ÖZEL EMİRLER
KULLANIM AMACI:
Özel emir türleri ile piyasayı sürekli takip etmeden yatırım stratejinize uygun olarak yeni
alış/satışlarınız ya da portföyünüzde bulunan stoklarınız için piyasaya fiyatlarına göre tetiklenecek
emirleri dizayn edersiniz.
Bu dökümanda Osmanlı Yatırım tarafından siz müşterilerimize sunulan emir türlerini ve bu emirler
girilirken dikkat edilmesi gereken hususları anlatacağız.
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Ücretlendirme:
E-şube, AktifTrader ve OsmanlıWeb platformlarında yer alan özel emirlerin kullanımı ücretsizdir.
Matriks ve Foreks işlem platformundaki özel emirleri kullanmak için platform sahipleri platform
kullanım ücreti dışında ücret ödemezler.
1.E-Şube ve AktifTrader
a) Kar al/zarar durdur emri (stop loss, take profit)
b) Süreli emir
c) Parçalı emir
d) Şartlı emir
e) Zincir emir (IF DONE)
f) Biri diğerini iptal eder emir(OCO)
g) Koşula bağlı emir iptali
h) Zincire bağlı emir iptali
i) Emir Takibi
a) Kar al zarar durdur emri
İsterseniz hisse alım yaparken, isterseniz portföyünüzde bulunan bir hisse için kar al ve/veya zarar
durdur seviyesi belirleyerek emir girişi yapabilirsiniz.
Hisse alım yaparken giriş yapmak için kar al/zarar durdur emri, portföyünüzde bulunan hisselerde emri
vermek için kar al/zarar durdur stok menüsünü kullanmalısınız.
Emir girerken belirttiğiniz seviyelerden piyasada işlem geçtiğinde emriniz tetiklenir ve piyasa fiyatıyla
gerçekleşmek üzere borsaya iletilir.
Burada dikkat edilmesi gereken husus belirttiğiniz fiyat seviyelerinin tetiklenme seviyeleri olduğudur.
Emirlerinizin bu fiyattan gerçekleşme zorunluluğu yoktur. Belirttiğiniz fiyatlarla tetiklenen emirler
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piyasadaki fiyat ile eşleşecektir. Burada çok yaygın olmamakla beraber ani fiyat hareketlerinde fiyat
kayması riski olabileceği dikkate alınmalıdır.

Örnek:
5 adet DOHOL hissesi için 0.95’ten kar al 0.65’ten zarar durdur emri girilmiştir. Piyasada 0.95’ten ya
da 0.65’ten işlem gerçekleştiğinde emir piyasaya gönderilecektir. Son fiyat 0.95 oldu ve emir tetiklendi
diyelim. Borsaya gönderilen emir piyasadaki fiyattan gerçekleşecektir. O an piyasada 0.97 de olabilir
0.93 de olabilir. Emir 0.95’ten gerçekleşmek zorunda değildir. 0.95 tetiklenme fiyatıdır işlemin
gerçekleşeceği fiyat değildir. Emri portföyümde bulunan DOHOL hissesinde verildiği için kar al zarar
durdur stok girişi kullanılmıştır.
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Kapanış seansında kar/al zarar durdur emirleri gönderilememektedir. 17.55’ten sonra oluşan fiyat
hareketlerinde emir tetiklenmeyecektir.
Emirlerinizi PKP-Piyasa Kalanı Pasife Yaz olarak da gönderebilirsiniz. Bu durumda emrinizin piyasa
fiyatından gerçekleşmeyen miktarı, gerçekleşen kısım ile aynı fiyattan pasife yazılacaktır.
Emir girerken emirleriniz stok kontrolü yapılmadan kabul edilir. Emir tetiklendiğinde eğer
portföyünüzde yeterli stok yok ise emir gerçekleşmez. Dolayısıyla eğer aynı hissede başka pasif
emirleriniz var ise bunlar da dikkate alınacaktır. Stoktan kar al zarar durdur emri girmeden önce
bekleyen emirlerinizi kontrol ediniz.
Kar al zarar durdur seviyelerini fiyat seviyesi girişi ile belirleyebileceğiniz gibi fiyat adımı ve oran ile de
belirleyebilirsiniz.
Oran ile emir girdiğinizde aktif fiyat+-aktif fiyat*girilen oran/100 formülü ile kar al zarar durdur
seviyeleri hesaplanır. Örneğin kar alda oran olarak 1 girdiğinizde o andaki aktif fiyata göre %1’lik bir
fark ile kar al seviyesi belirlenir.
Fiyat adımı ile emir girdiğinizde aktif fiyat-fiyat adımı kadar zarar durdur seviyesi belirlenir (aktif fiyat:
emir girdiğiniz andaki piyasa fiyatıdır).
Hareketli zarar durdur seviyelerinde fiyatın yükselmesi durumunda zarar durdur seviyesi aktif fiyata
göre sürekli yeniden hesaplanır. Fiyatın düştüğü durumlarda zarar durdur seviyesi başlangıçta
belirlenen fiyat olacak şekilde sabit kalır. Örneğin %0.1 ile en başta kar al ve zarar durdur seviyesi
belirlediniz. Emri girdiğiniz anda ise fiyat 9.60’tı. Zarar durdur seviyeniz minimum 9.5990 olacak şekilde
fiyat yukarı gittikçe yukarı yönlü güncellenir. İlk belirlediğiniz zarar durdur seviyesinin (9.5990) altına
inmez.
30 güne kadar emir geçerlilik süresi belirleyebilirsiniz. Bu durumda emriniz belirttiğiniz süre boyunca
borsaya iletilecektir. 1 gün geçerli emirler gün sonunda iptal olur. Geçerlilik süresi alım emri için değil,
kar al zarar durdur emirleri içindir. Eğer kar al zarar durdur emri girdiğiniz hisse senedinde emir süresi
içerisinde temettü, bedelli, bedelsiz sermaye artışı olursa meydana gelecek ani fiyat değişimlerinden
etkilenmemeniz için emirler iptal olacaktır.
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b) Süreli emir
Süreli emir ile tavan taban fiyat kısıtlaması olmadan istediğiniz fiyat seviyesi için 30 güne kadar geçerli
emir girişi yapabilirsiniz. Girilen emir belirlediğiniz süre boyunca gerçekleşene kadar her gün aktiftir ve
fiyat marj dahilinde (tavan taban fiyat aralığında) olduğunda piyasaya iletilir. Süreli emirler limit emir
olarak girilir.

