AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
KALDIRAÇLI VARLIK ALIM SATIM İŞLEMLERİ RİSK BİLDİRİM FORMU
Kaldıraçlı alım satım işlemleri sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır. Bu nedenle
işlem yapmaya karar vermeden önce, karşılaşa bileceğiniz riskleri anlamanız ve kısıtlarınızı dikkate alarak karar
vermeniz gerekmektedir. Bu amaçla, “Kaldıraçlı Alım Satım İşlemlerine İlişkin Risk Bildirim Formu”nda yer alan
aşağıdaki hususları anlamanız gerekmektedir.
UYARI: Kaldıraçlı alım satım işlemi hizmeti sunmak Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“SPK/Kurul”) iznine tabidir. Bu
nedenle, işlem yapmaya başlamadan önce çalışmayı düşündüğünüz kuruluşun söz konusu işlemlere ilişkin yetkisinin
olup olmadığını kontrol ediniz. Kaldıraçlı alım satım işlemi yapmaya yetkili olan kuruluşları www.spk.gov.tr veya
www.tspb.org.tr internet sitelerinden öğrenebilirsiniz.
RİSK BİLDİRİMİ
İşlem yapacağınız yetkili kuruluş ile imzalanacak “Kaldıraçlı Alım Satım İşlemlerine Aracılık Hizmeti Çerçeve
Sözleşmesi”nde belirtilen hususlara ek olarak, aşağıdaki hususları anlamanız çok önemlidir.
1. Yetkili kuruluş nezdinde açtıracağınız hesap ve bu hesap üzerinden gerçekleştirilecek tüm işlemler için
SPKtarafından çıkartılan ilgili her türlü mevzuat ve benzeri idari düzenleme hükümleri uygulanacaktır.
2. Kaldıraçlı alım satım işlemleri çok risklidir. Kaldıraç etkisi nedeniyle, düşük teminatla işlem yapmanın piyasada
lehe çalışabileceği gibi aleyhe de çalışabileceği ve bu anlamda kaldıraç etkisinin tarafınıza yüksek kazançlar
sağlayabileceği gibi yüksek zararlara da yol açabileceği ihtimali daima göz önünde bulundurulmalıdır. Ters fiyat
hareketleri sonucunda yetkili kuruluşa yatırdığınız paranın tümünü kaybedebilirsiniz. Yüksek getiri vaatlerine itibar
etmeyiniz.
3. Yetkili kuruluşun yapacağınız işlemlere ilişkin tarafınıza aktaracağı bilgiler ve yapacağı tavsiyelerin eksik ve
doğrulanmaya muhtaç olabileceği tarafınızca dikkate alınmalıdır.
4. Kaldıraçlı alım satım işlemlerine ilişkin olarak yetkili kuruluş personelince yapılacak teknik ve temel analizin
kişiden kişiye farklılık arz edebileceği bu analizlerde yapılan öngörülerin gerçekleşmeme olasılığının bulunduğu
dikkate alınmalıdır.
5. Yabancı para cinsinden yapılan işlemlerde, yukarıda sayılan risklere ek olarak kur riskinin bulunduğu, kur
dalgalanmaları nedeniyle Türk Lirası bazında değer kaybı olabileceği, devletlerin yabancı sermaye ve alım satım
hareketlerini kısıtlayabileceği, ek ve/veya yeni vergiler getirebileceği, alım satım işlemlerinin zamanında
gerçekleşmeyebileceği bilinmelidir.
6. Kaldıraçlı alım satım işlemlerinde size sunulan parite fiyatları ve “spread”ler en iyi fiyat durumunu yansıtmayabilir.
Başka kurumların fiyatlarını da kontrol etmeniz yerinde olacaktır.
7. İşlemlere başlamadan önce yetkili kuruluşunuzdan yükümlü olacağınız bütün komisyon ve diğer muamele
ücretleri konusunda teyit almalısınız. Eğer ücretler parasal olarak ifade edilmemişse size nasıl yansıyacağı ile ilgili
anlaşılır örnekler içeren yazılı bir açıklama talep etmelisiniz.
8. Yetkili kuruluşlar tarafından kaldıraçlı alım satım işlemleri sonucunda kayba uğramayacağınız, kaybınızın kontrol
altında tutulacağına veya kayba uğramanız durumunda ek teminat çağrısı yapılacağı konularında garanti
verilemeyeceğini dikkate almanız gerekmektedir.
