Değerli Yatırımcımız
BISTECH geçişi öncesinde 27 Kasım 2015 tarihinde 2. SEANS
sonrası 30 Kasım 2015 pazartesi günü için emir kabul
edilmeyecektir.
Emir kabulü Borsa ile testlerin tamamlanmasının ardından 29
Kasım 2015 (Cumartesiyi Pazara bağlayan gece)00:00 dan
itibaren başlayacaktır.
Borsa İstanbul A.Ş. de 30 Kasım da yapılacak BISTECH geçişi
sonrası, bir işlem gününde tek seans uygulamasına geçilecek,
günlük fiyat değişim sınırları önceki kapanış fiyatı baz alınmak
üzere (+/- ) %20 olacak, gün ortasında saat 12:30 – 13:30
arasında piyasa tamamıyla tek fiyat yöntemine alınacaktır.
Pay Piyasası Seans saatleri aşağıdaki gibi olacaktır.

Vadeli İşlem Ve Opsiyon Piyasasında öğlen arası kaldırılacak ve
09:10 / 17:45 arası sürekli işlem yapılabilecektir.
Pay vadeli ve opsiyon sözleşmelerinde ise 09:10 / 17:40 arasında
sürekli işlem yapılacaktır.
Daha detaylı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
http://www.borsaistanbul.com/bistech-sss/piyasa-is-kurallari/pay-piyasasi

ÖZET BİLGİ
BISTECH SİSTEMİNDEKİ UYGULAMA DEĞİŞİKLİKLERİ.
Aşağıdaki çalışma, BISTECH sistemindeki uygulama
değişikliklerinin genel hatlarını içermektedir.
Kullanıcıların ve Müşterilerin bilgilendirilmesine yönelik
hazırlanmıştır. Başlangıçta devreye alınacak uygulamalar
özetlenmektedir.
Ayrıntılı bilgiye http://www.borsaistanbul.com/bistech-sss/piyasa-iskurallari/pay-piyasasi ulaşabilirsiniz.
FİYATLA İLGİLİ KAVRAMLARA YÖNELİK DEĞİŞİKLİKLER.
Baz fiyatın tespiti;
Baz fiyat uygulaması devam edecek; bir önceki işlem gününün
kapanış fiyatı, baz fiyat olarak belirlenecektir.
Varant ve Sertifika sıralarında baz fiyat uygulaması yapılmayacaktır.
Fiyat Marjı ve Fiyat limitleri;
Fiyat limitlerinin belirlenmesi amacıyla baz fiyata uygulanacak
marjlar.
• Paylar ve Borsa yatırım fonları için %20
• Rüçhan hakları ve ISKUR.E için %50
• Varant ve sertifikalar için serbest marj olarak belirlenmiştir.
Fiyat limitleri uygulanırken yapılan yuvarlama işlemi, yeni
uygulamada, içeri doğru yapılacaktır.
Üst fiyat limiti bulunurken yapılan yuvarlama işlemi aşağı adıma, alt
fiyat limiti bulunurken yapılan yuvarlama işlemi ise yukarı adıma
yapılacaktır.
Mevcut durumda kapanış seansında uygulanan ve sürekli işlem
bölümünde gerçekleşen son işlem fiyatı üzerine +,-, %3 olarak
uygulanıp bulunan fiyat limitleri, aynen devam edecektir.
Fiyat Adımları Belirlenme Yöntemi
Yeni yapıda fiyat adımı, ilgili fiyat seviyesine göre belirlenecektir.
Seans içerisinde bir senedin fiyat adımı 0,01 den 0,02 ye
geçebilecektir.

Varantlarda, Sertifikalarda ve Toptan satış işlemlerinde her fiyat
seviyesinde fiyat adımı 1 kuruş olacaktır.

%
Kuruş alanı 3 karakter olacak şekilde fiyat gösterimi;
Fiyat gösterimi; virgülden sonra sağa doğru üç hane olacak şekilde
gösterilecektir.
Örnek: 9,22 yeni uygulamada 9,223 olabilecektir. Başlangıç
uygulamasında, virgülden sonraki üçüncü hanede herhangi bir
değer gösterilmeyecektir.
Açılış Fiyatı Belirlenmesi;
En çok işlem miktarının gerçekleşmesini sağlayan fiyat açılış fiyatı
olacaktır. Açılış fiyatının belirlenmesine yönelik detaylı bilgiye,
belirtilen linkten ulaşabilirsiniz.
Açılış ve Kapanış Seanslarında Teorik Eşleşme Fiyatın
Gösterilmesi ve Emir Toplama Süresi;
Yeni yapıda, emir toplama süresinin belli bir zaman aralığında
raslantısal bir anda kesilmesi söz konusu olacaktır. Bu zaman
aralığı 30 saniye olarak planlanmıştır. Emir toplama aşamasını takip
eden eşleştirme aşaması 30 saniye içinde herhangi bir anda
başlayacak ve bu süreye kadar emir girişi devam edecektir.