Belirlediğiniz fiyat garanti alış 7 TL olsun. Sistem her gün senedin fiyat marjını kontrol eder. Yukarıdaki
örnekte alış yapmak istediğiniz 7 fiyatı taban fiyatın altında olacağı için emir gönderilmez, hafızada
tutar ve fiyat marj dahilinde olunca emir pasife yazılır.
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c) Parçalı Emir
Alış ya da satış yapmak istiyorsunuz. Ancak hisse senedi fiyatındaki gün içi oynaklıktan etkilenmek
istemiyorsunuz. Parçalı emir ile emirlerinizi eşit zaman aralıklarında göndererek piyasada gerçekleşen
fiyat ortalamasına yakın bir fiyattan işlem gerçekleştirebilirsiniz.
Gün içerisinde belirlediğiniz zaman aralığında parçalar halinde alım veya satım yapabilir dolayısıyla
piyasa ortalamasına yakın bir fiyattan işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Emirler belirlediğiniz toplam
adet, zaman aralığına bölünerek otomatik olarak piyasa fiyatlı gönderilir. Örneğin bir saatlik bir zaman
dilimi seçtiniz, adeti 10 ve parça sayısını 5 olarak belirlediniz. İlgili zaman aralığında her 20 dk’da bir 2
adetlik emir piyasa fiyatından borsaya iletilecektir.
Parçalı emirler sadece günlük olarak girilebilmektedir. Dilerseniz valörlü (ileri tarihli) emir girişi de
yapabilirsiniz.
Zaman dilimi hesaplanırken seansın açık olduğu zamanlar dikkate alınmaktadır. En fazla 20 parça emir
girilebilmektedir.
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d) Şartlı Emir
Şartlı emir ile önceden belirlediğiniz şarta göre emir girebilirsiniz. Belirlediğiniz şart gerçekleştiğinde
emriniz borsaya iletilir. Örneğin Garan hissesinin yükseleceğini ancak şu anda hala pahalı olduğunu
önce düzeltme yapıp sonra yükseleceğini düşünüyorsunuz. Bu durumda eğer garan fiyatı 9.50’nin
altına düşerse garan hissesi al şeklinde şartlı emir girebilirsiniz. Farklı hisse, endeks veya viop kontrat
fiyatlarına göre de şart belirleyebilrisiniz.
Şartlı emirlerinizi 30 güne kadar geçerli olacak şekilde girebilirsiniz.
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e) Zincir emir
Zincir emir, emirleriniz arasında ilişki kurmanızı sağlar. Borsaya gönderdiğiniz ana emirlerinizin
gerçekleşmesi durumunda, bağlı zincir emirleriniz otomatik olarak borsaya iletilir. Ana emirleriniz
gerçekleşmeden ona bağlı emirleriniz borsaya iletilmez.
İstediğiniz sayıda ana emir ve bunlara bağlı alt emir tanımlayabilirsiniz.
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f) Biri Diğerini İptal Eder Emri
Biri diğerini iptal eden emir, birbirine bağlı iki emirden oluşur. Her iki emir de aynı anda Borsa’ya
gönderilir. Emirler arasında öncelik yoktur. Emirlerden herhangi birinin gerçekleşmesi durumunda,
diğeri sistem tarafından iptal edilir.
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g) Emir İptali/ Koşula Bağlı
Tanımladığınız koşulların gerçekleşmesi durumunda pasifte bekleyen normal ya da zincir emirlerinizi
sistem otomatik olarak iptal edecektir.
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h) Emir İptali/Zincire Bağlı
Borsada bekleyen emirlerinizden seçtikleriniz, belirttiğiniz ana emirin gerçekleşmesi durumunda
otomatik olarak iptal edilecektir.

i) Emir Takibi
Girmiş olduğunuz özel emirlerin durumunu görüntüleme, emirleri iptal etme ya da emir düzeltme
işlemleri için Özel Emri Girişi altında bulunan Özel Emir Düzeltme sekmesini kullanmalısınız.
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Dikkat edilmesi gereken hususlar:
•

•
•

•
•

Temettü ödemesi, bedelli veya bedelsiz sermaye artırımlarından dolayı meydana gelebilecek
ani fiyat değişimlerinden etkilenmemeniz için vermiş olduğunuz özel emirler, sistem tarafından
otomatik olarak iptal edilir. Eğer o gün ilgili hissenin temettü ödemesi varsa emriniz iptal
edilecektir.
Portföyünüzde stoğunuz yetersiz ise ya da pasifteki emirleriniz düşüldüğünde stoğunuz yetersiz
ise emriniz gerçekleşmeyecektir.
Kar al zarar durdur emirleri piyasa fiyatlı gönderilir. Belirlediğiniz seviye tetiklenme fiyatıdır.
İşlemin gerçekleşeceği fiyat değildir. İşlem bu fiyattan gerçekleşebilir ya da
gerçekleşmeyebilir.
Kar al zarar durdur emrini stoktan girmediyseniz hisse alım işleminiz gerçekleşmeden kar al
zarar durdur seviyeleri görülse bile satış işleminiz gerçekleşmeyecektir.
Geçerlilik süresi 1 günden fazla olacak şekilde iletilen emirler PKP seçilmediği takdirde kalanı
iptal et şeklinde çalışır. Kısmen gerçekleşme durumunda gerçekleşmeyen kısım iptal olur. PKP
ise günlük olarak çalışır. PKP emir kısmen gerçekleşmiş ise kalan kısım o gün için pasife yazılır.
Ertesi gün tekrar emir gönderilmez.

11

2.FXPlus
a) Trade Pad- Sürekli Tekrar
b) TWAP- Ağırlıklı Ortalama Fiyattan
c) Sepet Emir
a) Trade Pad- Sürekli Tekrar
Hızlı Emir iletimi ve tüm pasif emirleri takip ederek, emir girişinden önce kar ve zarar seviyelerinin
tanımlanarak emir gönderilmesini sağlayan penceredir. Kullanım kolaylığı ile çok kısa zamanlarda karar
verip iyileştirmeler yapılmasına olanak sağlamaktadır.
• Sol Çift Click ile istenilen
kademeye Alış ve Satış
Kademelerine Emir girişi
yapılabilir
• Girilen Emirlerin seviyeleri
ve Miktarlarını Pencere
üzerinde görüntülenir.
• Pasif Emirleri Sürükle
bırak yöntemi
ile değiştirilebilir.
• İptal Kolonundan Tek Tuş
ile Emir İptali yapılabilir.
• İptal Kolon başlığından
Tek Tuş ile Tüm Alış/Satış
Tarafında bulunan
emirlerin iptali yapılabilir.
• Kar Al ve Zarar kes
seviyeleri ile emir iletimi.
• Aynı Hesaptan Birçok
hisse yönetimi
yapılabilmektedir.
• Yüksek, Düşük, AOF ve
Son Fiyatları farklı renkler
ile belirlenmektedir.

b) TWAP-Ağırlıklı Ortalama Fiyattan
İşlem Yapmak istediğimiz miktarı zamana bölerek piyasaya gönderir. (Hisse veya VIOP)
Örnek: 5.000 adetlik emri 4 saat boyunca 1. Pasif Fiyata gönder.
Bu durumda Seçtiğimiz hesap üzerinden Verdiğimiz aralığa denk gelen lotu (Bu hesapta her dk. için
21 adet otomatik hesaplanmıştır)
•
•

