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Yapı Kredi Yatırım’da Kaldıraçlı FX İşlemleri

� Kaldıraçlı FX işlemleri; tezgahüstü piyasalarda işlem gören spread bazlı bir

ürün olup, işlemler ağırlıklı olarak elektronik platformlar aracılığı gerçekleşmektedir.

� Kaldıraçlı FX piyasalarında farklı para birimlerinde ve değerli metallerde kaldıraç imkanını
kullanarak anaparanızdan daha yüksek tutarda pozisyon alabilirsiniz. Kaldıraçlı FX
piyasalarında günlük işlem hacmi USD 10 trilyona yaklaşmaktadır.

� Bu piyasalarda 5 gün 24 saat’e yakın işlem yapılabilme imkanına sahip olursunuz.

� İşlemleriniz nakdi uzlaşmaya tabidir, fiziki teslimat olanağı yoktur. Pozisyonu kapattığınızda
oluşan kar/zarar bakiyenize yansıtılır. Gün içerisinde kapatmaktadığınız ve ertesi güne
taşınan pozisyonlar için hesabınıza swap farkı yansıtılır.

� Yapı Kredi Yatırım, FXBox ismiyle sunduğu Meta Trader 4 platformu ile müşterilerine FX
piyasalarında işlem yapma imkanı sunar.
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Yapı Kredi Yatırım’da Kaldıraçlı FX İşlemleri

� Yapı Kredi Yatırım olarak işlemleriniz anında likidite sağlayıcılara aktarıyoruz ve

işlemlerinizden spread karı olarak gelir sağlıyoruz.

� Yapı Kredi Yatırım, anlaşmalı olduğu ve işlem platformuna likidite sağlayan uluslarası
bankalardan aldığı kotasyonları en iyi alış ve satış olacak şekilde toplar ve size yansıtır.

� Anlaşmalı olduğumuz, sisteme likidite sağlayan bankaların (LPlerin) listesi;

Bank of America Goldman Sachs

Barclays HSBC

BNPP JP Morgan

Citibank Morgan Stanley

Credit Suisse Nomura

Commerzbank Royal Bank of Scotland

Deutsche Bank UBS
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Sistemsel Yapı

LP 1

Aggregator

&

Risk 

Management

Meta Trader
Prime Broker

Takasbank

LP 2

LP 4

LP 3

Teminat Kanalı

Fiyat/Emir Kanalı
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Kaldıraçlı FX İşlemleri Sistemsel

� FX işlemleri tezgahüstü (OTC) olarak gerçekleşmektedir. Bu nedenle merkezi

bir emir eşleştirme ve takas ortamı yoktur.

� Merkezi emir eşleştirme ve takas sistemi olmadığı için Yapı Kredi Yatırım, Aggregators ve
Prime Brokerage yapılarını kullanarak bu gereksinimi karşılamaktadır.

Aggregators: Yapı Kredi Yatırım, müşterilerine en iyi fiyatı bulmak için Lplerden aldığı 
kotasyonları Aggregator sistemini katarak en iyi alış ve satış kotasyonlarını size yansıtır.

Prime Brokerage: Prime Broker gün içerisinde farklı piyasa yapıcısı ile gerçekleştirilen 
işlemlerin netleşmesini ve takasını gerçekleştirir. Netleşme, aracı kurumun teminat 
gereksinimini azaltarak fonlama tarafında avantaj sağlar ve müşteriye daha iyi spreadler 
sunulmasına yol açar.
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Pariteler ve Kaldıraç Oranları

� FXBox platformunda işlem yapabileceğiniz pariteleri yanda
görebilirsiniz.

� Bütün paritelerde 1:10 kaldıraç oranlarıyla işlem yapabilirsiniz.

� Parite çiftlerinde 1 kontrat 100.000’e tekabül eder. 3.74’den 1 kontrat
USDTRY alırsanız; 100.000 USD uzun ve 374.000 TRY kısa pozisyon almış
olursunuz.

� XAUUSD işlemlerinde 1 kontrat 100 onstur. 1.299’dan 1 kontrat
XAUUSD alırsanız; 129.900 USD tutarında 100 ons uzun altın pozisyonu
almış olursunuz.

� XAGUSD işlemlerinde 1 kontrat 5000 ons büyüklüğündedir. 17.6’dan 1
kontrat XAGUSD satarsa; 88.000 USD tutarında 5000 ons kısa gümüş
pozisyonu almış olur.