9. İşbu Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri Risk Bildirim Formu, yatırımcıyı genel olarak mevcut riskler hakkında
bilgilendirmeyi amaçlamakta olup, kaldıraçlı alım satım ve uygulamadan kaynaklanan tüm riskleri kapsamayabilir.
Dolayısıyla tasarruflarınızı bu tip işlemlere yönlendirmeden önce dikkatli bir şekilde araştırma yapmalısınız.
10. Kaldıraçlı işlemler için hesap açılışından önce genel müşterilere çalışma esasları Türkiye Sermaye Piyasaları
Birliği (“Birlik”) tarafından hazırlanan ve aracı kurumlar tarafından sunulan bir deneme hesabı üzerinden işlem
yaptırılması zorunludur. Deneme hesabı gerçek zamanlı fiyatlar üzerinden çalıştırılacaktır. İşlem gerçekleştireceğiniz
her aracı kurum tarafından sunulan deneme hesabında işlem yapmanız zorunlu olduğu için daha önce başka kurum
nezdinde deneme hesabı kullanmış olsanız da hesap açılışı öncesinde deneme hesabını asgari altı iş günü süreyle
çalıştırmanız ve toplamda asgari elli adet işlem yapmanız zorunludur.
Bu yükümlülük
tarafınızca yerine getirilmediği takdirde gerçek ortamda kaldıraçlı işlemleri yapmaya
başlayamayacaksınız.
Kaldıraçlı İşlemlerin genel olarak nasıl yapılandırıldığı ve fiyatlandırıldığı: Forex, bir ülkenin para birimi
karşılığında başka bir ülke parasının spot fiyat üzerinden alımı ya da satımı olarak tanımlanmaktadır. Forex, yani
döviz alım satım işlemleri ticari, yatırım, riskten korunma ya da spekülatif amaçlarla dövize duyulan ihtiyaçtan dolayı
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yıllardır uluslararası kambiyo piyasalarında gerçekleştirilmektedir. En basit ifadesiyle, 1 USD= 3.10 TL kurundan 310
TL karşılığı 100 USD alınması bir forex işlemidir. Kaldıraçlı işlem yatırımcının hesabında bulunan teminat ile bu
teminatın SPK tarafından belirlenen misli kadar pozisyon açabilmesidir. Kaldıraç oranı ise teminatın kaç katına kadar
pozisyon açılabileceğini belirlemektedir. Örneğin; 1:10 kaldıraç oranı ile ifade edilen yatırımcının 1.000 USD teminat
ile 10.000 USD büyüklüğünde pozisyon alabileceğidir. Kaldıraçlı alım satım işlemleri kapsamında döviz çiftleri ve
fark kontratları ( CFD; organize piyasada işlem gören ekonomik ve finansal göstergelerin, sermaye piyasası
araçlarının, malın, kıymetli madenlerin, endekslerin ve dövizin, işlem gördüğü oluşan fiyatlarına dayalı olarak belirli
bir kaldıraç oranı üzerinden tezgahüstü piyasada alım satım işlemidir.) işlemleri yapılabilmektedir. Döviz piyasasının,
dünya üzerindeki birçok gelişmeden etkilendiği ve fiyatların değişkenliğinin oldukça yüksek olduğu göz önüne
alındığında, fiyatların yatırımcıların beklentilerinin aksi yönde değişmesi ve yatırımcıların bu piyasalarda para
kaybetmesi sıklıkla yaşanmaktadır. Ak Yatırım, kaldıraçlı işlemlerde piyasa yapıcı olarak faaliyet göstermektedir.
Müşterilerine sunduğu ürünlerin fiyatları uluslararası piyasalarda oluşan fiyatlamalara bağlı olarak değişmektedir.
Yatırım kuruluşunun müşteriye karşı taraf olarak pozisyon aldığı durumlar: Kaldıraçlı işlemlerde yatırım
kuruluşunun müşteriye karşı taraf olarak pozisyon alması ve sunulan hizmet ya da ürünün niteliği gereği müşterinin
zarar etmesinin yatırım kuruluşunun kar elde etmesiyle sonuçlandığı durumlar olabilecektir.
MÜŞTERİ’nin verdiği emirler için Yetkili Kuruluş doğrudan karşı taraf konumunda olup emirlerin gerçekleştirilmesi
Yetkili Kuruluşça yapılmaktadır. MÜŞTERİ kar ettiğinde Yetkili Kurum zarar etmekte, MÜŞTERİ zarar ettiğinde
Yetkili Kuruluş kar etmekte olduğundan MÜŞTERİ ile Yetkili Kuruluş arasında çıkar çatışması yaşanması
mümkündür.
