VİOP’ta Devreye Alınacak Olan Akşam Seansı Uygulaması
Akşam Seansı uygulaması aşağıdaki esaslar çerçevesinde gerçekleşecektir;
•

•

Mevcut durumda 09:30-18:15 arasında gerçekleşen normal seansı takiben Akşam Seansı,
19:00-23:00 saatleri arasında düzenlenecektir. Bu seanstaki işlemler bir sonraki gün normal
seansta gerçekleşen işlemlerle beraber takasa konu olacaktır.
Akşam seansında Endeks Vadeli İşlem Sözleşmeleri işlem görecek olup ilgili sözleşmeler
aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
Endeks Vadeli İşlem Sözleşmeleri
1 BIST 30
2 BIST Banka
3 BIST Sınai
4 BIST Likit Banka
5 BIST Banka Dışı Likit 10

•

•
•

•
•
•
•
•

Normal seansta girilen bir emrin Akşam Seansında da geçerli olabilmesi için emir giriş
ekranındaki akşam seansı seçeneğinin işaretlenmesi gerekmektedir. Aksi takdirde emirler
Normal Seans sonunda iptal olup Akşam Seansına iletilmeyecektir.
Akşam Seansı içerisinde gönderilen emirler için de akşam seansı seçeneğinin işaretlenmesi
gerekmektedir.
Normal seansta girilen tarihli (TAR) ve iptale kadar geçerli (İKG) emirler Akşam Seansında
inaktif duruma çekilecek ve bu emirler Normal Seans başlangıcıyla zaman öncelikleri korunarak
sistem tarafından otomatik olarak aktif statüye çekileceklerdir.
Akşam Seansında tarihli (TAR) ve iptale kadar geçerli (İKG) emir girilmesine izin verilmeyecek
olup; kalanı iptal et (KİE) ve gerçekleşmezse iptal et (GİE) emir tipinde emir girilebilecektir.
Akşam Seansında piyasa emri kullanılmayacak olup; girilebilecek emir türleri limit ve şarta bağlı
emirler ile sınırlandırılacaktır.
Akşam Seansında uygulanacak fiyat limitleri normal seans sonunda hesaplanan uzlaşma
fiyatının + - %3’ü olarak uygulanacaktır.
Akşam Seansında gerçekleşen işlemler gün sonu ve vade sonu uzlaşma fiyatı hesaplamalarında
kullanılmayacaktır.
Akşam Seansında gerçekleştirilen işlemler sonucunda oluşan zararlar ve prim borçları ile karlar
ve prim alacakları bir sonraki iş gününün sonunda hesaplara yansıtılacak olup; işlem yapmayan
hesaplar fiyat hareketlerinden etkilenmeyecek dolayısıyla risk ve teminat dengesi
değişmeyecektir.
Şeker Yatırım VİOP Departmanı İşleyiş Planlaması

•
•

VİOP Akşam Seansında yatırımcılardan telefon yoluyla emir alınmayacak olup; yatırımcılar
İnternet Şube, Matriks ve Foreks ekranları üzerinden işlem yapabilecektir.
Akşam Seansı ile ilgili herhangi bir sorun olduğunda aşağıdaki iletişim bilgilerinden tarafımıza
ulaşabilirsiniz;
(0212) 334 33 03
(0212) 334 33 04

