Forex Yatırımcısının Yeni Adresi Viop Nedir?
Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası
Forex’e gelen düzenlemelerin ardından yatırımcının ilgi odağı…
Vadeli İşlem Sözleşmesi; belirli bir miktar, kalite ve koşullarla standartlaştırılmış bir
malın, menkul değerin yada yabancı paranın belirlenen fiyattan, gelecekte belirli bir
tarihte teslim alınmasını ve teslim edilmesini içeren sözleşmelerdir.
İşlem Yapılan Ürünler
Viop’ta ürün çeşitliliği günden güne artmakla birlikte Forex ile benzerlik gösterir,

USDTRY, EURTRY, EURUSD, XAUUSD gibi forexteki işlem hacminin %95’ini oluşturan
ürünlerin tamamı Viop’ta da bulunmaktadır.
İşlem Saatleri
Viop sabah 9:30—Akşam 18:15 arasında açıktır.
Viop’ta Gerçek Piyasada İşlem Yaparsınız
Forex’te “piyasa yapıcı” bir kurumda işlem yapıyorsanız büyük olasılıkla sizin işleminizin karşı tarafı işlem yaptığınız kurum olur. Yani siz bir üründe alış yaptığınızda
bunu size satan işlem yaptığınız kurumdur, ürün sattığınızda ise ise bunu sizden
alan yine işlem yaptığınız kurumunuzdur. Bu durumda siz kazandığınızda işlem yaptığınız kurum kaybeder, siz kaybettiğinizde işlem yaptığınız kurum kazanır.
Forex’teki kurumların büyük kısmı bu şekilde çalışır. Viop bu şekilde çalışmaz.
İşlemleriniz gerçek piyasaya iletilir, ve işlemin karşı tarafı işlem yaptığınız kurum
olamaz. Yatırımcı piyasa derinliğini görür işlemi gerçekleştiğinde bunun piyasaya
olan etkisini takip edebilir.

• 1990 yılından beri
faaliyet göstermektedir.

• 2004 yılından beri
Gedik Yatırım iştirakidir.

Pay Piyasası
İşlemleri
Forex
İşlemleri
Viop
İşlemleri
• Her yatırımcımız
özel müşteri temsilcisi
rehberliğinde işlem yapar.

• Her sabah
günlük piyasa analizlerini
ve beklentilerini WhatsApp yada
mail yoluyla size ulaştırırız.

• İlgilendiğiniz hisse için
size özel raporlar hazırlarız.

• Mobil platformlarımız ile
Cep’ten Tablet’ten işlem
yapabilirsiniz.

İşte bu sebeplerle Viop’ta kazanan yatırımcı oranı Forex’te kazanan yatırımcı oranından daha yüksektir.

• İşlem platformlarımız

Güvenlik

• Size özel teknik analiz ve piyasa

Viop teminatlarınız, Forex’te olduğu gibi Takasbank’ta saklanır.
Devlet güvencesindedir.
Kaldıraç

algoritmik trade için uygundur.

eğitimi düzenleyebiliriz.

• Bu avantajlardan yararlanırken
işlemlerinizi çok düşük komisyon
oranlarıyla yaparsınız.

Viop’ta kaldıraçlar ürün bazında değişmekle birlikte ortalama 1:20 civarındadır.
Viop işlemlerinde kullanılan teminatlar sabittir, hesaplaması daha kolaydır.

Whatsapp Destek
0505 418 34 22

İşlem Maliyetleri

Telefon
0212 963 0 473

Forex’te işlem maliyetleri genelde sadece spreadlerdir, Viop’ta ise gerçek piyasada
işlem yaptığınız için spread farkı piyasada oluşur, yatırımcı piyasa derinliğini gördüğü için kurumun spreadi açma gibi bir yetkisi yoktur olamaz. Viop’ta işlem maliyeti
komisyondur.

Adres
Nispetiye Mah.
Aytar Cad. No:10
Beşiktaş İstanbul
Hazırlayanlar
Seda Çavuş
Soner Kuru

Marbaş Menkul Değerler AŞ
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Hesap Açılış Limiti
Forex’te hesap açılış limiti 50.000 TL’dir ancak Viop’ta böyle bir kısıtlama yoktur.
Yatırımcı bütçesi ne ise onunla işlem yapabilir.

• 1990 yılından beri
faaliyet göstermektedir.