İşlem Yapılan Borsa ve Piyasalar: Forex piyasası (foreign exchange market), ülke para birimlerinin, spot fiyattan
karşılıklı olarak alınıp satıldığı, fiziksel teslimat olmayan, tezgah üstü bir pazardır. Forex işlemleri yatırım, spekülatif
ve korunma amaçlı yapılmaktadır. Bu piyasalarda temel mantık, değer kazanacağı tahmin edilen para biriminin
alınıp, diğer döviz cinsinin satılması ve bu işlem doğrultusunda kar edilmesidir. Tezgahüstünde gerçekleştirilen fark
kontratları da kaldıraçlı alım satım işlemlerine ilişkin hükümlere tabidir.
Platformlar: TRADEALL (TradeAll, TradeAllFX Metatrader 4, Forex, Futures, CFD ve Pay Senedi işlemlerini
yapabileceğiniz, emirlerinizi piyasalara doğrudan iletebileceğiniz ve teminat hesabınıza 5/24 para transferi
yapabileceğiniz Ak Yatırım’ın elektronik işlem platformudur.)
Saklamacı Kurum: Ak Yatırım tarafından alım satımına aracılık edilen kaldıraçlı alım satım işlemlerine ait teminatlar
İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. (“Takasbank”) nezdinde müşteri bazında izlenmektedir.
Yurt Dışına Yapılan Para Transferleri: Kaldıraçlı alım satım işlemi için müşterilerin zarar etmeleri durumunda, müşterilerin
Takasbank nezdindeki teminatlarından çekme işlemi yapılır ve yurt dışında ana aracılık (prime brokerage) hizmeti alınan ilgili
kurumun hesaplarına transfer edilir. Müşterilerin kar elde etmeleri durumunda yurt dışı ana aracılık (prime brokerage) hizmeti
alınan kurumun hesaplarından çekme işlemi yapılarak müşterilerin Takasbank nezdindeki teminat hesaplarına yatırma yapılır.
Yatırımcı Tazmin Sistemi: İşlem zararlarına karşı yatırımcı tazmin sistemi bulunmamaktadır. Yatırım yapmış
olduğunuz şirketin payları çeşitli nedenlerle resmi merciler tarafından geçici süreyle veya tamamen borsada işlem
görmekten men edilebilir, işlem gördüğü pazar değiştirilebilir, borsa kotundan çıkartılabilir, ihraçcı hakkında iflas
kararı verilebilir. Bu ve benzeri haller için yatırımcıları tazmin sistemi bulunmamaktadır. 10 yıl süre ile hareketsiz
kalan hesaplarda bulunan her türlü emanet, alacaklar ve bunlara bağlı faiz, kar payı ve diğer gelirler talep ve tahsis
edilmemesi halinde zaman aşımına uğrar ve Yatırımcı Tazmin Merkezi’ne devir edilir.
Risk Takibi: İşlem teminatlarının hesaplanmasında “işlem, varlık ya da pozisyon/sözleşme bazında teminatlandırma”
yöntemi uygulanır. Bu yöntemde piyasada işlem gören herhangi bir işlem sözleşmesi için alınan pozisyonlar teminat
açısından netleşmez ve her bir işlem için sözleşme bazında teminat aranır. Ak Yatırım, MÜŞTERİ portföylerinde
oluşan riskleri de dikkate alarak, müşterinin işlem yaptığı yurtdışı piyasalardaki olağanüstü durumlar karşısında veya
Saklama Kuruluşu’nun talebi üzerine müşteriden ek teminat talep edebilir. Söz konusu ek teminat değişik müşteri
portföylerine göre farklı oran ve tutarlarda olabilir. “Profesyonel müşteriler” ve “Talebe dayalı profesyonel müşteri
olup da yazılı beyan veren müşteriler” yatırdıkları teminat tutarlarının üzerinde bir kayba uğrayabilir. Müşteri,
işbu Risk Bildirim Formu’nu imzalamakla söz konusu kayıp riskinin tarafına Ak Yatırım tarafından tarafına bildirilmiş
olduğunu ve bu kayıp riskini kabul ederek işlem yaptığını kabul eder. Sürdürme seviyesi, piyasadaki günlük fiyat
hareketleri karşısında güncelleştirilen teminat tutarlarının ve teminat olarak bulundurulması gereken varlık
kompozisyonunun koruması gereken alt oranı/düzeyidir. Bu alt oran pozisyonun alınması için gerekli asgari teminatın
%40’na tekabül eder. Gün içinde tutulan pozisyonlarda gerekli görülmesi durumunda sürdürme seviyesini korumaya
yönelik ek teminatı Ak Yatırım kısmen veya tamamen isteyebilir. Sürdürme seviyesinin, pozisyon almak için gerekli
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teminat değerinin % 40’ına değmesi veya altına düşmesi halinde Ak Yatırım tarafından ilgili pozisyonlar (stop
out/otomatik pozisyon kapatma) resen kapatılabilecektir. Stop out/pozisyon kapama seviyesi tetiklendikten sonra işlem
piyasada oluşan fiyatlardan kapanır. % 40 stop-out seviyesine tekabül eden fiyat seviyesi garanti edilemez. Uluslararası
piyasalardaki koşullara ve işlem yapılan saatlere bağlı olarak işlem yapılan piyasalara bağlı olarak likidite riskinin
bulunduğunu MÜŞTERİ kabul eder.
