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2-  Sisteme  Giriş

TradeAll UP masaüstü uygulaması TradeAll web sitesi
platformlar alt sayfasından indirilebilir. İndirme işlemi
tamamlandığında görseldeki gibi bir kısayol oluşacaktır.

TradeAll UP masaüstü kurulumu tamamlandıktan
sonra sistem tarafından kayıtlı e-posta adresinize
yönlendirilen kullanıcı adı ve şifre bilgileriyle giriş yapılır.
Giriş sağlandıktan sonra şifre değişikliği yapılması
istenecektir.

a-Kurulum ve Güncelleme

Güncellemeler platforma girişte otomatik olarak görüntülenecektir.

İndir seçeneği tıklanarak yeni güncellemeler indirilebilir.

 

1-Yükleme
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-Piyasa Emri

Herhangi bir enstrümanı piyasada işlem gördüğü fiyattan
anlık olarak almak veya satmak üzere kullanılan emir türüdür.

Piyasa emri göndermek isteyen yatırımcı emir tipini Piyasa
seçerek işlem yapmak istediği enstrümanda anlık piyasa
fiyatından Alış veya Satış yapabilir.

3-Genel Bilgiler

a-Emir Türleri

-Limit Emir

Limit emir, herhangi bir enstrümanda mevcut piyasa fiyatından farklı
seviyelere alış ve satış girmek için kullanılır.

Herhangi bir enstrüman için mevcut piyasa fiyatından daha
düşük bir seviyede alışyapmak isteyen yatırımcı, alış yapmak
istediği fiyatı girerek emir türünü Limit olarak belirler. İlgili
enstrümanın piyasa satış fiyatı, girilen limit emir seviyesine
geldiğinde emir çalışmaya başlar. *Eğer girilen limit seviyesi,
mevcut fiyatı piyasa fiyatından daha yüksek ise emir piyasa
emri olarak çalışır ve en iyi fiyat seviyesinden anlık olarak
gerçekleşir.

Herhangi bir enstrüman için mevcut piyasa fiyatından daha
yüksek bir seviyede satış yapmak isteyen yatırımcı, satış yapmak
istediği fiyatı girerek emir türünü Limit olarak belirler. İlgili
enstrümanın piyasa alış fiyatı, girilen limit emir seviyesine
geldiğinde emir çalışmaya başlar. Eğer girilen limit seviyesi,
mevcut fiyatı piyasa fiyatından düşük ise
emir piyasa emri olarak çalışır ve en iyi fiyat seviyesinden
anlık olarak gerçekleşir.

Uluslararası Vadeli Piyasalar (Futures) ve Hisse Senedi
işlemlerinde kısmi gerçekleşen emirlerin kalanı limit
emir olarak piyasada bekler.

 

*Görseldeki işlem maliyetleri indikatiftir.

*Görseldeki işlem maliyetleri indikatiftir.
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-Stop Emir

Piyasada işlem gören fiyatın daha üzeri bir seviyeden alış veya
piyasada işlem gören fiyatın daha aşağısından satış yapmak üzere kullanılan emir türüdür.

Bu durumda Stop Alış/Satış yapmak isteyen yatırımcı, emir tipini
Stop belirleyerek alış/satış yapmak istediği seviyeyi ve emir süresini girer.
Piyasa fiyatı belirlenen seviyeye geldiğinde emir çalışmaya başlar.

Örnek olarak

Aktif vadeli EURUSD Futures kontratlarını
işlem gördüğü piyasa fiyatı olan 1.1278 seviyesinden daha
yüksek bir seviyeden almak isteyen yatırımcı,

Emir Tipini: Stop

Emir Yönünü: Al

Fiyat Seviyesini: 1.1290 (Örnektir)

Emir Süresini: Gün, İ.E.K, vs olarak belirler.

 

Emir süresi içerisinde fiyatlar belirlenen stop alış seviyesine
gelirse yatırımcının girdiği emir piyasa emrine dönüşür veişlem
gerçekleşir.

*Stop emirler her borsa ve/veya her enstrüman tarafından desteklenmeyebilir.

  
Diğer Emir Türleri

1. Stop Limit Emir

Stop Limit emri, belirlenen bir seviye üzerinden alış veya satış yapılmak istendiğinde girilen
emir türüdür. Bu emir türünde Stop emirlerinden farklı olarak Stop Limit emri girilmektedir.

Stop limit emri, belirli bir seviyede aktif duruma gelen emrin bir bant aralığında çalışmasını
sağlamaktadır.

Örnek olarak, Apple hisse senedinde belirli bir seviye geçildiğinde yükselişin hız kazanacağına
inanan yatırımcı, piyasa fiyatı üzerinden alış yapmak istediğinde aşağıdaki adımları izleyebilir.
Apple hisse senedi piyasa fiyatını 200 USD olarak varsayalım. Bu durumda yatırımcı 205 -210
USD aralığında alış yapmak istiyorsa Stop Limit Emir türü seçilerek,

 

*Görseldeki işlem maliyetleri indikatiftir.
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Fiyat: 205
Stop Limiti: 210 seçilmelidir.