Deneme Hesabı

• 2004 yılından beri

Viop işlemlerinin tamamı gerçek piyasada olduğu için demo ortam mümkün değildir. Ekranı görmek isteyen yatırımcılarımız boş bir hesap açmakta ve ekranlara bu
şekilde ulaşabilmektedir.

İşlem Yapılan Ürün Kodları
Forex’te USDTRY, EURTRY gibi parite kodları bulunurken Viop’ta bu kodlara bazı
eklemeler gelmektedir. Tüm ürünleri başında “F_” bulunmaktadır. Bu kod ürünün
vadeli olduğunu belirtir. Ürünlerin sonuna ise ay ve yıl şeklinde vade tarihleri eklenmektedir. Örnek olarak USDTRY haziran 2017 vadesi kodu şu şekilde oluşur;
F_USDTRY0617
Ürün
USDTRY
EURTRY
EURUSD
XAUUSD
XAUTRY

Açılımı
ABD Doları / Türk Lirası
Euro / Türk Lirası
Euro / ABD Doları
Ons Altın / ABD Doları
Gram Altın / Türk Lirası

Örnek Kod
F_USDTRY0417 = USDTRY Nisan Vade
F_EURTRY0417 = EURTRY Nisan Vade
F_EURUSD0417 = EURUSD Nisan Vade
F_XAUUSD0417 = Ons Altın Nisan Vade
F_XAUTRY0417 = Gram Altın Nisan Vade

1 Lot İşlem Hacmi Karşılığı
1.000 USD
1.000 EUR
1.000 EUR
1 Ons
1 Gram

Pay Piyasası
İşlemleri
Forex
İşlemleri
Viop
İşlemleri
• Her yatırımcımız
özel müşteri temsilcisi
rehberliğinde işlem yapar.

• Her sabah
günlük piyasa analizlerini
ve beklentilerini WhatsApp yada
mail yoluyla size ulaştırırız.

• İlgilendiğiniz hisse için
size özel raporlar hazırlarız.

Ürün Özellikleri
Ürün
USDTRY
EURTRY
EURUSD
XAUUSD
XAUTRY

Gedik Yatırım iştirakidir.

• Mobil platformlarımız ile

1 Lot İşlem İçin Gerekli Min. Teminat
190 TL
200 TL
200 TL
290 TL
15 TL

Yukarıdaki tabloda görüldüğü üzere pariteler için 1 lot karşılığı 1.000’dir.
Forex’te 1 lot işlem karşılığı 100.000’idi.
Yani Viop’taki 1 lot işlem Forex’teki 0,01 lot işleme denk gelmektedir. Bu sebeple
Viop’ta minimum işlem 1 lottur.
Viop’ta 1 lot işlem için ayırmanız gereken min. Temimat tutarları sabittir,
Örnek olarak 1.000$ almak için hesabınızda 190 TL olmalı.
Bu teminat tutarları sabit olup belirli dönemlerde Borsa İstanbul yönetimi tarafından güncellenmektedir.

Cep’ten Tablet’ten işlem
yapabilirsiniz.

• İşlem platformlarımız
algoritmik trade için uygundur.

• Size özel teknik analiz ve piyasa
eğitimi düzenleyebiliriz.

• Bu avantajlardan yararlanırken
işlemlerinizi çok düşük komisyon
oranlarıyla yaparsınız.

Whatsapp Destek
0505 418 34 22
Telefon
0212 963 0 473
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Swaplar
Viop’ta TL işlemleri de dahil olmak üzere swap yoktur. Swaplar fiyatın içindedir. Bu
sebeple vade tarihi uzadıkça ekranda görülen fiyat yükselir. Örnek olarak;
2017 mayıs olduğumuzu varsayalım. USDTRY spot fiyat 3,50 olsun.
USDTRY haziran vadeli fiyat: 3,53 olur.
USDTRY ağustos vadeli fiyat: 3,59 olur.

• 1990 yılından beri
faaliyet göstermektedir.

• 2004 yılından beri
Gedik Yatırım iştirakidir.

Yukarıdaki hesaplama örnektir, vadeli fiyat hesaplaması anlık faiz oranlarına ve piyasa beklentilerine göre değişir. Vadelide alış yaparken spot fiyatın üzerinde bir
fiyattan alış yaparsınız, bu aslında forexteki swap maliyetidir. Vadelide satış yapıyorsanız spot fiyatın üzerinden satış yaparsınız, bu aslında forexteki swap geliridir.