AUDCAD EURSEK USDCHF

AUDCHF EURTRY USDHUF

AUDJPY EURUSD USDJPY

AUDUSD GBPAUD USDMXN

CADCHF GBPCAD USDNOK

CADJPY GBPCHF USDPLN

CHFJPY GBPJPY USDSEK

EURAUD GBPNOK USDTRY

EURCAD GBPSEK USDZAR

EURCHF GBPUSD XAGUSD

EURGBP NOKJPY XAUUSD

EURJPY NOKSEK

EURNOK NZDUSD

EURNZD SEKJPY

EURPLN USDCAD
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Pip(s) Tanımı

1,0500

1/10.000 
basamağı

1,0502
2 pips fark

1 piplik fark, bir kontrat EURUSD’de USD 10’a tekabül eder ( 100.000 x 0,0001 = USD 10).
Örneğin bir kontrat EURUSD işleminde 15 pips kazanırsanız 15 x USD 10 = USD 150 kar
etmiş olursunuz.

Pip (price interest point), FX işlemlerde kullanılan birim ünitedir. Hisse ve faiz
getirilerindeki baz puan (basis points) ile benzer şekilde düşünebilirsiniz.

EUR/USD kontratında virgülden sonraki 4. basamaktır.
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Örnek 1 – EURUSD işlemi 

� EURUSD işlemi yapmak istediğinizde MT4 ekranınızda aşağıdaki oranları
gördüğünüzü düşünelim.

� 10 kontrat alım yapmak isterseniz; 10*100,000 = 1mn EURUSD pozisyonunu 1.15025’den
alırsınız.

� Bu pozisyonu 1.15175’den kapattığınızı düşünürsek; 1.15175 – 1.15025 = 0.0015 spread karı
kazanırsınız, pozisyon büyüklüğünüz 1mn olduğu için USD 1,500 kazanmış olursunuz.

- 1,150,250 USD

+ 1,000,000 EUR

Client

+ 1,500 

USD 0.0015 (spread karı) * 10 kontrat * 100,000 = USD 1,500 

Client

+ 1,151,175 USD

- 1,000,000 EUR
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Örnek 2 – USDTRY işlemi 

� USDTRY işlemi yapmak istediğinizde MT4 ekranınızda aşağıdaki oranları
gördüğünüzü düşünelim.

� 10 kontrat satım yapmak isterseniz; 10*100,000 = 1mn USDTRY pozisyonunu 2.8015’den
satarsınız.

� Bu pozisyonu 2.7995’ten kapattığınızı düşünürsek; 2.8015 – 2.7995 = 0.002 spread karı
kazanırsınız, pozisyon büyüklüğünüz 1mn olduğu için TRY 2,000 kazanmış olursunuz.

- 1,000,000 USD

+ 2,801,500 TRY

Client

+ 2,000 

TRY 0.002 (spread karı) * 10 kontrat * 100,000 = TRY 2,000 

Client

+ 1,000,000 USD

- 2,799,500 TRY
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Sıkça Sorulan Sorular

� Platform hangi gün ve saatlerde işlem yapmaya açık olacak?

• Uluslararası piyasaların açık olduğu her gün, neredeyse 24 saat işlem yapılabilinecek
(5x24). Her gece sistem 23:55-00:05 arası 10 dk kapanıyor, ama Cuma gece 23:55’de
kapanıyor.

� Platform kullanım ücreti alacak mısınız?

• Hayır.

� Scalping yapabilecek miyim?

• Evet, istediğiniz zaman alım-satım yapabileceksiniz.

� Expert Advisor (algoritma) kullanabilecek miyim?

• Evet. MetaTrader4 üzerinden algoritmik işlem gerçekleştirebileceksiniz.
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Sıkça Sorulan Sorular

� Rejection (işlem reddi) oranlarınızın düşük olacağını söyleyebilir misiniz?

• Platformumuz eski ve geçersiz kotasyonları filtre ettiği için emirlerin red

olma ihtimali diğer platformlara göre daha düşüktür.

� Ipad/Iphone/Android akıllı telefonumla işlem yapabilecek miyim?

• Evet, yapabiliyorsunuz.

� Spread leriniz nasıl olacak?

• Piyasaca yapıcısı olduğumuz (en iyi spread kaynaklarını kendimiz seçebiliyoruz),

• Prime Broker ile kredili çalıştığımız, (fonlama maliyetimiz olmayacak),

• Likiditeye doğrudan bağlandığımız için (arada başka kurum spread’i yok) spreadlerimiz
oldukça rekabetçi olacaktır.

� Platform devamlı çalışabilecek mi, işlem hacmi çok arttığı anlarda çökmeyeceğini nereden
biliyorsunuz?

• IT ekibimiz tarafından sistemin performansı düzenli olarak kontrol edilmektedir, sıkıntı
olması durumunda anında müdahele edilecektir.



Teşekkürler..


