NEDEN AK YATIRIM?
Ak Yatırım, rekabetçi spread ve komisyon oranlarıyla
farklı yatırım fırsatları sunarken, dinamik ve
deneyimli kadrosuyla da sizlere destek sağlıyor.
• 5/24 Kesintisiz Destek Hattı
• 5/24 Para Yatırma
• Uygun İşlem Maliyetleri
• Kullanıcı Dostu İşlem Platformları

Hem de internetiniz olan her yerde!

EUR/JPY

Siz de gelin, Forex dünyasını
TradeAll ile keşfedin!
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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

KAS İşlemleri 2022 Yılı 1. Çeyrek Kar / Zarar Oranı: %48.84, %51.16

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

/ TradeAll
Trade All
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FOREX NEDİR?

NASIL İŞLEM YAPILIYOR?

Dünyanın en likit piyasalarından olan Forex, evrensel
bir yatırım dili. Birçok ülke para birimi ve değerli metal,
Forex piyasalarında spot fiyattan alınıp satılıyor. Merkez
bankaları, hedge fonlar, bireysel ve kurumsal yatırımcılar
hızlı ve anlık fiyata duyarlı bir piyasa olması sebebiyle
Forex piyasasında işlem yapmayı tercih ediyorlar.

Forex’te amaç, döviz çiftleri arasında değer kazanacağı
düşünülen para biriminde alım yönünde, karşılığında
diğer para biriminde satış yönünde pozisyon alarak
kâr etmek.

Bireysel ve kurumsal yatırımcılar Forex piyasasında
aşağıdaki sebeplerle işlem yapabilirler:
• Alım satım kârı elde etme amaçlı-spekülatif
• Kurdaki dalgalanmanın getirdiği riskten korunma
amaçlı-hedge
Forex’te işlem yapabilmek için uygunluk testiniz
agresif risk grubunda olmalı ve işlem yapılması istenen
platformda bir demo hesabı açıp, en az 6 iş günü,
en az 50 işlem gerçekleştirmelisiniz. Ayrıca,
hesap açılışında en az 50.000 TL muadili
USD yatırılması gerekiyor.

Çift yönlü işlem de yapılabiliyor. Yani işlem yapılan
paritenin düşüşünde de yükselişinde de pozisyon
alınabiliyor. Bir parite alındığında uzun pozisyon,
satıldığında ise kısa pozisyon açılmış oluyor.
Sermaye Piyasası Kurulu’nun düzenlemesine göre
maksimum kaldıraç oranı 10:1 olabiliyor. Bu durumda
pozisyon büyüklüğünün 10’da 1'i kadar başlangıç
teminatının da hesapta bulunması gerekiyor.

Forex işlemleri Ak Yatırım’ın elektronik işlem platformları
TradeAll ve TradeAll Meta üzerinden yapılabiliyor.

AVANTAJLARI NELER?
• Kaldıraç Etkisi
Daha düşük teminat ile daha büyük pozisyon alınmasını
sağlıyor.
• Esnek İşlem Saatleri
Piyasalar 5 gün 24 saat açık. Gelişmeler saniye saniye
takip edilebiliyor.
• Geniş Ürün Yelpazesi & Portföy Çeşitlendirme Seçeneği
Dünyanın en geniş ürün çeşitliliğine sahip piyasalarından biri.
• Düşük Spread
Alım ve satım fiyatları arasındaki fark oldukça düşük.
• Likidite
Dünyanın en likit piyasalarından. Bu da işlem hacmi çok yüksek demek.
• Spot Fiyat
Anlık fiyatla işlem yapılan fiyat arasında vade farkı bulunmuyor.
• Kolay Erişim
İnternet bağlantısı olan her yerden bilgisayar, cep telefonu
ya da tabletlerden işlem yapılabiliyor.
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• Emir Çeşitliliği
İşlemler sırasında emirlerde sağlanan çeşitlilik ile zarar ve
kâr miktarı sınırlanabiliyor.

RİSKLERİ NELER?
• Hassas Piyasa
Gündemdeki gelişmeler piyasaları etkileyebiliyor. Yüksek
volatilite yüksek kâr potansiyeli içerdiği kadar yüksek zarar
ihtimali de demek.
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• Kur Riski
Yabancı para cinsinden yapılan işlemlerde, kur dalgalanmaları
sebebiyle TL bazında değer kaybı yaşanabilir.
• Kaldıraç Etkisi
Yüksek kaldıraç kullanarak işlem yapılması ana para kaybına
varan zararlara yol açabilir.