Pasif fiyatından piyasaya iletecektir(Piyasa veya Aktif Fiyatlar Kullanılabilir).
Aşağıda ilgili kurumun ilgili miktarlardan gerçekleşen işlemleri görülmektedir.
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c) Sepet Emir
Piyasaya Toplu halde birden fazla hisse senedini belirlenen kriterlerde iletmek için kullanılmaktadır.
Çarpan Kullan Özelliği ile Emir İletimi

Kompozisyondaki Hisselerin ağırlıklarını belirler, Girilen VIOP Kontratı karşılığı kadar Hisse Senedine
işlem yapar.
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Oranla Özelliği ile Emir İletimi

Girilen TL Miktarı kadar işlemi Hisse Senetlerine verilen ağırlıkla piyasaya gönderir.
Pair Trade Emir

Birbirleri ile korolasyonu olan 2 adet hisseye alış ve satış göndermek için kullanılır.
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3.OsmanlıWeb
Zincir Emir
Bekleyen emirlerinize zincir emir ekleyebilirsiniz. Emriniz gerçekleştiğinde zincir emir aktif olacaktır.
Zincir emrinize yeni zincir emirler ekleyerek emir zinciri oluşturabilirsiniz. Zincir emir bağlı olduğu emir
gerçekleşirse aktif olacaktır.
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4.Matriks Trader
a) Zincir Emir
b) Gelişmiş Alarm
a) Zincir Emir
Matriks Trader platformunda bekeleyen emirler sekmesinde seçtiğiniz emire zincir emir ekleyebilrsiniz.
Bekleyen emir gerçekleştiğinde zincir emir aktif olacaktır. Aşağıda giriş ekranlarını görebilrsiniz.
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b) Gelişmiş Alarm
Gelişmiş alarm modülü ile çok sayıda veriyi kullanarak koşul belirleyebilir ve bu koşullara göre emir
gönderimi yapabilirsiniz.
Matriks ana butonu altında bulunan menülerden, Alarm menüsünün alt menülerinden birisi olan
‘Gelişmiş Alarm’ menüsün tıkladığınızda aşağıda göreceğiniz ‘Gelişmiş Alarm’ penceresi açılır.
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Alarm Adı: Üstteki ‘Alarm Adı’ kısmından, tanımlamak istediğiniz alarma bir isim veriniz.
‘Yeni’ Butonu: ‘Yeni’ butonu ile, var ise Koşul bölümündeki tanımlar silinir ve pencere yeni bir alarm
oluşturmaya hazır hale gelir.
‘Sil’ Butonu: Bu butona tıklayarak, Alarm Listesi kısmından seçeceğiniz alarmları silebilirsiniz.
Açıklama: Bu kısma, yazdığınız alarm gerçekleşip uyarı verdiğinde görmek istediğiniz bir detay var ise
yazabilirsiniz. Bakınız aşağıdaki resim.

Alarmla ilgili detay bilgisi görmek isterseniz, gerçekleşen alarm satırı üzerine çift tıklayarak açılacak
pencerede detayları görebilirsiniz.

Sekmeler (Alarm Tanımlama Uygulamaları)
Alarm tanımlamak için 2 ayrı uygulama tipi 2 ayrı sekme altında sunulmaktadır: Sihirbaz/ Gelişmiş
b.1.Sihirbaz Sekmesi
Bu sekmede ön tanımlı olarak sunulan hazır koşullar vardır. Bunları kullanarak alarm tanımlayabilirsiniz.
Hazır Koşullar başlıklı pencerede, ‘Koşullar’ isimleri ile sıralanmıştır:
Kademe Alınırsa: Seçeceğimiz sembol, o anda işlem gördüğü kademeye göre, bir üstteki kademeden
işlem görmeye başladığında alarm verir. Hazır koşullardan ‘Kademe Alınırsa’ üzerine tıklayınız. Sonra
da sembol seçimi penceresinden kademe alındığında haberdar olmak istediğiniz sembolü seçiniz ve
‘Ekle’ butonuna tıklayınız. Koşul kısmında ilgili seçimin hazır koşulu görünecektir.
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Sembol seçerken sembol hücresinin sağındaki oka tıkladıktan sonra, klavyeden sembol kodunu
hızlıca yazarsanız, istediğiniz sembol doğrudan gelecektir.
Kademe Satılırsa: Kademe Alınırsa koşulunun tersi olarak, seçeceğimiz sembol, o anda işlem gördüğü
kademeye göre, bir alttaki kademeden işlem görmeye başladığında alarm verir.
Kademe Miktarı Artışı: Seçeceğiniz sembolün, seçeceğiniz bir kademesinde bekleyen emir miktarı,
belirleyeceğiniz bir miktarın üzerinde arttığı takdirde alarm verilmesini sağlar. Bu detayları girebilmek
için sembol seçiminin peşi sıra, kademe seçebileceğimiz ve rakam girebileceğimiz 2 girdi penceresi daha
açılır.

Kademe Miktarı Azalışı: ‘Kademe Miktarı Artışı’nın tersi olarak, seçeceğimiz sembolün, seçeceğimiz bir
kademesinde bekleyen emir miktarı, belirleyeceğimiz bir miktardan daha fazla azaldığı takdirde alarm
verilmesini sağlar. Aynı şekilde, detayları girebilmek için sembol seçiminin peşi sıra, kademe
seçebileceğimiz ve rakam girebileceğimiz 2 girdi penceresi daha açılır. Seçimlerinizi yapıp Ekle
butonuna tıkladığınızda koşul kısmına aşağıda bir örneğini göreceğiniz şekilde bir koşul gelir.

Son İşlem Fiyatı: Sembol fiyatının belirleyeceğimiz bir rakamla karşılaştırılarak buna göre alarm
tanımlayabilirsiniz. Sembol seçiminin yanı sıra, matematiksel işlem ve rakam girme pencereleri açılır.
Dilerseniz fiyatın bir rakama eşit olduğu durum için (=) veya bir seviyenin altına indiği (<), üstüne çıktığı
(>) durumlar için koşul tanımlayabilirsiniz.

Alış Fiyatı: Son işlem fiyatı ile aynı biçimde, bu sefer sembol alış fiyatını belirleyeceğiniz bir rakamla
karşılaştırılıp, buna göre koşul tanımlayabilirsiniz. Bu tanımlama için de, sembol seçiminin yanı sıra
matematiksel işlem ve rakam grime penceresi açılır.
Satış Fiyatı: Son işlem fiyatı ile aynı biçimde, bu sefer sembol satış fiyatını belirleyeceğiniz bir rakamla
karşılaştırılıp, buna göre koşul tanımlayabilirsiniz. Bu tanımlama için de, sembol seçiminin yanı sıra
matematiksel işlem ve rakam grime pencereleri açılır.
Son Aktif İşlemin Adedi: Son gerçekleşen Aktif İşlemin adetine göre koşul tanımlayabilmenizi
sağlayacak şekilde, matematiksel işlem ve rakam grime pencereleri açılır.
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Son Aktif İşlemin Hacmi: Son gerçekleşen Aktif İşlemin hacmine göre alarm tanımlayabilmenizi
sağlayacak şekilde, matematiksel işlem ve rakam girme pencereleri açılır.
Tarih/Saat: Belirleyeceğiniz bir tarihte-saatte seansta uyarı almak istediğimizde alarm
tanımlayabilmenizi sağlayacak şekilde, zaman belirleme, matematiksel işlem ve rakam girme
pencereleri açılır.