Örnekte 2000 adet hisse senedi için verilen Stop Limit alış emri,
205 USD üzerinde çalışmaya başlayacak ve 205 -210 USD
aralığında işlem gerçekleşecektir.

Piyasadaki fiyat hareketliliğine bağlı olarak 205 -210 aralığında
gerçekleşen emir adedi toplam girilen büyüklükten daha az ise
kalan kısım bekleyen emir olarak sistemde kalacaktır.

*Stop Limit emri her borsa ve/veya her enstrüman
tarafından desteklenmeyebilir.

 

2. Takip Eden Stop Emir

Piyasa fiyatından yatırımcının belirleyeceği fiyat adımı
(tick) uzaklığında yazılan emir türüdür. Alış yapmak üzere
girilen stop emir piyasa fiyatının altına ve satış yapmak
üzere girilen stop emir piyasa fiyatının üzerine bir
seviyeye girilir. Sabit stop emrinden farklı olarak, piyasanın
fiyat hareketine göre emir fiyat seviyesi otomatik olarak
güncellenir.

Stop emrin fiyatı (veya Piyasaya Olan Uzaklık) ve Takip Adımı
girilir. Takip Adımı, stop emrin güncelleneceği fiyat ile piyasa
fiyatı arasındaki farkı ifade eder.

*Görseldeki işlem maliyetleri indikatiftir.

*Görseldeki işlem maliyetleri indikatiftir.
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3. OCO - Biri Diğerini İptal Eden Emir

Aynı enstrümanda iki farklı fiyat seviyesine aynı anda limit ve stop emirleri girilmesine
imkan tanır. Emirlerden birisi gerçekleştiğinde bekleyen diğer emir otomatik olarak iptal olur.

Emir girişi ekranından “OCO” Emir Tipi seçilir ve ardından “Limit” ve “Stop” fiyatları girilir.

Emir girişi tamamlandığında aynı enstrümanda birbirine bağlı iki ayrı bekleyen emir oluşur.

*Görseldeki işlem maliyetleri indikatiftir.

*Görseldeki işlem maliyetleri indikatiftir.
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4. Platform Ayarları

Ayarlar sekmesi altından platform ayarları değiştirilebilir.

Panelleri görüntülenmek istenen değerlere göre kişiselleştirmek mümkündür. İlgili panelin
 açıklama satırına sağ tık ile tıklanır, “Sütun değiştir” seçeneğinden seçim yapılabilir.



TradeAll UP Masaüstü
Kullanım Kılavuzu

 

Tek Tık/Çift Tık İle İşlem Yapma Seçeneği

Kişisel Çalışma Alanı Oluşturma

Ayarlar menüsünde “Platform” sekmesinden hızlı işlem ve emir gönderimleri, tercihe göre
tek veya çift tıklama olarak ayarlanabilir.

 

· Birden fazla çalışma alanı oluşturmak mümkündür.

· Platformun üst kısmında bulunan artı işaretine basılarak yeni görünüm eklenir.
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İzleme Listesi Oluşturma

Enstrümanların fiyat hareketleri bu panel üzerinden takip edilebilir. Platforma ilk girişte
otomatik olarak izleme listesi açılacaktır.

Yeni izleme listesi paneli açmak için “Menü” açılarak “İzleme Listesi” ne tıklanır.

İzleme listesinde hazır izleme listeleri
kullanılabildiği gibi (örn. US Hisse Senetleri)
yeni liste de oluşturulabilir.

İzleme listeleri İşlem tahtası olarak da görüntülenebilir.

İzleme listesine enstrüman eklemek için
«Enstrüman ekle» kutucuğuna enstrüman
adı veya kodu yazılır. Örnek: “AAPL”
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5. İşlem Yapma

Emir girişi için birden fazla yol vardır;
ancak emir girişi ekranı aynıdır.
İzleme Listesi üzerinden ilgili enstrüman
seçilerek sağ klik ile tıklanır, yandaki gibi
bir menü çıkacaktır.

 

Emir girişi ekranı üzerinden işlem yönü
(Al/Sat) İşlem büyüklüğü, emir tipi
(Piyasa, Limit, Stop vb.) emir süresi ve fiyat
girilerek “Emir Ver” butonuna tıklanır.
İşlem büyüklüğü girildiğinde bilgi penceresinden
maliyet bilgisi görüntülenebilir.

Emir girişi için, Menü’de bulunan
“İşlem Ekranı” paneli kullanılabilir.

Açılan ekranda işlem yapılmak
istenen ürün aratılabilir. Örnek: “AAPL”

*Görseldeki işlem maliyetleri indikatiftir.
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** Vadeli İşlem ve Opsiyon kontratlarında ilgili
enstrümanın vade sonu tarihi bilgilerine emir
girişi ekranından ulaşılabilir.

Enstrüman ile ilgili detaylı bilgiye
ulaşmak için emir girişi ekranındaki bilgi
butonuna tıklanabilir.

Vadeli İşlem Sözleşmeleri’nde mevcut açık pozisyonlara
Kar Al ve Zarar Durdur emirleri eklemek için aynı vadeli
enstrümanda limit veya stop emri girilebilir.

