
VARLIK YÖNETİMİ

OPSİYON İŞLEMLERİ



OPSİYON SÖZLEŞMELERİN YAPILMA NEDENLERİ

 Bir varlığın değerini kaybetme riskine karşılık opsiyon satın alınarak riskten korunma

amaçlanabilir,

 Yatırımcılar mevcut pozisyonlarına uygun olarak ayrıca kar sağlamak için opsiyon

sözleşmelerini kullanabilir,

 Opsiyon için ödenen prim ve kullanılan teminat tutarı yapılan işlem büyüklüğüne göre

düşüktür. Buradaki kaldıraç etkisi ile yatırımcılar düşük bir sermaye ile daha yüksek

kar elde edebilir.



OPSİYON ARACILIĞI

 Opsiyonlar, alıcısına, bir dayanak varlığı önceden belirlenen bir

vadede ve yine önceden belirlenmiş bir fiyatta alma ya da satma

hakkını veren sözleşmelerdir,

 Opsiyonlar, satıcısına, bir dayanak varlığı önceden belirlenen bir

vadede ve yine önceden belirlenmiş bir fiyattan alma ve satma

yükümlülüğü getiren sözleşmelerdir,

 VIOP’ da işlem gören endeks, pay ve döviz opsiyonlarında kullanım

hakkı bitiş tarihleri sabittir,

 VIOP’ da işlem gerçekleştirmek, tezgah üstü piyasalara göre işlem

maliyetinin düşük olması nedeni ile yatırımcıya prim avantajı

sağlamaktadır,

 VIOP’da gerçekleştirilen opsiyon işlemlerinin bir diğer avantajı tezgah

üstü piyasa işlemlerine göre yatırımcıya BSMV maliyetinin

olmamasıdır,

 VIOP’da işlem gören opsiyonlar Avrupa tipi olmasına rağmen,

vadesinden önce de piyasadaki fiyatlardan ters işlem yapılarak

pozisyon kapatılabilir. Vadesi gelmeden pozisyon kapama işlemlerinin

maliyeti de tezgah üstü opsiyonlara göre daha düşüktür.



OSMANLI MENKUL’DE OPSİYON ARACILIĞI

 Yatırımcının Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’nda işlem yapabilmesi için saklamasının

Osmanlı Yatırım’da olması gerekir,

 Borsa’da yapılan opsiyon işlemlerinin büyüklükleri ve fiyat adımları sabittir. Ayrıca opsiyonun vade

sonunun hangi tarih olduğu da Borsa tarafından önceden belirlenmiştir,

 Yatırımcıdan teyit alınan opsiyon emri, konusunda deneyimli ve lisanslı yatırım uzmanı tarafından

Borsa’ya iletilir ve en iyi fiyat gayesi ile gerçekleştirilir,

 Yatırımcının istediği kontratta işlem hacmi az olması halinde, Osmanlı Yatırım, banka ve diğer aracı

kurumlardan fiyat alarak işlemin piyasadan en iyi fiyat ile geçmesini sağlar,

 Fiziksel takasa tabi olan opsiyon kontratlarında, vadeli işlemlerde yapılan işlemler kullanılarak, fiziksel

takas operasyona ihtiyaç kalmaması sağlanabilmektedir.



VERGİ VE TAKAS

 Opsiyon işlemlerinin teminat saklaması Takasbank tarafından

yapılmaktadır.

 Opsiyon için kullanılacak teminat tutarı ve risk durumu Takasbank

SPAN sistemi tarafından hesaplanır. Bu sisteme herhangi bir etki

söz konusu değildir.

 Müşteri riski yine SPAN hesaplaması ile takip edilir.

 Pay ve pay endeksine dayalı sözleşmelerden elde edilen

kazançlarda stopaj oranı 0%’dır.

 Dövize dayalı sözleşmelerde ise bireysel yatırımcılar 10% stopaj

öderken, kurumlarda 0% stopaj oranı uygulanmaktadır.



DAHA DETAYLI BİLGİ İÇİN…..

 Varlık yöneticinizle görüşebilir,

 Osmanlı Yatırım web sitemizde yer alan eğitim dokümanlarını okuyabilir ve videoları

seyredebilirsiniz.

www.osmanlimenkul.com.tr

http://www.osmanlimenkul.com.tr/


YASAL ÇEKİNCEYASAL ÇEKİNCE

Yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı

kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım

danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede

bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi

olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle,

sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Burada yer alan fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez; içerik, haber verilmeksizin

değiştirilebilir. Tüm veriler, Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Tarafından güvenilir olduğuna inanılan

kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynakların kullanılması nedeni ile ortaya çıkabilecek hatalardan Osmanlı Yatırım Menkul

Değerler A.Ş. sorumlu değildir.

Vergi yükümlülüklerine ilişkin sunumda verilen bilgilerin teyit edilmesi müşterinin sorumluluğunda olup, bu bilgilerdeki

değişiklik, yanlışlık ya da eksikliklerden kaynaklanabilecek zararlardan Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

sorumlu değildir.



Merkez ve Şubelerimiz

İSTANBUL
00 90 212 366 88 00

info@osmanlimenkul.com.tr

ANKARA
00 90 312 466 93 28

ankara@osmanlimenkul.com.tr

İZMİR
00 90 232 484 35 70

izmir@osmanlimenkul.com.tr

DENİZLİ
00 90 258 262 18 88

denizli@osmanlimenkul.com.tr

ADANA
00 90 222 453 15 37

adana@osmanlimenkul.com.tr

BURSA
00 90 224 452 34 36

bursa@osmanlimenkul.com.tr
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