EMİR İLETİMİNE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME

Alım Satım İşlemleri

MÜŞTERİ, her hafta Pazartesi günü 00:05 ile Cuma günü saat 23:59’a kadar olan süre
içerisinde internet kanalıyla Elektronik İşlem Platformu‘na ve/veya ALB FOREX İşlem
Odasında işlem yapmaya yetkili personele telefon vasıtasıyla emir iletebilir.
Emirler, "Piyasa Fiyatlı Emir“, "Limitli Emir“ ve "Zarar Durdurmalı Emir’’ olarak verilebilir.

Piyasa Fiyatlı Emir, piyasada o an için mümkün olan en iyi fiyattan başlamak üzere alım
veya satım emrinin yerine getirilmesini gerektirir.
Limitli Emir, alım satım emrinin MÜŞTERİ’nin tespit ettiği sabit bir fiyattan
gerçekleştirilmesini öngörür. Bu emir tipinde işlemler piyasa fiyatının MÜŞTERİ tarafından
belirlenen fiyat seviyesine ulaşmasıyla gerçekleştirilir.
Zarar Durdurmalı Emir, piyasadaki fiyatların mevcut bir pozisyonun aleyhine gelişmesi
üzerine zararı sınırlamak amacıyla verilen ve fiyatların belirli bir seviyeye ulaşması halinde
piyasa fiyatlı emir veya limitli emir halini alan bir emir türüdür.
Emirlerin

Uygulanması

ve

İşlem

Teminatlarına

İlişkin

İlkeler

MÜŞTERİ, alım satım emirlerinin uygulanabilmesi için her bir varlık/varlık çifti bazında
Tarafların karşılıklı mutabakatı ile belirlenen ve her hâlükârda 100:1’i geçmeyecek Kaldıraç
Oranı üzerinden hesaplanacak teminat tutarını Kurum nezdinde bulundurmakla yükümlüdür.
İşlem Teminatları, başlangıç ve sürdürme teminatları olarak iki kademede belirlenir.
Başlangıç Teminatı: MÜŞTERİ tarafından pozisyon alabilmek için ödenen ve kaldıraçlı
varlık çifti/kaldıraçlı varlık bazında belirlenen miktardır.
MÜŞTERİ, başlangıç teminatını pozisyon almadan önce ŞİRKET’ in banka hesabına
yatıracaktır. MÜŞTERİ, söz konusu başlangıç teminatının yatırılmaması halinde Emirlerin
uygulanamayacağını bildiğini beyan eder.
Sürdürme Teminatı: Piyasadaki günlük fiyat değişikliklerine bağlı olarak güncellenen
teminat tutarının koruması gereken en alt düzeydir.
MÜŞTERİ'nin hesabında bulunan teminat tutarının Başlangıç Teminatının %50'sine veya
altına düştüğü hallerde, KURUM, Müşteri’ye Elektronik İşlem Platformu vasıtasıyla uyarıda

bulunur. MÜŞTERİ'nin hesabında bulunan teminat tutarının Başlangıç Teminatı'nın %20'sine
veya altına düştüğü hallerde Sürdürme Teminatı korunamamış olur ve KURUM MÜŞTERİ'nin
hesabında bulunan açık pozisyonları MÜŞTERİ'nin emrine ihtiyaç duymaksızın kısmen veya
tamamen tasfiye eder. Bu durumda gerçekleştirilen pozisyon kapatma işlemi nedeniyle
maruz kalınabilecek zararın tümü Müşteri’ye ait olacaktır.
MÜŞTERİ teminat bedellerini Türk Lirası veya konvertible döviz cinsinden yatırmakla
yükümlüdür. Teminat oranının hesaplanmasında bu kıymetlerin %100’ü teminat olarak kabul
edilir.
ALB FOREX tarafından aksi tercih edilmediği sürece MÜŞTERİ’nin kurum nezdindeki
bakiyeleri ABD Doları olarak tutulacak ve raporlanacaktır. MÜŞTERİ’nin teminat bedellerini
farklı bir para birimi cinsinden yatırması, işlemlerin niteliği gereği karın veya zararın başka bir
para birimi cinsinden oluşması veya MÜŞTERİ’nin nakdi varlıklarını farklı bir para birimi
cinsinden çekmek istemesi durumunda, bu tutarlar, hesapların bulunduğu bankanın gişe
kurlarından ABD Dolarına dönüştürülecektir

