Dayanak Varlık

BIST 30 Fiyat Endeksi

Opsiyon Sınıfı

Alım ve Satım Opsiyonu

Opsiyon Tipi

Avrupa (Sözleşme ile tanınan hak vade sonunda kullanılabilir.)

Sözleşme Büyüklüğü

Dayanak varlık, endeks değerinin 1.000’e bölünmüş halidir. Her bir endeks opsiyon sözleşmesi bu
şekilde hesaplanan 1 adet dayanak varlığı temsil eder.
(Örnek: BIST 30 Endeksi/1.000)*1 TL=(78.000/1.000)*1=78,00 TL)

Fiyat Kotasyonu ve Minimum
Fiyat Adımı

Fiyat teklifleri bir adet dayanak varlık için verilen prim fiyatı üzerinden girilir.
Minimum fiyat adımı 0,01’dir.

Vade Ayları

Vade döngü ayları Şubat, Nisan, Haziran, Ağustos, Ekim ve Aralık. Piyasada aynı anda, içinde bulunulan
aya en yakın üç vade ayına ait sözleşmeler işlem görür. Bu üç vade ayından biri Aralık değilse, Aralık
vade ayı ayrıca işleme açılır. (Örnek: “Ekim-Aralık-Şubat” veya “Nisan-Haziran-Ağustos-Aralık”)

Uzlaşma Şekli

Nakdi Uzlaşma

Takas Süresi

Takas süresi T+1 olarak uygulanır.

İşlem Saatleri

09:10 - 17:45 tek seans. 12:30 - 13:55 arası işlem yapılmayan zaman aralığıdır.

Günlük Uzlaşma Fiyatı

İstisnai durumlar dışında günlük uzlaşma fiyatı olarak;
a) Seans sona ermeden önceki son 10 dakika içerisinde gerçekleştirilen işlemlerin miktar ağırlıklı
ortalama fiyatı,
b) Eğer son 10 dakika içerisinde 10’dan az işlem yapıldıysa, seans içerisinde geriye dönük olarak
bulunan son 10 işlemin miktar ağırlıklı ortalama fiyatı alınır.

Vade Sonu Uzlaşma Fiyatı

Alım opsiyonları için vade sonu uzlaşma fiyatı, dayanak varlık olarak kabul edilen BIST 30 Endeksinin
son işlem gününde spot piyasada ikinci seans sürekli müzayedenin son 30 dakikası süresince ilan
edilen değerlerinin zaman ağırlıklı ortalaması ile BIST 30 Endeksinin kapanış değerinin sırasıyla %80 ve
%20 oranlarıyla ağırlıklandırılması ile hesaplanan değerin 1000’e bölünmesi suretiyle bulunan değer ile
opsiyon kullanım fiyatı arasındaki farkın en yakın fiyat adımına yuvarlanması sonucunda bulunur. Satım
opsiyonları için vade sonu uzlaşma fiyatı, opsiyon kullanım fiyatı ile dayanak varlık olarak kabul edilen
BIST 30 Endeksinin son işlem gününde spot piyasada ikinci seans sürekli müzayedenin son 30 dakikası
süresince ilan edilen değerlerinin zaman ağırlıklı ortalaması ile BIST 30 Endeksinin kapanış değerinin
sırasıyla %80 ve %20 oranlarıyla ağırlıklandırılması ile hesaplanan değerin 1000’e bölünmesi suretiyle
bulunan değer arasındaki farkın en yakın fiyat adımına yuvarlanması sonucunda bulunur.

Kullanım Fiyatları

Kullanım fiyat adımı 5’dir. (5.000 Endeks puanı)

Vade Sonu ve Son İşlem Günü

Her vade ayının son iş günü. Yurt içi piyasaların resmi tatil nedeniyle yarım gün olması durumunda vade
sonu ve son işlem günü bir önceki iş günüdür.

Günlük Fiyat Değişim Limiti

Fiyat değişim limiti yoktur.

İşlem Teminatı Esasları

Başlangıç Teminatı: SPAN portföy bazında teminatlandırma yöntemi kullanılarak belirlenir.
Bulunması Gereken Teminat: Başlangıç teminatı ile fiziki teslimat teminatının toplamıdır.
Sürdürme Teminatı: Bulunması gereken teminatın %75’idir.
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BIST 30 ENDEKS VADELİ İŞLEM
VE OPSİYON SÖZLEŞMELERİ

BIST 30 Endeks Vadeli İşlem Sözleşmeleri
Dayanak Varlık

BIST 30 fiyat Endeksi

Dayanak Varlık

BIST 30 Fiyat Endeksi

Dayanak varlık, endeks değerinin 1.000’e bölünmüş halidir. Her bir endeks vadeli işlem sözleşmesi bu
şekilde hesaplanan 100 adet dayanak varlığı temsil eder.
(Örnek: BIST 30 Endeksi/1.000)*100 TL=(78.000/1.000)*100=7.800,00 TL)

Opsiyon Sınıfı

Alım ve Satım Opsiyonu

Sözleşme Büyüklüğü

Opsiyon Tipi

Avrupa (Sözleşme ile tanınan hak vade sonunda kullanılabilir.)