YENİ UYGULAMALAR
Emir Süreleri;
Yeni sistemle birlikte bir emrin süresinin uzatılmasına izin verilmiştir.
Emrin süresi uzatıldığında, emir önceliğini kaybedecek,
kısaltıldığında ise önceliğini koruyacaktır.
KULLANIMA ALINACAK YENİ EMİR TİPLERİ;
Aşağıda; başlangıçta uygulamaya alınacak emir tipleri belirtilmiştir.
Piyasa Emirleri;
Fiyat olmaksızın sadece miktar belirtilerek girilen emirlerdir. Karşı
taraftaki en iyi fiyatlı emirlerle eşleşerek işleme dönüşürler. Karşı
tarafta eşleşecek hiçbir emir yoksa otomatik olarak iptal edilirler.
Maksimum 3.000.000 TL sınırına tabidirler.
Uygulama değişikliklerine yönelik detaylı bilgiye, belirtilen linkten
ulaşabilirsiniz.
Piyasadan Limite Emirler;
Piyasa emirleri gibi fiyatsız olarak girilen emirlerdir. Karşı taraftaki
en iyi fiyat kademesinde bekleyen emirlerle eşleşerek işleme
dönüşürler. İşleme dönüşmeyen kısım, gerçekleştiği son işlem
fiyatını alarak limit fiyatlı emre dönüşür ve pasife yazılır. Maksimum
3.000.000 TL sınırına tabidir.
Dengeleyici Emirler;
Açılış ve kapanış seansları da dahil olmak üzere tek fiyat yöntemi
uygulanan tüm seans bölümlerinde, fiyat belirleme sürecinde
hesaba katılmayan ancak belirlenen eşleşme fiyatı seviyesinde
karşılanmadan kalan emirler ile işlem yapmak üzere girilen
emirlerdir. Eşleşmeden kalan dengeleyici emirler iptal edilir.
Emirlerin Askıya Alınabilmesi;
Üye temsilcisi emirlerini kendi isteği ile askıya alıp gün içerisinde
istediği zaman tekrar aktif hale getirebilecektir. Bu imkan FIX’ te
mevcut olmayıp yalnızca temsilci iş istasyonlarında
kullanılabilecektir.
Devre Kesici Uygulaması;
Bir sermaye piyasası aracında işlemler, seansın sürekli işlem
bölümünde çok fiyat yöntemi ile yürütülürken belirli bir referans
değer üzerinden hesaplanan fiyat değişiminin Borsa tarafından
belirlenmiş olan eşik değerlere ulaşması veya aşması halinde, ilgili
sermaye piyasası aracının işlemleri geçici süre ile emir toplama
aşamasına alınacaktır.

İlgili sermaye piyasası aracında tek fiyat yöntemi kullanılarak fiyat
belirlemesi yapılır. Tek fiyat yöntemine ilişkin süreçlerin
tamamlanmasının ardından ilgili sermaye piyasası aracının
işlemleri, yeniden seansın sürekli işlem bölümüne alınır ve çok fiyat
yöntemiyle işlemlere devam edilir.
MEVCUT YAPIDA İŞLEYİŞİ VEYA YAPISI DEĞİŞEN
UYGULAMALAR
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Yeni Pazar Yapılanması;
Yeni yapıya geçişle birlikte mevcut Pazar sınıflandırması
değiştirilecektir. Yakın izleme pazarı olarak adlandırılan Gözaltı
Pazarı, bütün gün işleme açık olacaktır.

İLK AŞAMADA DEVREYE ALINACAK EMİR TÜRLERİ
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Piyasadan Limite ve Piyasa Emirleri Arasındaki Farklar;

&

&

PAY PİYASASI SEANS SAATLERİ;

Gün ortasında saat 12,30-13,30 arasında tüm piyasada tek fiyat
işlem yöntemi uygulanacaktır.
BISTECH Geçişinden Dolayı VİOP'ta Gerçekleştirilecek
Değişiklikler
18/11/2015 tarihli ve 2015/109 Duyuru doğrultusunda 19/07/2013
tarihli ve 433 sayılı Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası İşleyiş
Esasları Genelgesi (Genelge) aşağıda belirtilen değişiklikler
yapılarak güncellenmiştir. Değişiklikler 30/11/2015 tarihinden
itibaren geçerlidir.
BISTECH sistemi devreye alım tarihi olarak duyurulan 30/11/2015
tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;
• Genelge’nin 4.2 no.lu “Günlük İş Akışı ve Seans Saatleri”
başlıklı maddesinde yer alan şekil öğle arası kaldırılmak
suretiyle değiştirilmiştir.
• Genelge’nin 4.2.2 no.lu “Normal Seans” başlıklı maddesindeki
ilgili kısım aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
• “4.2.2 Normal Seans
• Normal seans, fiyat ve zaman önceliğine dayanılarak çok fiyat
sürekli müzayede esasıyla işlemlerin gerçekleştirildiği seanstır.
Tüm sözleşmeler için “normal seans” adı verilen tek bir
seans düzenlenir. Normal seansın son 10 dakikası “kapanış
aralığı” olarak adlandırılır.
• Sözleşmelerin normal seans saatleri aşağıdaki tabloda yer
almaktadır:
Tablo 1: Sözleşme Bazında Normal Seans Saatleri

•
•

Genelge’nin 4.2.4 no.lu “Öğle Arası” başlıklı maddesi Genelge’den çıkarılmıştır.
Genelge’nin 7.1 no.lu “Pay Opsiyon Sözleşmeleri” ve 7.2 no.lu “Pay Vadeli İşlem
Sözleşmeleri” başlıklı maddelerinde yer alan “İşlem Saatleri” bölümü aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.

Genelge’nin 7.3 no.lu “BIST 30 Endeks Opsiyon Sözleşmeleri”, 7.4
no.lu “Mini BIST 30 Endeks Opsiyon Sözleşmeleri” ve 7.5 no.lu
“Endeks Vadeli İşlem Sözleşmeleri” başlıklı maddelerinde yer alan
“İşlem Saatleri” bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
·

Saygılarımızla.
VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

