KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİ RİSK BİLDİRİMİ
İşlem yapacağınız yetkili kuruluş ile imzalanacak "Çerçeve Sözleşmesi"nde belirtilen
hususlara ek olarak, aşağıdaki hususları anlamanız çok önemlidir.
Yetkili kuruluş nezdinde açtıracağınız hesap ve bu hesap üzerinden gerçekleştirilecek tüm
işlemler için Sermaye Piyasası Kurulu tarafından çıkartılan ilgili her türlü mevzuat ve benzeri
idari düzenleme hükümleri uygulanacaktır.
1. Kaldıraçlı alım satım işlemleri çok risklidir. Kaldıraç etkisi nedeniyle, düşük teminatla
işlem yapmanın piyasada lehe çalışabileceği gibi aleyhe de çalışabileceği ve bu anlamda
kaldıraç etkinin 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.
2. Yetkili kuruluşun yapacağınız işlemlere ilişkin tarafınıza aktaracağı bilgiler ve yapacağı
tavsiyelerin eksik ve doğrulanmaya muhtaç olabileceği tarafınızca dikkate alınmalıdır.
3. 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.
4. 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.
5. Kaldıraçlı alım satım işlemlerinde size sunulan parite fiyatları ve "spread"ler en iyi fiyat
durumunu yansıtmayabilir. Başka kuruluşların fiyatlarını da kontrol etmeniz yerinde
olacaktır.
6. 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.
7. 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.
8. Elektronik İşlem Platformuna veya Müşteri Temsilcisine ilettiğiniz emir veya
talimatlarınızın, elektronik ortamda ortaya çıkabilecek teknik sorunlar veya mücbir
sebepler nedeniyle yerine getirilemeyebileceğini veya eksik yerine getirilebileceğini,
elektronik ortamda gerçekleşen işlemlerle ilgili her türlü riski bilerek hareket etmeniz
gerektiğini risklerin gerçekleşmesi halinde doğabilecek tüm zararın kendinize ait olacağını
dikkate almanız gerekmektedir.
9. Kaldıraçlı Alım Satım İşlemlerinde, verilen alım-satım emrinin fiyatı ile emrin
gerçekleştiği fiyat arasında piyasa koşullarına bağlı olarak fiyat farkı oluşabilmektedir.
Fiyatların hızlı değiştiği veya piyasa derinliğinin kalmadığı durumlarda yetkili kurumların
inisiyatifi dışında, piyasanın işleyişinden kaynaklanan fiyat kayması olabilmektedir. Fiyat
kayması, Müşteri lehine olabileceği gibi aleyhine de olabilir. MÜŞTERİ, Kaldıraçlı
İşlemlerinde vereceği tüm emirlerde bu durumu bildiğini ve emirlerinin gerçekleşmesi

esnasında işlemlerinin fiyat kaymasını da içerebileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
yetkili kurumların inisiyatifi dışında gerçekleşen “fiyat kayması” sonucu oluşabilecek
zararlar nedeniyle müşteri, Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'yi kesinlikle sorumlu
tutamaz