Belirli bir dakikada uyarı almak istediğimizi varsayalım. Öncelikle saati belirlemeniz gerekir. Tarih
kısmından ‘Hour’ seçelim. Operatör kısmından ‘=’ seçelim. Değer kısmına da, hangi saatte uyarı (alarm)
almak istiyorsanız onu yazınız. Bundan sonra ‘Ekle’ butonuna tıkladığımızda Koşul kısmında,
koşulumuzun ilk bölümü (Hour=11) görünür.

Eğer ek bir koşul uygulayacak isek, doğal olarak birinci koşula bağlamalıyız. Ve bu baglama için VE /
VEYA seçenekleri söz konusu olabilir.
Koşul kısmına bir koşul girdiğimiz anda, Ekle butonu yerine ‘VE ile Ekle’ ve ‘VEYA ile Ekle’ olmak üzere 2
seçenek butonu gelir. Eğer ek bir koşul uygulayacak isek, bunu birinci koşula VE/ VEYA seçenekleri ile
bağlayabilirsiniz.
Ve ile bağlanan koşulların ancak tamamının gerçekleşmesi halinde koşulunuz gerçekleşmiş sayılır. Veya
ile bağlanan koşullarda ise, koşullardan herhangi birisinin gerçekleşmesi, tüm koşulun gerçekleşmiş
olması anlamına gelir
Tarih koşulumuzu yazmaya devam edelim:
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Dakika girmek içinse, Tarih kısmından ‘MINUTE’, operatör kısmından ‘=’ seçiniz. Değer kısmına da,
hangi dakikada uyarı (alarm) almak istiyorsanız onu yazıp, ‘VE İLE EKLE’ butonunu tuşlayınız. Koşul
kısmında formül aşağıdaki gibi görünecektir.

Formülü Doğrula: Formülü kontrol etmek amacı ile, ‘Formülü Doğrula’ butonu vardır. Bu butona
tıklayarak hata durumunu test edebilirsiniz.

Yukarıda göreceğiniz gibi, formülünüz doğru yazıldı ise onay penceresi açılacaktır. Ya da bir hata söz
konusu ise, aşağıda göreceğiniz gibi uyarı/bilgi penceresi açılacaktır.

Program burada temel kalıplara bir uygunsuzluk olup olmadığını test eder. Siz hedefleriniz açısından
hatalı bir formül / veri girerseniz bunu fark etmeyecektir.
Temizle Butonu: Koşul kısmında yazılı olan ifadeyi silerek var olan koşulda değişiklik yapabilmenizi
ve/veya yeni koşul girebilmenizi sağlar.
Alarm Aktif Butonu: Tanımladığınız alarm ilk yazdığınızda ‘Aktif’ durumda olacaktır. Alarm Listenizde
bulunan/bulunacak alarmların her zaman aktif olmasını istemeyebilirsiniz. Bu durumda Alarm Aktif
butonu üzerine tıklayarak, seçili alarmı geçici olarak devre dışı bırakabilirsiniz. şeklinde görünecektir.
Tekrar aktif olmasını istediğinizde Alarm Aktif Değil üzerine tıklayarak Aktif duruma getirebilirsiniz.
Bu ve benzeri değişiklikler sonrası ‘Güncelle’ yapmanız gereklidir. Aşağıda anlatılmıştır.
Pencerenin bir alt kısmında, tanımladığımız alarmın çalışma sürecini belirleme olanağı sağlayan
seçenekler mevcuttur.
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Tanımlardan da rahatça anlaşılacağı üzere, Alarmın sadece 1 sefer çalışıp sonra inaktif duruma
geçmesini sağlayabilirsiniz. (Bu seçenek ön tanımlı olarak uygulanmıştır) ‘Sürekli Çalış’ seçimini
yaparak, alarmın sürekli çalışmasını sağlayabilirsiniz.

1 kez çalış ve inaktif ol seçimi sonrası, alarmın tekrar çalışması için yeniden kurmak (Aktif
duruma getirip güncellemek) gereklidir.
Zamanlama: Alarmın belli bir zaman aralığında çalışmasını sağlayabilirsiniz. Yukarıdaki şekilde
görebileceğiniz gibi, Alarm listesinin hemen üstündeki kısımda ‘Saat Aralığında Çalış’ seçeneği vardır.
Bu kısmın önündeki kutucuğu işaretleyerek seçim yaparsanız günün belli bir zaman dilimini
seçebilmenizi sağlayacak şekilde, 2 adet zaman hücresi aktifleşir. Bunlardan birincisine başlangıç
zamanı, ikincisine de bitiş zamanı tanımlayarak, koşulunuz o zaman aralığında gerçekleşirse ‘Alarm’
çalışacaktır. O zaman aralığının dışında ise çalışmayacaktır.
Kaydet: Alarmı yazma işlemini bitirdiğinizde, sağ alt kısımda kalan ‘Kaydet’ butonu ile alarmı
kaydetmeniz gerekecektir. Bunu yaptığınızda, tanımlamış olduğunuz alarm, verdiğiniz isimle en alttaki
‘Alarm Listesi’ kısmında listelenecektir.

Eğer yazdığınız formülde bir hata var ise ve ‘Formülü Doğrula’ uygulamasını yapmadan ‘Kaydet’
butonuna basarsanız program ‘hata’ mesajını bu aşamada verecektir.
Parametre Değiştirme: Alarm listesi kısmında bulunan tanımlı bir alarm üzerine tıkladığınızda ‘Kaydet’
butonu, ‘Güncelle’ butonuna dönüşecektir.

