altın hariç Kıymetli Metaller = 1,00 – Kıymetli metaller hariç emtialar = 1,60
Yüksek Zarar Potansiyeli: Opsiyon satıcısı için, ödenen opsiyon primi kadar kar potansiyeli
karşılığında, dayanak varlığın fiyatı ile orantılı yüksek zarar riski taşır.

4- Hangi para birimleri teminat olarak yatırılabilmektedir?
Teminat olarak sadece USD yatırılabilmektedir.
5- Kredi kartı kullanarak teminat yatırılabilir miyim?
Hayır, kredi kartı kullanarak teminat yatırılamaz.
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TradeAll UP – Uluslararası Opsiyonlar
6- Ak Yatırım nezdinde Opsiyon hesabı açım alt limiti ne kadardır?
Herhangi bir alt limit yoktur.

7- Ak Yatırım nezdinde Opsiyon hesabıma teminat ne şekilde, ne sürede yatırılır ve çekilir?
Akbank Direkt internet şubesini kullanarak Akbank hesaplarından saat 17:00’a kadar yapılan
işlemlerde aynı gün, aksi halde T+1 gününde teminat hesabına aktarımı yapabilirsiniz. Ayrıca
Akbank ve Ak Yatırım şubeleri kullanılarak da teminat aktarımı gerçekleştirebilirsiniz. Çekilen
teminatlar T+1’de yatırım hesabına geçmektedir.
8- Ak Yatırım nezdinde Opsiyon işlemleri hangi platform üzerinden gerçekleştirilir?
Opsiyon işlemleri, TradeAll UP platformu kullanarak gerçekleştirilebilir.
9- Opsiyon Kontratlarında Stop-out seviyesi nedir?
Hesapta bulunan anlık teminatın, başlangıç teminatının %66 (%150) ve altına indiği seviyedir. Bu
durumdaki bir hesapta mevcut açık pozisyonların tümü aktif piyasa fiyatlarından kapatılır.
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TradeAll UP – Uluslararası Opsiyonlar
10- Opsiyon Kontratlarda FX piyasasında olduğu gibi kaldıraç uygulaması var mı?
Evet, FX piyasasından farklı olmakla birlikte, Opsiyonlar kaldıraçlı ürünlerdir. Ürün bazında
belirlenen başlangıç teminatı söz konusudur.
Örnek vermek gerekirse, 1 kontrat 50.000 USD pozisyon büyüklüğünde bir opsiyon işlemi için 4.500
USD başlangıç teminatı yatırılması gerekiyorsa, bu üründe kaldıraç yaklaşık 11:1’ dir.

11- Opsiyon işlemlerinin yapılabileceği bir demo platform bulunmakta mıdır?
Evet bulunmaktadır. Talep etmeniz halinde www.tradeall.comweb sitesi üzerinden deneme hesabı
açabilirsiniz.
12- Ak Yatırım nezdinde işlem yapılan Opsiyon Borsaları hangileridir?
İşlem yapılabilen güncel borsalar için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. http://www.tradeall.com/

13- Ak Yatırım Opsiyon hesabı nezdinde işlem yapılabilen Opsiyon kontratları hangileridir?
TradeAll UP işlem platformunda parite çiftlerinden, değerli metaller, endeks ve emtialara uzanan
geniş bir ürün yelpazesi vardır.
İşlem gerçekleştirilebilen tüm kontratlar için: http://www.tradeall.com/
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TradeAll UP – Uluslararası Opsiyonlar
14- Opsiyonlar ile ilgili önemli kavramlar:
Kullanım Fiyatı (Strike Price)
Sözleşmeye konu olan malın, kıymetin veya finansal göstergenin üzerinde anlaşılan ileri tarihteki alım
veya satım fiyatıdır.
Opsiyon Primi (Option Premium)
Alma veya satma hakkı için opsiyon alıcısı tarafından ödenen bedeldir.
Karda, Zararda ve Başabaş Opsiyonlar
Bir alım opsiyonunda dayanak varlığın spot piyasa fiyatı (S), kullanım fiyatından (K) yüksekse bu
opsiyon kardadır. Aynı opsiyonda spot fiyatı kullanım fiyatının altında ise opsiyon zarardadır. Eğer her
iki fiyat birbirine eşitse opsiyon başa baştadır.
Karda opsiyon Spot fiyatı > Kullanım fiyatı
Zararda opsiyon Spot fiyatı < Kullanım fiyatı
Başabaş opsiyon Spot fiyatı = Kullanım fiyatı
Bir satım opsiyonunda dayanak varlığın spot piyasa fiyatı kullanım fiyatının altında ise, opsiyon
kardadır.Spot piyasa fiyatı kullanım fiyatının üzerinde ise opsiyon zarardadır. Her iki fiyat birbirine eşit
olduğunda başabaş durumu söz konusudur.
Karda opsiyon Spot piyasa fiyatı < Kullanım fiyatı
Zararda opsiyon Spot piyasa fiyatı > Kullanım fiyatı
Başabaş opsiyon Spot piyasa fiyatı = Kullanım fiyatı
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TradeAll UP – Uluslararası Opsiyonlar
15- Opsiyon primini etkileyen faktörler nelerdir?