Komisyon Tarifesi: Kaldıraçlı alım satım işlemlerinde MÜŞTERİ’den komisyon tahsil edilmez. Her bir parite çiftinin
alım ve satım arasındaki farka spread denir. MÜŞTERİ’ler yeni bir pozisyon açtıkları anda spread değeri kadarlık bir
zararla işleme başlamış olurlar. Forex piyasalarında gün aşırı taşınan pozisyonlara swap maliyeti adı verilen gecelik
taşıma bedeli uygulanır. Bu tutar, taşınan pozisyonun türüne göre (Uzun/Kısa) belirlenir. Swap maliyeti taşınan
pozisyonlar için gün sonlarında MÜŞTERİ hesaplarına yansıtılır. Aşağıda belirtilen tüm paritelerde spread oranları
dinamik olup gün içinde piyasalardaki veri akışı, volatilite ve derinliğe göre değişkenlik gösterebilir.

Max. Kaldıraç oranı (*)
Swap Point (**)
Hedef
Kontrat
Parite Çifti
Spread
Başlangıç Teminatı 50.000
Büyüklüğü
Uzun
Kısa
(pip)
TL ve Üzeri Hesaplar
AUD/CAD 100.000 AUD
10:1
2
-7.8
8
AUD/CHF 100.000 AUD
10:1
1.8
-10.4
8
AUD/JPY 100.000 AUD
10:1
2.6
-12
5
AUD/USD 100.000 AUD
10:1
2.5
-10
3
CAD/JPY 100.000 CAD
10:1
1
-5
5
CHF/JPY 100.000 CHF
10:1
-4
0.01
5
EUR/AUD 100.000 EUR
10:1
-14
4
8
EUR/CAD 100.000 EUR
10:1
-5
2
4.5
EUR/CHF 100.000 EUR
10:1
-2.65
-2
3
EUR/GBP 100.000 EUR
10:1
-2.95
0.01
2.6
EUR/JPY 100.000 EUR
10:1
-3
0
2.4
EUR/NOK 100.000 EUR
10:1
-50
7
40
EUR/SEK 100.000 EUR
10:1
-45
5
40
EUR/TRY 100.000 EUR
10:1
-125
65
9
EUR/USD 100.000 EUR
10:1
-4.8
2.4
2
GBP/CAD 100.000 GBP
10:1
-6.8
0.5
7
GBP/CHF 100.000 GBP
10:1
0.02
-9.5
7
GBP/JPY 100.000 GBP
10:1
-1.5
-9
5
GBP/USD 100.000 GBP
10:1
-1
-2
2.6
NZD/USD 100.000 USD
10:1
1
-10
5
USD/CAD 100.000 USD
10:1
-5
-0.6
3
USD/CHF 100.000 USD
10:1
0.01
-5
2.6
USD/JPY 100.000 USD
10:1
0.01
-5
2
USD/NOK 100.000 USD
10:1
-35
5
40
USD/SEK 100.000 USD
10:1
-33
1
40
USD/TRY 100.000 USD
10:1
-105
55
6
XAG/USD
5.000 OZ
10:1
-1
0.1
4 cent
XAU/USD
100 OZ
10:1
-3.3
-2
50 cent
(*) Max. Kaldıraç Oranı SPK’nun III-37.1.b değişiklik tebliğiyle belirlenmiştir. Güncel kaldıraç oranları
www.tradeall.com web sitesinden takip edilmelidir.