Bu arada üstteki ilgili bölgelerde de, bu emre ait olarak belirlediğiniz parametreler görünecektir. Bu
parametrelerden dilediklerinizi değiştirip ‘Güncelle’ butonunu tıkladığınızda Alarm Emriniz
değiştirdiğiniz yeni parametrelerle güncellenecektir.
b.2. Gelişmiş Sekmesi
Bu sekme altında daha serbest olarak koşullar tanımlayabileceğiniz şekilde, Alanlar – Operatörler –
Fonksiyonlar seçenekleri vardır.
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Bu kısımlardan gerekli seçimleri yaparak, alarm tanımlayabilirsiniz.
Semboller kısmından sembol seçimi yapabilirsiniz.
Alanlar kısmından seviye belirlemek istediğiniz fiyat bilgisini seçebilirsiniz.
Operatörler kısmından karşılaştırma yapma biçimini belirleyecek matematiksel işlemleri uygulayabilir
ve 2 ayrı koşulu birleştirme işlevini (AND veya OR ile) gerçekleştirebilirsiniz.
Fonksiyonlar kısmından, zaman seçimi yapabilir ve muhtelif trigonometrik fonksiyonları
kullanabilirsiniz. Yaptığınız seçimler üzerine çift tıkladığınızda seçimleriniz tanım alanına gelecektir. Bu
şekilde koşulunuzu belirledikten sonraki detaylar, bir önceki sekmede (Sihirbaz) anlattıklarımızla
aynıdır.
Alarmın Gerçekleşmesi: Tanımladığınız alarmın gerçekleşmesi halinde, aşağıda göreceğiniz şekilde
‘Gerçekleşen Alarmlar’ penceresi açılır ve gerçekleşmeler burada listelenir.

Eğer alarm penceresi açılmasının yanında sesli uyarı da almak isterseniz, yukarıda görebileceğiniz gibi,
pencerenin sol alt köşesinde bulunan kısımdan ‘Sürekli sesli uyarı modu’ seçeneğini önündeki kutucuğa
tıklayarak aktifleştiriniz. Bu durumda, alarm gerçekleştiğinde program tarafından aynı zamanda sesli
uyarı da verilecektir.
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5. Matriks Prime
a) Korunma Emirleri
b) İz Süren Stop Emirleri
c) SWAP (Bir Sonraki Vadeye Aktarım) Emirleri
d) Strateji Emirleri
e) Pairs Trading Emirleri
a) Korunma Emirleri
Varolan pozisyon için korunma emri (Kar Al-Zarar Durdur) şeklinde tanımlanan emirlerdir. Emir
gönderilebilen tüm finansal enstrümanlar için uygulayabilirsiniz. Bu seçeneğe, Portföyünüzde yer alan
semboller üzerinde sağ klik menüleri altında yer alan ilgili menü ile veya Dashboard menüsü altında yer
alan menülerden ‘Sentetik Emirler’ altındaki ilgili menü ile erişebilirsiniz.

İlgili sembole tıkladığınızda ‘Korunma Emri İşlemleri’ penceresi açılır. Pencere ilgili sembole ait pozisyon
için açılır.

Pencerenin adı ‘Korunma Emri İşlemleri’ dir. Pencerenin üst kısmında, Zarar Durdur ve Kar Al
seviyelerinin belirleneceği kısım vardır. Takip Alanı kısmında şu seçenekler vardır:
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Kutucuğu işaretlediğinizde Takip alanında Aktif Fiyat yer alır ve aşağıda göreceğiniz uyarı gelir.

Belirleyeceğimiz fiyat seviyesi Aktif Fiyat olduğunda emrimiz gerçekleşsin istersek: Sembolün Alış Fiyatı
belirlediğimiz fiyat seviyesine (veya sert bir hareket sonucu altına) düşerse emir gönderilecektir.
Takip Alanı kısmında Pasif Fiyat seçerseniz, uyarı şu şekilde gelir:

Takip Alanı kısmında Son Fiyat seçerseniz, uyarı şu şekilde gelir:

Takip alanı seçimi sadece zarar durdur emrinin devreye girmesini sağlayacağınız anı belirlemek içindir.
Kullanım alışkanlığınıza göre yukarıda bahsedilen seçeneklerden birisini seçerek fiyatı da
belirlediğinizde, tanımınıza uygun seviye oluşursa emriniz gönderilecektir. Emrin hangi fiyat seviyesi /
tipi ile gönderileceğini pencerenin alt kısmında tanımlayabilirsiniz.
Takip alanı seçimini yapıp, Fiyat seviyesini de belirledikten sonra pencerenin alt kısmında emir tipinin
tanımlanarak korunma emrinin sonuçlandırılacağı alan vardır.
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Pencerenin bu bölmesinde ‘Yeni Korunma Emri’ ifadesi yer alır. Aynı pozisyon için parça parça 1’den
fazla korunma emri girilebilir. Miktar kısmında seçenekler verilmiştir. Burada 2 adet tanımlama alanı
vardır. Miktar kısmında, portföyünüzde bulunan miktarın tamamı için, ya da belirleyeceğiniz bir
orandaki miktar için ya da tanımlayacağınız sabit bir miktar için emrin gönderilmesi sağlayabilirsiniz.
Yüzde veya Sabit Miktar seçmeniz halinde, sağ tarafta oran / miktar tanımlayacağınız bir hücre açılır.

Yüzdelik seçtiğinizde, açılan hücreye 50 yazarsanız, portföyünüzde bulunan miktarın yarısı
gönderilecektir.
Portföyünüzdeki miktarın tamamı veya belli bir yüzde seçiminde, sistem koşul oluştuğunda
portföyünüzdeki miktarı kontrol edecektir. Ve göndereceği miktarı buna göre belirleyecektir. Sabit
miktar seçtiğinizde ise, sistem sonradan bir kontrol yapmaz. Elinizde yer alan portföye göre rakamları
siz girmelisiniz.
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Fiyat kısmında aşağıda göreceğiniz seçenekler yer alır:

Normal şartlar altında korunma emirlerinin Piyasa gönderilmesi daha anlamlıdır. Bununla beraber bu
seçimin sığ tahtalarda riski vardır. Bu sebeple dileyen kullanıcılar için, 1.Aktif’ten 5.Aktif’e kadar
seçenekler sunulmuştur. Örneğin 3. Aktif seçerseniz bunun anlamı şudur: O andaki aktif kademenin 2
üstüne kadar emrim gerçekleşsin. Aynı şekilde emrinizin Pasif kademelere de gönderilmesini
sağlayabilirsiniz. Şuna dikkat ediniz: Piyasa seçimi dışındaki tüm seçimlerde, emrinizin gerçekleşmeyip
pasifte kalması riski vardır.
*Tahtanın Tavan veya Taban olması durumunda, Piyasa emrinizin dahi gerçekleşmeme riski vardır.
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İlk anda emirler tanımlı ama aktif değildir. Üstte gördüğünüz BAŞLAT butonuna tıkladığınızda emirler
aktif olarak devreye girerler. Ve BAŞLAT butonu kırmızı zemine sahip DURDUR butonuna dönüşür.
Örnek olması için bir tarafta miktar olarak % 50 seçtik.
Eğer ilk koruma emri olarak % oran seçerseniz, aynı yönde 2. Koruma emri olarak Kalanın Tamamı
seçilmesi gerekir. Yani yüzdelik seçiminde 3 parçaya bölme durumu söz konusu değildir.
Pencerenin alt kısmında emirler ve detayları gösterilmektedir. Miktar veya yüzdelik seçimi mümkün
olduğundan dolayı, aynı sembol için 1’den fazla koruma emri tanımlanabilir. Listelenen emirlerin
önünde yer alan kutucuğa işaretleyerek seçim yapabilirsiniz. Altta yer alan ‘Seçili Emirleri Sil’ butonu
ile de seçtiğiniz koruma emirlerini kaldırabilirsiniz. Korunma emri tanımlandığı andan itibaren,
sembolün portföy penceresindeki zemin rengi sarı olur. İmleci sembolün satırına getirdiğinizde aşağıda
göreceğiniz gibi bilgi mesajı çıkar.
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b) İz Süren Stop Emirleri
Bu korunma emri de sadece portföyünüzde var olan sembollere uygulanabilir. Emir gönderilebilen tüm
finansal enstrümanlar için uygulayabilirsiniz. Sağ klik menüleri altında yer almaktadır. Üzerinde sağ klik
yaptığınız sembol ve var olan pozisyonu göstererek açılır.