16- Opsiyon tipleri nelerdir?
•

Tradeall UP platformunda işlem gören opsiyon sözleşmeleri Amerikan tipidir.
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TradeAll UP – Uluslararası Opsiyonlar

Dayanak Varlığı Future Kontrat Olan Opsiyon İşlem Örneği
Tradeall UP platformu aracılığı ile 1 Kontrat Brent Crude Ağustos 2021 Alım Opsiyonu için 64,75$ kullanım fiyatı ve
3,67$ prim ile alış yönlü pozisyon açılmış, aynı gün söz
konusu pozisyon aynı kullanım fiyatından 4,50$ fiyattan
kapatılmıştır.
3,67$ x 1000 varil = 3.670 $ prim ödenmiştir.
64,75 + 3,67 = 68,42 Başabaş noktası.
4,50$ x 1000 varil = 4.500 $ üzerinden pozisyon
kapatılmış ve 4.500 – 3.670 = 830 $ kâr oluşmuştur.
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TradeAll UP – Uluslararası Opsiyonlar

Dayanak Varlığı Hisse Senedi Olan Opsiyon İşlem Örneği
Tradeall UP platformu aracılığı ile 1 Kontrat Apple - Nisan
2021 Alım Opsiyon pozisyonunu 132$ kullanım fiyatı ve
1,44$ prim ile alış yönlü pozisyon açılmış, aynı gün söz
konusu pozisyon aynı kullanım fiyatından 1,75$ fiyattan
kapatılmıştır.
1,44 x 100 adet hisse = 144 $ prim ödenmiştir.
132 + 1,44= 133,44 Başabaş noktası.
1,75 x 100 adet hisse = 175 $ üzerinden pozisyon
kapatılmış ve 175 – 144 = 31 $ kar oluşmuştur.
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TradeAll UP– Platform Kullanımı
TradeAll UP platformunun açılışında sunulan ekran görüntüsü aşağıdaki gibidir

25

TradeAll UP – Platform Kullanımı

Futures, Opsiyon ve Uluslararası hisse senedi
fiyatları izleme listesinde takip edilebilir.

Enstrüman Ekle ile future kontratlar,
opsiyonlar ve uluslararası hisse
senetleri izleme listesine eklenebilir.
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TradeAll UP – Platform Kullanımı

Emir iletimi için ilgili ürünün üzerinde sağ tıklayıp yeni işleme
basılabilir veya ürünün üzerine çift tıklayabilirsiniz. İşlem yapılacak
hesap için, enstrüman, emir süresi, miktar ve fiyat alanları girilerek
alım ve satım emri oluşturulabilir.

«Emirler ve Pozisyonlar» ekranı üzerinden, mevcut
pozisyonlar, işlemler ve emirler istenilen zaman aralığında
takip edilebilir.
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Türev İşlemler Satış
Ebru Sarı
Çağan Atlan
Olgun Sezer
Elif Arslan
Erhan Turan
Sait Çelikkan
Bedri Sağlam

Dünya Elinizin Altında

0212 334 95 32
0212 334 95 30
0212 334 95 80
0212 334 95 96
0212 334 95 91
0212 395 52 71
0212 395 52 72

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