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Vade sonu güncellemesi - Uzaktan Çalışma Uygulamasından Fayda 

Sağlayan Şirketler 

20 Temmuz 2020 18:07 

Merhabalar, 

Geçtiğimiz hafta uzaktan çalışma hisseleri başlığıyla dikkatinize sunduğumuz hisselerden bazılarında 

hissenin kendisinde alım, bazılarında opsiyon stratejileri önerilerimiz olmuştu. Opsiyon önerilerinden 

bir tanesinde vade sonu olduğu için kısa bir güncelleme de burada yapalım. Önerimizin orjinal 

haline buradan erişebilirsiniz.  

 Temel verilerine göre seçtiğimiz Progress Software Corp. hissesi henüz başa baş seviyesinin çok 
az üzerinde işlem görüyor ve yeni bir durum yok. 

 Fortinet hissesi ise teknik görünüme uygun şekilde bu gün yükselerek $132.80’den geçiyor. Bu 
hissede önerdiğimiz opsiyon satışı Cuma günü opsiyonun vade sonu gelmesi nedeniyle 
sonlandı ve satış hasılatı olan primlerin hepsi kar olarak kaldı. Bu hisseyi almak isteyenler 
bundan sonrasında 21 Ağustos vadeli opsiyonlarda $115 strike put opsiyonu satarak hisse 
başına $2.50 getiri elde etmiş olurlar. Vadenin sonunda eğer piyasa $115’ın altında kapatırsa 
115’ten long olunur. Ancak bu gün $2.5 prim elde edildiği için gerçek maliyet aslında $112.5 
olacaktır. Bu yöntemi kullanacak olanların opsiyon satmanın risklerini bilerek hareket etmeleri 
çok önemlidir. 

 

 Zoom hissesinde verdiğimiz opsiyon önerisi, fiyatın bu gün yukarı gitmesi sonucunda kar üretir 
hale geldi. Bu Cuma bitecek olan 225 strike put opsiyonları öneri gününde $1.55’ten 
satılabiliyordu. Bu gün ise $0.55 seviyesinde. Yani pozisyon %64 oranında kar üretmiş halde. 
Bu pozisyonun vade sonuna kadar tutularak %100 oranında opsiyonların erimesini beklemenin 
doğru olacağını değerlendiriyoruz. 

  

https://www.akyatirim.com.tr/piyasa-yorumlari/?id=9293b6e9-5b3b-4a80-8658-6775fef767d3
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Ak Yatırım Genel Müdürlüğü 

Sabancı Center  4.Levent 34330 İstanbul 

YASAL UYARI: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım 

danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. 

Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun 

olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar 

doğurmayabilir. Bu rapor ve yorumlardaki yazılar, bilgiler ve grafikler, ulaşılabilen ilk kaynaklardan iyi niyetle ve doğruluğu, 

geçerliliği, etkinliği velhasıl her ne şekil, suret ve nam altında olursa olsun herhangi bir karara dayanak oluşturması hususunda 

herhangi bir teminat, garanti oluşturmadan, yalnızca bilgi edinilmesi amacıyla derlenmiştir. İş bu raporlardaki yorumlardan; 

eksik bilgi ve/veya güncellenme gibi konularda ortaya çıkabilecek zararlardan Akbank T.A.Ş., Ak Yatırım Menkul Değerler 

A.Ş., Ak Portföy Yönetimi A.Ş. ve çalışanları sorumlu değildir. Akbank T.A.Ş., Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Ak Portföy 

Yönetimi A.Ş her an, hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın söz konusu bilgileri, tavsiyeleri 

değiştirebilir ve/veya ortadan kaldırabilir. Genel anlamda bilgi vermek amacıyla hazırlanmış olan iş bu rapor ve yorumlar, 

kapsamı bilgiler, tavsiyeler hiçbir şekil ve surette Akbank T.A.Ş., Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Ak Portföy Yönetimi A.Ş 

'nin herhangi bir taahhüdünü tazammum etmediğinden, bu bilgilere istinaden her türlü özel ve/veya tüzel kişiler tarafından 

alınacak kararlar, varılacak sonuçlar, gerçekleştirilecek işlemler ve oluşabilecek her türlü riskler bizatihi bu kişilere ait ve raci 

olacaktır. Hiçbir şekil ve surette ve her ne nam altında olursa olsun, her türlü gerçek ve/veya tüzel kişinin, gerek doğrudan 

gerek dolayısı ile ve bu sebeplerle uğrayabileceği her türlü doğrudan ve/veya dolayısıyla oluşacak maddi ve manevi zarar, kar 

mahrumiyeti, velhasıl her ne nam altında olursa olsun uğrayabileceği zararlardan hiçbir şekil ve surette Akbank T.A.Ş., Ak 

Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Ak Portföy Yönetimi A.Ş. ve çalışanları sorumlu tutulamayacak ve hiçbir şekil ve surette her 

ne nam altında olursa olsun Akbank T.A.Ş., Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Ak Portföy Yönetimi A.Ş. çalışanlarından 

talepte bulunulmayacaktır. 

Kullanmakta olduğunuz tarayıcının otomatik çeviri, kelime filtreleme özellikleri veya metin eşleştirme yapan 3.parti yazılımlar 

vb. metin farklılıkları sağlayacak otomatik ayarlar sebebiyle bu sayfada yer alan metinde anlam bütünlüğünü bozabilecek 

ifadeler bulunabilir. Böyle bir durum ile karşılaştığınızda musteri.hizmetleri@akyatirim.com.tr adresine e-posta iletebilirsiniz. 

mailto:musteri.hizmetleri@akyatirim.com.tr
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