Pencerenin adı ‘Sentetik Emirler’dir. İz süren stop için puan belirlemeniz gerekir. Kademe adımları 1
kuruş olan bir hisse senedi için, 5 kademelik bir hareketli stop koymak istiyorsanız, buraya 0.05 (nokta
virgül ayarlarına göre 0,05 olabilir) yazmanız gerekir. Endeks 30 vadeli kontratı için her kademe 0.025
puandır. Burada 5 kademelik bir hareketli stop için 0.125 yazmanız gerekir. Puan hücresinin kenarında
oklar vardır. Bu oklara tıklayarak da puan seviyesini belirleyebilirsiniz. Pencereyi açtığınızda sembol o
andaki aktif fiyatı ile gelir (Long pozisyonlar için alış fiyatı, short pozisyonlar için satış fiyatı ile).
Başlangıç stop seviyesi bu fiyata göre belirlenir. Örnek olarak AGYO sembolü için iz süren stop
tanımlamayı seçtiğimizde, sağ üst köşede şu andaki aktif fiyatın 2.56 olduğunu görürüz.

İz süren stop puanını 0.05 yaparsak aktif fiyatın 5 kuruş altı olan 2.51 fiyat seviyesi iz süren stop olarak
sabitlenir.
*İz süren stop uygulaması, fiyat yukarı çıktıkça stop seviyesini yukarıya çeker. Fiyat geri geldiğinde ise
stop seviyesi sabit kalır. Bu şekilde kar miktarını artırmaya çalışan bir uygulamadır.
Fiyat kısmından emrin hangi kademeye gönderileceğini seçebilirsiniz.
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Normalde daha doğru olan Piyasa emri olarak gönderilmesidir. Bununla beraber alternatif olarak aktif
kademeler seçenekleri eklenmiştir.
*Piyasa seçimi dışındaki tüm seçimlerde, emrinizin gerçekleşmeyip pasifte kalması riski vardır.
*Tahtanın Tavan veya Taban olması durumunda, Piyasa emrinizin dahi gerçekleşmeme riski vardır.
Bunun altında Miktar seçim hücresi vardır.

Kar Al / Zarar Durdur emirlerinde olduğu gibi burada da 3 seçenek vardır.
Tamamı / Yüzde / Sabit Miktar
Portföyünüzdeki miktarın tamamı veya belli bir yüzde seçiminde, sistem koşul oluştuğunda
portföyünüzdeki miktarı kontrol edecektir. Ve göndereceği miktarı buna göre belirleyecektir. Sabit
miktar seçtiğinizde ise, sistem sonradan bir kontrol yapmaz. Elinizde yer alan portföye göre rakamları
siz girmelisiniz. Yüzde veya sabit seçimi halinde yan tarafta 2. Bir hücre açılır. Buraya oran veya miktar
girerek tanımlamanızı yapabilirsiniz. Yüzdelik seçtiğinizde, açılan hücreye örnek olarak 50 yazarsanız,
portföyünüzde bulunan miktarın yarısı gönderilecektir.

Miktar tanımlaması sonrasında ‘Listeye Ekle’ butonuna tıklarsanız İz Süren Emir pencerenin alt
kısmında listelenir. İlk eklendiğinde emir aktif değildir. Sağ tarafta yer alan ‘Durum’ sütununda
‘Durduruldu’ ibaresini görürsünüz. Hemen üstte sağda yer alan ‘Başlat’ butonuna tıkladığınızda emir
aktifleşir. Başlat butonu ‘Durdur’ butonuna dönüşür. Dilediğiniz zaman bu buton ile emri tekrar
durdurabilirsiniz. Emir satırında yer alan ilk hücredeki kırmızı X işaretine tıklayarak emri iptal
edebilirsiniz.
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c) SWAP (Bir Sonraki Vadeye Aktarım) Emirleri
VİOP sembolleri için swap emir giriş seçeneği vardır. Vade sonunda, elinizde bulunan pozisyonu yeni
vadeye taşımak isteyenler için pratik bir çözüm sunar. Pozisyon taşıma açısından 2 vade arasındaki
fiyat farkına dayalı bir stratejiniz var ise, bu emir tipi size çözüm sunar. Kurallarınızı tanımlayarak,
belirlediğiniz koşullar oluştuğu anda vade değişiminin otomatik olarak yapılmasını sağlayabilirsiniz.
VİOP sembolleri için portföyünüzde var olan pozisyon üzerinde sağ klik yaparsanız, aşağıda göreceğiniz
seçenekler gelecektir.

Yukarıda görebileceğiniz gibi, viop sembolleri için de Korunma Emri ve İz süren stop emri
tanımlayabilirsiniz. Bunlara ek olarak Pozisyonu Sonraki Vadeye Taşı seçeneği yer alır. Bu seçeneği
tıklarsanız aşağıda göreceğiniz emir penceresi açılır. Pencerenin adı ‘Sentetik Emirler’ dir.

Bu pencere aynı zamanda Portöy Penceresi’nin Menü butonu altında yer alan ‘Sentetik Emirler’
seçeneği ile açılacak olan penceredir. 3 tane sekme vardır. Swap / Strateji / Pairs Trading Bu kısımda
Swap emirlerini anlatılmaktadır.
Üstte görebileceğiniz gibi, portföy üzerinde sağ klik ile bu pencereyi açtığınız anda, ilgili satırdaki
sembol Açık Pozisyon hücresine gelir. İpucu: Hücrenin kenarındaki oka tıkladığınızda alım satıma konu
tüm viop sembolleri listelenir. Bir başka bakış açısı ile, pozisyonunuz olmasa bile, bu emir tipini
kullanarak bir vadede bir yönde işlem yaparken diğer vadede ters yönde işlem yapabilirsiniz. Standart
kullanımda, yani pozisyonunuz var iken üzerinde sağ klik yaparak bu emri seçtiğinizde, Açık pozisyon
kısmında ilgili sembol doğrudan gelir. Bunun altında Pozisyonun yönü kısmında da, pozisyonun Long
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ya da Short olduğu gösterilir. Miktar kısmında da elinizde var olan miktar görünür. Dilerseniz
azaltabilirsiniz.