(**)Yukarıda belirtilen swap point cinsinden gösterilen gecelik taşıma maliyetleri değişkendir ve piyasa koşullarına
göre güncellenmektedir. Güncel taşıma maliyetlerini www.tradeall.com web sitesinden takip edilmelidir.
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CFD İşlem Aracılığı Komisyonu: CFD ürünlerinde 1 lot için pozisyon açma ve kapama bedeli olarak 14 USD
alınmaktadır. Komisyon, MÜŞTERİ hesabından pozisyon açılışında tahsil edilir.
Kaldıraçlı İşlemlerde Vergilendirme: Kaldıraçlı alım satım işlemlerinden elde edilen gelirler beyana tabi olup,
beyannamenin hazırlanması ve bildirimi yatırımcı sorumluluğundadır.
MÜŞTERİ, AK YATIRIM’ın KAS işlemlerini içeren web sayfası olan www.tradeall.com’u güncel olarak takip edecek
olup, açıklanan durumlarda değişiklik olması halinde, MÜŞTERİ yeni bir sermaye piyasası aracında işlem yapacağı
durumlarda işlem yapmaya başlamadan önce uygulama, teminat, komisyon vs hakkında değişimleri buradan takip
ve kontrol edecektir.
Kaldıraçlı Alım Satım İşlemlerine Örnekler:
Örnek 1 (Karlı İşlem)
Örnek 2 (Zararlı İşlem)
EUR/USD Parite Çiftinde
EUR/USD Parite Çiftinde
EUR/USD Parite Çiftinde
EUR/USD Parite Çiftinde
Alım (Long)
Pozisyon Kapatma
Satım (Short)
Pozisyon Kapatma
EUR/USD Fiyatı: 1.28300
EUR/USD Fiyatı: 1.29300
EUR/USD Fiyatı: 1.28700
EUR/USD Fiyatı: 1.29200
Alınan Miktar : 0.1 Lot
Satılan Miktar : 0.1 Lot
Alınan Miktar : 0.3 Lot
Satılan Miktar : 0.3 Lot
Elde Edilen Kar: (ALIŞ /SATIŞ FİYAT FARKI) * İşlem Adedi * Elde Edilen Kar: (ALIŞ /SATIŞ FİYAT FARKI) * İşlem Adedi *
Sözleşme Büyüklüğü
Sözleşme Büyüklüğü
Elde Edilen Kar:(1.29300–1.28300)* 0.1 * 100.000 =100 USD Elde Edilen Kar:(1.29200–1.28700)* 0.3 * 100.000=-150 USD
CFD İşlemlerine Örnekler: CFD işlemlerinde dayanak varlığa fiziksel olarak sahip olunmaz. İşlem platformunda
yayınlanan işlem fiyatları üzerinden işlem yapılır ve işlem kapatıldığında açılış fiyatı ile kapanış fiyatı arasındaki fark, kar ya
da zararı belirler.
Örnek 1 (Karlı İşlem)
Örnek 2 (Zararlı İşlem)
WTI – CFD Kontratı (Long/Alış) WTI – CFD Kontratı WTI – CFD Kontratı WTI – CFD Kontratı
Pozisyon Kapatma
(Short/Satış)
PozisyonKapatma
İşlem Fiyatı: 50-USD
Pozisyon
Kapanış İşlem Fiyatı: 50-USD
Pozisyon Kapanış Fiyatı:
Fiyatı: 50,50 USD
52 USD
Alınan miktar : 1 Kontrat
Satılan miktar :1 Kontrat Alınan miktar: 1 Kontrat
Satılan miktar: 1 Kontrat
Sözleşme Büyüklüğü: 1.000 varil
Sözleşme Büyüklüğü: 1.000 varil
Pozisyon Büyüklüğü: (İşlem Fiyatı * Sözleşme Büyüklüğü) Pozisyon Büyüklüğü: (İşlem Fiyatı * Sözleşme Büyüklüğü)
= 50 * 1.000 = 50.000
= 50 * 1.000 = 50.000
Gereken teminat (10:1 kaldıraç oranı ile )= 50.000*(1/10) = Gereken teminat(10:1 kaldıraç oranı ile) = 50.000*(1/10) =
5.000 USD
5.000 USD
Elde Edilen Kar: (ALIŞ /SATIŞ FİYAT FARKI) * İşlem Oluşan Zarar: (ALIŞ /SATIŞ FİYAT FARKI) * İşlem Adedi *
Adedi * Sözleşme Büyüklüğü
Sözleşme Büyüklüğü
Elde Edilen Kar: (50,5 –50) * 1 * 1.000 = 500 USD
