DCD VE BORSA İSTANBUL’DA
OPSİYON KARŞILAŞTIRILMASI

Borsa İstanbul’da İşlem Gören Dolar/TL Opsiyonları

 Her ay bir sonraki 2 ayın sonuna Dolar/TL opsiyonları işleme açılmaktadır,
 Her opsiyon kontratın vadesi ay sonudur,
 Piyasa yapıcılığı mevcuttur dolayısı ile likidite sorunu mevcut değildir,
 Şahısların alım satımlarında veya vadeye kadar bekletilmesi halinde uzlaşma fiyatına göre lehe kalan gelirden
%10 oranında stopaj mevcuttur,
 Şirketlerin alım satımlarında veya vadeye kadar bekletilmesi halinde uzlaşma fiyatına göre lehe kalan gelirden
%0 oranında stopaj mevcuttur,
 Prim işlem anında hesaplara yansıtılmakta olup peşin alınan primden de getiri sağlanabilir,
 Teminat yatırılarak işlem yapılır, teminat pozisyon büyüklüğünün yaklaşık %6’ sı civarındadır. Bu teminata
Takasbank tarafından günlük faiz ödemesi yapılır.
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Bankalarda Yapılan DCD İşlemleri

 TL veya Döviz Mevduat olması halinde yapılır, mevduatın bir kısmı ile opsiyon satılarak prim kazancı elde
edilir,

 Alınan opsiyon primi üzerinden %10 stopaj mevcuttur,
 Standart bir vade mevcut değildir, yatırımcının vade tercihine göre tezgah üstü piyasada işlem yapılır,
 Opsiyon primi mevduat vadesinde veya öncesinde verilir,
 Vadeden önce işlemin iptali opsiyonun pozisyonun kapatılmasından dolayı maliyetlidir,
 Opsiyondan zarar edilmesi halinde zarar miktarı, stopaja tabi brüt gelirden mahsup edilir,
 Yatırımcının birkaç bankada işlem yapması halinde, bir kurumda zarar diğer bir kurumda kar etmesi durumda
bir sonraki yıl beyanname düzenleyerek ödenen stopajı iade alması gerekir.
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Önerilen Ürün ve Yatırımcıya Avantajları

 Yatırımcı mevduatı bankada yapar, opsiyonu ise Borsa İstanbul’da satar,
 Mevduatın vade sonu opsiyon kontratları gibi ayın son günü olur,
 Yatırımcı TL mevduat yapması halinde TL/Dolar put opsiyonunu Borsa İstanbul’da satar,
 Yatırımcı Dolar mevduat yapması halinde TL/Dolar call opsiyonu’nu Borsa İstanbul’da satar,
 Bilanço maliyeti olmaması ve çok bankanın BİST opsiyon piyasasında aynı anda fiyat vermesi nedeni
ile alacağı opsiyon primi yüksek olacaktır,
 Prim peşin alınacaktır,
 DCD’ye göre likittir, yatırımcı tercihlerine göre opsiyonun kullanım fiyatını değiştirebilir,
 Piyasada en iyi fiyatları bulması nedeni ile opsiyonlardan zarar edilmesi halinde primlerde kesilen stopajı geri
almak için ilgili yılın geçmesini bekleme gerekliliği kalmaz.
 Yatırımcı e-devlet sistemini kullanarak, Takasbank’ta tutulan opsiyon teminatın bakiyesini günlük olarak mail
ile alabilir.
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Yasal Çekince

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.
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.
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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