Açık Pozisyon kısmında bulunan sembolü dilerseniz değiştirebilirsiniz. Bu portföyünüzde olmayan bir
vadeli sembolü seçebileceğiniz anlamına gelir. Bu şekilde bir vadeli sembolde kısa pozisyona geçerken,
bunun bir başka vadesinde uzun pozisyona geçebilirsiniz. Bu detaya dikkat ediniz. Yanlışlıkla çifte
pozisyon açmak durumunda kalmayınız.
Hedeflenen fark kısmına 2 vade arasındaki fark için beklentinize / stratejinize uygun fark miktarını
yazınız. Hedeflenen farkın hemen sağında 2 vade arasında var olan şu andaki fark gösterilir.
Burada gösterilen fark pozisyonun yönüne göre bir vadenin alışı ile diğer vadenin satışı arasındaki
farktır.
Örnek olarak: Var olan pozisyon Long pozisyon ise, bunu ileri vadeye taşımak için yapılacak işlem bu
vadenin satılıp bir sonraki vadenin alınması şeklinde olacaktır. Bu sebeple aradaki fark hesaplanırken,
şu andaki vadenin alışı ile (çünkü satış bu fiyata yapılacaktır) bir sonraki vadenin satışı (çünkü sonraki
vade o fiyattan alınacaktır) arasındaki fark gösterilir. Hedeflenen fark kısmına hedeflediğiniz farkı
tanımlarken bu bilgi aklınızda bulunsun.
Pencerenin sol alt köşesinde ‘Emirleri Piyasa Fiyatlı Gönder’ seçeneği vardır. Normalde emirler aktif
fiyattan gönderilecektir. Sert bir harekette pasifte kalması riskine karşı Piyasa tipi olarak gönderilmesini
tercih ederseniz bu seçimi yapabilirsiniz.
Sağ tarafta ‘Taşınacak Vade’ hücresi yer alır. Burada pozisyonun aktarılacağı vade seçili olarak gelir.
Normalde bu vade pozisyonun olduğu vadenin 1 sonraki vadesidir. Hücrenin sağındaki oka tıklarsanız
aynı dayanak varlığa ait sonraki vadelerin de listelendiğini görebilirsiniz. Aşağıda ileri döneme ait 2 adet
vade olduğu gösterilmekte / anlaşılmaktadır. Eğer daha uzak olan vadeyi seçerseniz, Aktif fark
kısmında yer alan rakamın değiştiğini görebilirsiniz.

32

Taşınacak Vade kısmının altında saat aralığı seçenekleri yer alır. Bu oldukça önemli bir seçenektir.
Özellikle sabah açılış saatlerinde sert fiyat hareketleri olabilmektedir. Bunun getireceği olumsuz
olasılıklardan kaçınmak için uygulamanın çalışacağı saat aralığını belirleyebilirsiniz. İhtiyaç duyulması
olasılığına karşı 1’den fazla zaman aralığı belirleme seçeneği sağlanmıştır.

Listeye ekle butonu ile emrin aşağıdaki listeye eklenmesini sağlayabilirsiniz.

Emirleri Piyasa Fiyatlı gönderimi seçmezseniz emir limitli gönderilecektir. (Yukarıda ilk satır). Seçmeniz
halinde ise Piyasa fiyatlı olarak gönderilecektir. (Yukarıda ikinci satır).
Yukarıda görebileceğiniz gibi portföyünüzde varolan sembol için birden fazla swap emri girebilirsiniz.
Burada kısıt konulmamıştır. Yukarıda bahsettiğimiz farklı sembol seçiminde olduğu gibi, böyle bir çoklu
ekleme vadelerden birinde short diğerinde long pozisyona girmeniz anlamına gelir.
İlk eklendiğinde emir aktif değildir. Durum hücresinde ‘Durduruldu’ ibaresini görürsünüz. Sol tarafta
B/D (Başlat Durdur) sütununda ‘BAŞLAT’ ibaresi üzerine tıkladığınızda emir aktifleşir. stediğiniz zaman
emri tekrar durdurabilirsiniz. Emir satırında yer alan ilk hücredeki kırmızı X işaretine tıklayarak emri
iptal edebilirsiniz.
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d) Strateji Emirleri
Strateji emirlerinde hedeflenebilecek seçeneklerden birisi, fiyat farkına dayalı bir strateji
doğrultusunda 2 sembol arasında portföy değişimi yapmaktır.

Diğer seçenek ise, sembol ile o sembolün vadeli finansal enstrümanı arasında oluşabilecek arbitrajın
durumuna göre alım/satım yaparak kar elde etmeye çalışmak olabilir.

Sol tarafta seçilen sembol alınacak semboldür. Sağ tarafta seçilen ise satılacak semboldür.

Alış Emri – Satış Emri bölümleri arasında yer alan çift taraflı ok ile Alış ve Satış yerlerini tersine
çevirebilirsiniz.

Spread kısmında 2 sembolün arasındaki fiyat farkının seviyesi belirlenir. Semboller seçildiğinde
semboller arasındaki fiyat farkı üstte 2 fiyat arasındaki kısımda gösterilir. Uygulamak istediğiniz spread
seviyesini (2 sembol arasındaki fark şu seviyenin altına düşerse) bu farkı baz alarak belirleyebilirsiniz.
Burada gösterilen fark gönderilecek emrin yönüne göre bir sembolün alışı ile diğer sembolün satışı
arasındaki farktır.
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Örnek: Alış emri girilecek sembolün o andaki satış fiyatı baz alınır. Satış tarafındaki sembolün ise o
andaki alış fiyatı baz alınır. Hedeflenen fark kısmına hedeflediğiniz farkı tanımlarken bu bilgi aklınızda
bulunsun.

*Farkın pozitif yerine negatif olması durumunda tanımlayacağınız spredin büyüklük / küçüklük durumu
değişecektir.
Miktarı orana göre hesapla seçeneği işaretli olmaz ise, Alış ve satış tarafındaki semboller için miktarları
manuel olarak kendiniz girmelisiniz. Miktarı orana göre hesapla seçeneğini işaretlerseniz, bir tarafa
miktar girdiğinizde (İster alış ister satış tarafına miktar girebilirsiniz) diğer taraftaki miktar 2 sembolün
fiyat seviyelerine orantılı olarak otomatik belirlenir.
Dikkat: Miktarı orana göre hesapla hücresine dilerseniz kendiniz manuel olarak oran girebilirsiniz.
Örnek olarak aşağıda ilgili hücrede sembollerin fiyatları arasındaki oran gösterilmektedir.

İlk sembol için miktar olarak 1.000 (Lot) girdiğimizde 2. Sembol için fiyatlar arası orana uygun olarak
622 (Lot) miktarı otomatik olarak gelir. Bununla beraber, Miktarı orana göre hesapla hücresine manuel
olarak 0.5 yazalım. Aşağıda bu durum görülmektedir.