Pay Piyasası
İşlemleri

Bu konu platform üzerinde pratikte daha kolay anlaşılacaktır.

Viop
İşlemleri

Forex
İşlemleri

• Her yatırımcımız
özel müşteri temsilcisi
rehberliğinde işlem yapar.

• Her sabah
günlük piyasa analizlerini
ve beklentilerini WhatsApp yada
mail yoluyla size ulaştırırız.

• İlgilendiğiniz hisse için
size özel raporlar hazırlarız.

• Mobil platformlarımız ile
Cep’ten Tablet’ten işlem
yapabilirsiniz.

• İşlem platformlarımız
algoritmik trade için uygundur.

• Size özel teknik analiz ve piyasa
eğitimi düzenleyebiliriz.

İşlem Platformu
İşlem platformu, yatırımcının piyasayı izlemesini ve işlem yaptığı kuruma emir gönderebilmesini sağlayan yazılımdır. Forex’te işlem platformu olarak Meta Trader 4
neredeyse tekel olarak her kurum tarafından kullanılmaktadır. Viop’ta ise işlem
platformları çok çeşitlidir. Matriks, Foreks, IBS gibi kurumların sağladıkları işlem
platformları bulunmaktadır, bu cümlede bahsi geçen foreks; bildiğimiz piyasa değil,
sadece yazılımı sağlayan kurumun adıdır.
Marbaş Menkul Değerler’de kullandığımız işlem platformu ekran görüntüsü yukarıdaki görselde paylaşılmıştır. Kullanımı son derece kolay, kullanıcı dostu bir yazılımdır. Aynı uygulamada hisse senedi alım satımı da yapılabilir.

• Bu avantajlardan yararlanırken
işlemlerinizi çok düşük komisyon
oranlarıyla yaparsınız.

Whatsapp Destek
0505 418 34 22
Telefon
0212 963 0 473
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• 1990 yılından beri
faaliyet göstermektedir.

• 2004 yılından beri
Gedik Yatırım iştirakidir.

Pay Piyasası
İşlemleri
Forex
İşlemleri
Viop
İşlemleri
• Her yatırımcımız
özel müşteri temsilcisi
rehberliğinde işlem yapar.

• Her sabah
günlük piyasa analizlerini
ve beklentilerini WhatsApp yada
mail yoluyla size ulaştırırız.

• İlgilendiğiniz hisse için
size özel raporlar hazırlarız.

• Mobil platformlarımız ile
Cep’ten Tablet’ten işlem
yapabilirsiniz.

• İşlem platformlarımız
algoritmik trade için uygundur.

Piyasa Derinliğini Görerek İşlem Yapmanın Avantajları
Forexte işlem yaparken, işlem yaptığınız kurumun size sağladığı fiyatlarla işlem yaparsınız ve bir derinlik görmezsiniz, Viop’ta ise piyasa derinliğini görerek gerçek piyasada işlem yaparsınız.
Yukarıdaki görsel USDTRY nisan vadeli kontratın derinliğini göstermektedir.
Siz USDTRY’de alım yapmak istiyorsanız piyasadaki durumu görüp ona göre işlem
yaparsınız. Yukarıdaki piyasada siz alacaksanız 3,5888’den satmak için bekleyen 2
lot var, yani siz 3 lot alırsanız piyasadaki fiyatı yükselteceksiniz 3. lot 3,5889’dan
gerçekleşecek.

• Size özel teknik analiz ve piyasa
eğitimi düzenleyebiliriz.

• Bu avantajlardan yararlanırken
işlemlerinizi çok düşük komisyon
oranlarıyla yaparsınız.

Whatsapp Destek
0505 418 34 22
Telefon
0212 963 0 473

Siz USDTRY’de satış yapmak istiyorsanız elinizdeki kontrata o an için kimin ne kadar
verdiğini anlık görüyor olacaksınız. Yukarıdaki piyasada satacaksanız 3,5886’dan
almak için bekleyen 50 lot hacim olduğunu görüp ona göre satarsınız. Fazlasını satarsanız piyasadaki fiyatı düşürmüş olacaksınız.

Adres
Nispetiye Mah.
Aytar Cad. No:10
Beşiktaş İstanbul

Forex gibi zor bir piyasada işlem yapan için Viop gibi her şeyin net olduğu bir piyasada işlem yapmak çok kolaydır.

Hazırlayanlar
Seda Çavuş
Soner Kuru
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