Oluşan Zarar: (50 –52) * 1 * 1.000 = -2.000 USD
Örnek 3 (Karlı İşlem)
SPX –CFD Kontratı (Long/Alış)
SPX – CFD Kontratı Pozisyon Kapatma
İşlem Fiyatı: 2.120-USD (Endeks Puan)
Pozisyon Kapanış Fiyatı: 2.150-USD (Endeks Puan)
Kaldıraç Oranı: 50:1
Kaldıraç Oranı: 50:1
En küçük fiyat adımı (Tick Value ): 0.25
En küçük fiyat adımı (Tick Value )= 0.25
Fiyat adımı değeri (Tick Size) 12.5$
Fiyat adımı değeri (Tick Size) :12.5$
Alınan Miktar : 1 Kontrat
Satılan Miktar : 1 Kontrat
Kontrat Büyüklüğü: 50 * Endeks Puan =106.000
Kontrat Büyüklüğü: 50 * Endeks Puan =107.500
Gereken teminat (10:1 kaldıraç oranı ile )= 106.000*(1/10) = 10.600 USD
Kar Hesabı (Yöntem 1)
Elde Edilen Kar: Satıs Sözleşme Büyüklüğü – Alış Pozisyon Büyüklüğü
Elde Edilen Kar: 107.500 – 106.000 = 1.500 USD
Kar Hesabı (Yöntem 2)
Elde Edilen Kar: Fiyat adımı ( Tick ) Sayısı * Fiyat adımı (Tick ) Değeri
Fiyat adımı (Tick)Sayısı: (Satış Fiyatı – Alış Fiyatı) / En küçük fiyat adımı (Tick Value) = (2.150-2.120)/0,25 = 120
Elde Edilen Kar: 120 * 12,5 = 1.500 USD
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Örnek 2 (Zararlı İşlem)
SPX – CFD Kontratı (Short/Satış)
SPX – CFD Kontratı Pozisyon Kapatma
İşlem Fiyatı: 2.120-USD (Endeks Puan)
Pozisyon Kapanış Fiyatı: 2.140- USD (Endeks Puan)
Kaldıraç Oranı: 10:1
Kaldıraç Oranı: 10:1
En küçük fiyat adımı (Tick Value) : 0.25
En küçük fiyat adımı (Tick Value): 0.25
Fiyat adımı değeri (Tick Size) :12.5$
Fiyat adımı değeri (Tick Size):12.5$
Alınan Miktar : 1 Kontrat
Satılan Miktar : 1 Kontrat
Kontrat Büyüklüğü:50 *Endeks Puan =106.000
Kontrat Büyüklüğü: 50 * Endeks Puan =107.000
Gereken teminat( 10:1 kaldıraç oranı ile ): 106.000*(1/10) =10.600 USD
Zarar Hesabı (Yöntem 1)
Oluşan Zarar: Satıs Sözleşme Büyüklüğü – Alış Pozisyon Büyüklüğü
Oluşan Zarar: 106.000 – 107.000 = -1.000 USD
Zarar Hesabı (Yöntem 2)
Oluşan Zarar: Fiyat adımı ( Tick ) Sayısı * Fiyat adımı (Tick ) Değeri
Fiyat adımı (Tick) Sayısı: (Satış Fiyatı – Alış Fiyatı) / En küçük fiyat adımı (Tick Value) = (2.120-2.140)/0,25 = -80
Oluşan Zarar: -80 * 12,5 = - 1.000 USD
KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİNE İLİŞKİN RİSK BİLDİRİM FORMUNU okuduğumu, içeriğini anladığımı,
formun bir suretini elden teslim aldığımı kabul ve beyan ederim. (MÜŞTERİ EL YAZISI İLE “OKUDUM, ANLADIM”
YAZARAK
İMZALAYACAKTIR.).........................................................................................................................................................
..........
Adı Soyad / Unvanı
: .......................................................................................................................................
Müşterek hesaplar için diğer ortak bilgileri Adı Soyadı / Unvanı: ....................................................................
Tarih : ...... / ....... / ...................
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