Bu durumda ilk sembol için 1.000 (Lot) miktar girişi yaptığımızda, ikinci sembol için miktar 500 (Lot)
olarak gelir. Oranı değiştirmeden önce miktar girdi iseniz, oranı değiştirdiğinizde ikincil miktar otomatik
değişmez. Tekrar miktar girişi yapmanız gerekir. Emirlerin gönderilmesi için saat aralığı tanımlanması
seçeneği burada da yer alır. Bu oldukça önemli bir seçenektir. Özellikle sabah açılış saatlerinde sert
fiyat hareketleri olabilmektedir. Bunun getireceği olumsuz olasılıklardan kaçınmak için uygulamanın
çalışacağı saat aralığını belirleyebilirsiniz. İhtiyaç duyulması olasılığına karşı 1’den fazla zaman aralığı
belirleme seçeneği sağlanmıştır.
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Pencerenin sol alt köşesinde ‘Emirleri Piyasa Fiyatlı Gönder’ seçeneği vardır. Normalde emirler aktif
fiyattan gönderilecektir. Sert bir harekette pasifte kalması riskine karşı Piyasa tipi olarak gönderilmesini
tercih ederseniz bu seçimi yapabilirsiniz. Sağ alt köşede yer alan Listeye Ekle butonu ile Strateji
emirlerimiz listeye eklenir. İlk eklendiğinde emirler aktif değildir. Durum hücresinde ‘Durduruldu’
ibaresini görürsünüz. Sol tarafta B/D (Başlat Durdur) sütununda ‘BAŞLAT’ ibaresi üzerine tıkladığınızda
emir aktifleşir. İstediğiniz zaman emri tekrar durdurabilirsiniz. Emir satırında yer alan ilk hücredeki
kırmızı X işaretine tıklayarak emri iptal edebilirsiniz.
Strateji emirleri kısmında viop’a ait bir finansal enstrüman ile kendisinin dayanak varlığı olan hisse
senedi arasında da stratejik emir tanımlayabilirsiniz.

Yukarıdaki örnekte Akbank ve vadelisi seçildiğinde oluşan durumu görüyorsunuz. VİOP sembolleri
arasında, Pay piyasası sembollerini (Hisse senetlerini) dayanak varlık alarak sunulan vadeli semboller
vardır. Bu vadeli sembollerin 1 sözleşmesi 100 lot hisseye denk gelecek şekilde işleme konur. Bu
sebeple yukarıdaki örnekte, Vadeli tarafında miktarı 100 aldığımızda hisse senedi tarafında miktar
10.245 olarak gelir. Bunun sebebi 1 sözleşmenin 100 hisseye denk gelmesidir. 100 sözleşme aslında
10.000 hisseye denk gelir. Fiyat arasındaki farktan dolayı da, eşdeğer toplam bedele denk gelen miktar
10.245 olarak hesaplanır.
e) Pairs Trading Emirleri
Temel olarak strateji emri ile aynı şekilde çalışmaktadır. BİST sembolleri için geçerli olacaktır. Olaylar
kısmında sunulan pair trading olasılıkları üzerine çift tıkladığınızda bu emir penceresi semboller seçili
olarak açılır.
f) Emir İzleme
Hesaba giriş yaptığınızda, aşağıda bir örneğini göreceğiniz şekilde portföyünüz için tanımlamış
olduğunuz tüm sentetik emirlerin listelendiği bir pencere açılır. Bu pencerede de görebileceğiniz gibi
tanımlı olan tüm sentetik emirleriniz pasif durumda olacaktır. Bu pencere üzerinden tümünü ya da
dilediklerinizi seçerek aktif edebilir, ilgili emrin üstüne tıklayıp emir penceresine geçiş yaparak
düzeltme yapabilir ya da istediğiniz emirleri iptal edebilirsiniz.
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6. BIST
VİOP
a) Şarta BağlI Emirler
Emir girilirken belirtilen koşulun sağlandığı anda aktif hale gelen emirlerdir. Koşul olarak, emrin girildiği
veya aynı grupta yer alan başka bir sözleşmedeki son, en iyi alış ve en iyi satış fiyatı kullanılabilir. Şarta
bağlı emirlerin özellikleri aşağıda yer almaktadır:
▪
▪
▪

▪
▪

Belirli bir fiyat (son fiyat, en iyi alış veya satış) koşuluna bağlı olarak girilirler.
Belirlenen fiyat koşulundan emir girilmesi veya işlem gerçekleşmesi durumunda şarta bağlı
emir aktif hâle gelir yani belirtilen koşul gerçekleştiğinde emir tetiklenir.
Emrin girildiği anda aktivasyon koşulunu sağlayan bir emrin Sistemde bekliyor olması veya son
işlem fiyatının aktivasyon koşulunu sağlıyor olması durumda emir sisteme girildiği anda aktif
hâle gelir.
Emir aktif hâle gelene kadar emir defterinde yer almaz.
Emrin girildiği sözleşmeler ile koşul olarak kullanılan sözleşmelerin aynı grupta yer almaları
gerekir.

Örnek emir giriş ekranı;

Örnekte görüleceği üzere şubat kontratı satış fiyatı 140.00’ın altına düşerse Aralık kontratına
135.900’den alım emri gönderir.
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b) Süreli Emirler
▪

İptale Kadar Geçerli: Emir iptal edilene kadar geçerlidir. Bu emir süresi seçildiğinde, emrin iptal
edilmediği ve eşleşmediği durumda, emir sözleşmenin vade sonuna kadar geçerli olur ve vade
sonunda sistem tarafından otomatik olarak iptal edilir.

▪

Tarihli: Emir, Sisteme girilirken belirtilen tarihe kadar geçerlidir. Belirtilen tarihe kadar
eşleşmezse ya da iptal edilmezse, bu tarihte gün sonunda sistem tarafından otomatik olarak
iptal edilir. Sistemde, sözleşmenin vade sonundan daha ileri bir tarih girilmesine izin verilmez.
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HİSSE
Dengeleyici Emirler (Imbalance Orders)
Açılış ve kapanış seansları da dahil olmak üzere tek fiyat yöntemi uygulanan tüm seans bölümlerinde,
fiyat belirleme sürecinde hesaba katılmayan ancak belirlenen eşleşme fiyatı seviyesinde karşılanmadan
kalan emirler ile işlem yapmak üzere girilen emirlerdir. Bu tip emirler, eşleşme fiyatından kalan emirler
bittiğinde veya eşleşme fiyatından kalan emir yoksa birbirleri ile de eşleşme fiyatından işleme
dönüşebilirler. Dengeleyici emirler arasındaki öncelik sıralaması emrin sisteme giriş zamanına göre
belirlenir. Her iki tarafta da açılış fiyatı seviyesindeki limit fiyatlı emirlerin tükenmesinin ardından, alış
ve satış tarafındaki dengeleyici emirler birbirleri ile karşılaşarak açılış fiyatından işleme dönüşürler.
Herhangi bir eşleşme işlemine konu olmayan dengeleyici emirler iptal edilirler.
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