Uzun/Kısa pozisyonlar için, piyasa fiyatının altındaki
bir seviyeye aynı vadedeki kontratta satış/alış emri
girilmesi Zarar Durdur/Kar Al emri işlevi görecektir.

Uzun/Kısa pozisyonlar için piyasa
fiyatının üzerindeki bir seviyeye
aynı vadedeki kontratta satış/alış
emri girilmesi Kar Al/Zarar Durdur
emri işlevi görecektir.

 

Zarar Durdur/ Kar Al Emri Girişi

Hisse senedi işlemleri için Pozisyonlar panelinden “Karı Al/ Zararı Durdur” kolonunda
bulunan “Ekle”  tıklanarak Zarar Durdur ve Kar Al emirleri girilebilir.

*Görseldeki işlem maliyetleri indikatiftir.
*Görseldeki işlem maliyetleri indikatiftir.

*Görseldeki işlem maliyetleri indikatiftir.
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İlgili enstrüman grubu ve canlı fiyat başvurusunda bulunulmak istenen borsa seçilerek
gereken bilgiler doldurulur.

** Vadeli İşlem Piyasaları’nda (Futures) mevcut açık pozisyonlara pozisyon açıldıktan sonra
Kar Al ve/veya Zarar Durdur emirleri girilebilir. Ancak mevcut pozisyonun daha sonra manuel
olarak kapatılması durumunda girilmiş olan emirler sistemde çalışmaya devam edecektir. Pozisyon
kapatıldıktan sonra, bu emirlerin de manuel olarak iptal edilmesi gerekmektedir.

Emir Onayı

Girilen emirler gerçekleştikten sonra aşağıdaki şekilde onay mesajı alınır. İşlem detaylarına
Faaliyet Dökümü’nden ulaşılabilir ve tüm işlemler işlem raporlarında görüntülenebilir.

               
Piyasa Derinliği

Piyasadaki fiyat kademeleri, Menü’de bulunan Piyasa Derinliği paneli ile görüntülenebilir.
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Emir girişi ekranında Miktar, emir yönü (alım-satım), vade sonu tercihi, kullanım fiyatı, 
Alım(Call) veya Satım (Put) opsiyonu tercihi, emir fiyatı ve emrin geçerlilik süresi için girişler yapılır.

Opsiyon Emir Girişi

Emir Girişi ekranında arama kutucuğu kullanılarak dayanak varlık için arama yapılır.
Opsiyon butonuna tıklanır.

Opsiyon Zinciri

Dayanak varlığa ait opsiyon sözleşmelerinin kullanım fiyatı ve vade tarihlerine göre
tablo halinde görüntülenebildiği paneldir.

Dayanak varlık arama kutucuğuna yazılır, tablo üzerinde ilgili alana
tıklandığında emir girişi ekranı açılır.

*Görseldeki işlem maliyetleri indikatiftir.

*Görseldeki işlem maliyetleri indikatiftir.
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*Görseldeki işlem maliyetleri indikatiftir.

Opsiyon Stratejileri       

Birden fazla bacaklı opsiyon emirleri girmek için
Menü’de bulunan “Opsiyon Stratejileri”
paneli kullanılabilir.

Opsiyon Stratejileri paneli üzerinden
dayanak varlık seçilir. Önceden
hazırlanmış stratejiler seçilebildiği
gibi, özel stratejiler de belirlenebilir.

Örnek olarak, BMW:xeur enstrümanında 19 Temmuz vade sonlu, 68 kullanım fiyatlı Call
(Alım) opsiyonunda alış yönlü emir girişi yapmak için aşağıdaki işaretli alana tıklanabilir.
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Gerçekleşen İşlemler

Gerçekleşen işlemler ve Fiyat, Tarih, Saat gibi detaylar bu pencereden görüntülenebilir.

6.Grafikler

Menü’de bulunan “Grafik” paneli ile grafik ekranı görüntülenebilir.

“Gerçekleşen İşlemler” panelinde belirli bir aralık için işlemleri görüntülemek için
“Filtre” seçeneği kullanılabilir.
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Sol üst köşede bulunan kutucuğa tıklanarak görüntülenmek istenen enstrüman aratılabilir.

 7. Hesap Detayları & Raporlar 

     Hesap Özeti

    Hesapla ilgili özet bilgilere erişmek için kullanılır. Teminat oranı bu ekrandan takip edilebilir.

Hesap Hareketleri

“Faaliyet Kaydı” paneli üzerinden hesap geçmiş hareketleri izlenebilir. Bu panelde belirli bir
aralık için arama yapılabilir.
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Geçmiş Raporlar

Bakiye hareketleri, işlem geçmişi, temettü ödemeleri gibi bilgilere erişmek için
Menü üzerinden geçmiş raporlara erişilebilir.

 

Abonelikler

Gerçek zamanlı fiyat başvurusunda bulunmak için Menü üzerinden “Diğer”e tıklanır ve
“Abonelikler” alt menüsü üzerinden ilgili borsa seçilerek başvuru aşamaları tamamlanır.


