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KALDIRAÇLI VARLIK ALIM SATIM

LEMLER R SK B LD R M FORMU

Kaldıraçlı alım satım i lemleri sonucunda kar elde edebilece iniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır.
Bu nedenle i lem yapmaya karar vermeden önce, kar ıla abilece iniz riskleri anlamanız ve
kısıtlarınızı dikkate alarak karar vermeniz gerekmektedir.
Bu amaçla, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:V, No:125 “Kaldıraçlı Alım Satım lemleri ve Bu
lemleri Gerçekle tirebilecek Kurumlara li kin Esaslar Hakkında Tebli ”inin 9 uncu maddesinde
öngörüldü ü üzere “Kaldıraçlı Alım Satım lemlerine li kin Risk Bildirim Formu”nda yer alan
a a ıdaki hususları anlamanız gerekmektedir.
UYARI
Kaldıraçlı alım satım i lemi hizmeti sunmak Sermaye Piyasası Kurulu’nun iznine tabidir. Bu nedenle,
i lem yapmaya ba lamadan önce çalı mayı dü ündü ünüz kurulu un söz konusu i lemlere ili kin
yetkisinin olup olmadı ını kontrol ediniz. Kaldıraçlı alım satım i lemi yapmaya yetkili olan kurulu ları
www.spk.gov.tr veya www.tspakb.org internet sitelerinden ö renebilirsiniz.
R SK B LD R M
lem yapaca ınız yetkili kurulu ile imzalanacak “Kaldıraçlı Alım Satım Çerçeve Sözle mesi”nde
belirtilen hususlara ek olarak, a a ıdaki hususları anlamanız çok önemlidir.
1.

Yetkili kurulu nezdinde açtıraca ınız hesap ve bu hesap üzerinden gerçekle tirilecek tüm
i lemler için Sermaye Piyasası Kurulu tarafından çıkartılan ilgili her türlü mevzuat ve benzeri
idari düzenleme hükümleri uygulanacaktır.

2.

Kaldıraçlı alım satım i lemleri çok risklidir. Kaldıraç etkisi nedeniyle, dü ük teminatla i lem
yapmanın piyasada lehe çalı abilece i gibi aleyhe de çalı abilece i ve bu anlamda kaldıraç
etkisinin tarafınıza yüksek kazançlar sa layabilece i gibi yüksek zararlara da yol açabilece i
ihtimali daima göz önünde bulundurulmalıdır. Ters fiyat hareketleri sonucunda yetkili kurulu a
yatırdı ınız paranın tümünü kaybedebilirsiniz. Yüksek getiri vaatlerine itibar etmeyiniz.

3.

Yetkili kurulu un yapaca ınız i lemlere ili kin tarafınıza aktaraca ı bilgiler ve yapaca ı
tavsiyelerin eksik ve do rulanmaya muhtaç olabilece i tarafınızca dikkate alınmalıdır.

4.

Kaldıraçlı alım satım i lemlerine ili kin olarak yetkili kurulu personelince yapılacak teknik ve
temel analizin ki iden ki iye farklılık arz edebilece i bu analizlerde yapılan öngörülerin
gerçekle meme olasılı ının bulundu u dikkate alınmalıdır.

5.

Yabancı para cinsinden yapılan i lemlerde, yukarıda sayılan risklere ek olarak kur riskinin
bulundu u, kur dalgalanmaları nedeniyle Türk Lirası bazında de er kaybı olabilece i,
devletlerin yabancı sermaye ve alım satım hareketlerini kısıtlayabilece i, ek ve/veya yeni
vergiler getirebilece i, alım satım i lemlerinin zamanında gerçekle meyebilece i bilinmelidir.

6.

Kaldıraçlı alım satım i lemlerinde size sunulan parite fiyatları ve “spread”ler en iyi fiyat
durumunu yansıtmayabilir. Ba ka kurumların fiyatlarını da kontrol etmeniz yerinde olacaktır.

7.

lemlere ba lamadan önce yetkili kurulu unuzdan yükümlü olaca ınız bütün komisyon ve
di er muamele ücretleri konusunda teyit almalısınız. E er ücretler parasal olarak ifade
edilmemi se size nasıl yansıyaca ı ile ilgili anla ılır örnekler içeren yazılı bir açıklama talep
etmelisiniz.

8.

Yetkili kurulu lar tarafından kaldıraçlı alım satım i lemleri sonucunda kayba
u ramayaca ınız, kaybınızın kontrol altında tutulaca ına veya kayba u ramanız durumunda

ek teminat ça rısı yapılaca ı konularında garanti verilemeyece ini dikkate almanız
gerekmektedir.
bu kaldıraçlı alım satım i lemleri risk bildirim formu, yatırımcıyı genel olarak mevcut riskler hakkında
bilgilendirmeyi amaçlamakta olup, kaldıraçlı alım satım alım satımından ve uygulamadan kaynaklanan
tüm riskleri kapsamayabilir. Dolayısıyla tasarruflarınızı bu tip i lemlere yönlendirmeden önce dikkatli
bir ekilde ara tırma yapmalısınız.