Sözleşme Büyüklüğü

Dayanak varlık, endeks değerinin 1.000’e bölünmüş halidir. Her bir endeks opsiyon sözleşmesi bu
şekilde hesaplanan 100 adet dayanak varlığı temsil eder.
(Örnek: BIST 30 Endeksi/1.000)*1 TL=(78.000/1.000)*100=7.800,00 TL)

Fiyat Kotasyonu ve Minimum
Fiyat Adımı

Fiyat bir adet dayanak varlığın opsiyon primi olarak, virgülden sonra iki basamak olacak şekilde işlem
sistemine girilir. Minimum fiyat adımı 0,01’dir.

Vade Ayları

Vade döngü ayları Şubat, Nisan, Haziran, Ağustos, Ekim ve Aralık. Piyasada aynı anda, içinde bulunulan
aya en yakın üç vade ayına ait sözleşmeler işlem görür. Bu üç vade ayından biri Aralık değilse, Aralık
vade ayı ayrıca işleme açılır. (Örnek: “Ekim-Aralık-Şubat” veya “Nisan-Haziran-Ağustos-Aralık”)

Uzlaşma Şekli

Nakdi Uzlaşma

Takas Süresi

Takas süresi T+1 olarak uygulanır.

İşlem Saatleri

09:10 - 17:45 tek seans. 12:30 - 13:55 arası işlem yapılmayan zaman aralığıdır.

VİOP Hakkında
Borsa İstanbul A.Ş., yerli ve yabancı yatırımcıların ülkemizde türev ürünlere yatırım yapabilmesi,
Türk finans piyasalarının gelişmiş finansal piyasalar ile bütünleşmesi ve Borsa’nın geniş yelpazede
ürünlere yatırım yapılabilecek bir finansal süpermarkete dönüşmesi amacı doğrultusunda vadeli
işlem ve opsiyon sözleşmelerini işleme açarak yatırımcıların kullanımına sunmaktadır.
Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası (VİOP) ile Vadeli İşlem ve Opsiyon
Borsası A.Ş. alım-satım platformlarının VİOP çatısı altında birleşmesi 5 Ağustos 2013 tarihinde
gerçekleşmiş ve bu birleşmenin ardından Türkiye’deki tüm vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri,
Borsa İstanbul VİOP bünyesinde tek bir alım-satım platformunda işlem görmeye başlamıştır.
Mevcut durumda Pay Vadeli İşlem ve Opsiyon Sözleşmeleri, BIST 30 Endeks Vadeli İşlem ve
Opsiyon Sözleşmeleri, DolarTL Vadeli İşlem ve Opsiyon Sözleşmeleri, EuroTL Vadeli İşlem
Sözleşmeleri, EUR/USD Çapraz Kuru Vadeli İşlem Sözleşmeleri, Altın Vadeli İşlem Sözleşmeleri,
Dolar/Ons Altın Vadeli İşlem Sözleşmeleri, EgePamuk Vadeli İşlem Sözleşmeleri, Anadolu Kırmızı
Buğday Vadeli İşlem Sözleşmeleri ile Baz Yük Elektrik Vadeli İşlem Sözleşmeleri Piyasamızda
işlem görmektedir. Bu broşürde BIST 30 endeks vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerine ilişkin
genel bilgilere yer verilmiştir.

BIST 30 Endeks Opsiyon Sözleşmeleri

Fiyat Kotasyonu ve Minimum
Fiyat Adımı

Sözleşme fiyatı, endeks değerinin 1.000’e bölünmesiyle oluşan değerin virgülden sonra üç basamak
olacak şekilde işlem sistemine girilir (Örnek: 102,325) Minimum fiyat adımı 0,025’dir.

Vade Ayları

Vade döngü ayları Şubat, Nisan, Haziran, Ağustos, Ekim ve Aralık. Piyasada aynı anda, içinde bulunulan
aya en yakın üç vade ayına ait sözleşmeler işlem görür. Bu üç vade ayından biri Aralık değilse, Aralık
vade ayı ayrıca işleme açılır. (Örnek: “Ekim-Aralık-Şubat” veya “Nisan-Haziran-Ağustos-Aralık”)

Uzlaşma Şekli

Nakdi Uzlaşma

Takas Süresi

Takas süresi T+1 olarak uygulanır.

İşlem Saatleri

09:10 - 17:45 tek seans. 12:30 - 13:55 arası işlem yapılmayan zaman aralığıdır.

Günlük Uzlaşma Fiyatı

İstisnai durumlar dışında günlük uzlaşma fiyatı olarak;
a) Seans sona ermeden önceki son 10 dakika içerisinde gerçekleştirilen işlemlerin miktar ağırlıklı
ortalama fiyatı,
b) Eğer son 10 dakika içerisinde 10’dan az işlem yapıldıysa, seans içerisinde geriye dönük olarak
bulunan son 10 işlemin miktar ağırlıklı ortalama fiyatı alınır.

Vade Sonu Uzlaşma Fiyatı

Vade sonu uzlaşma fiyatı, dayanak varlık olarak kabul edilen BIST 30 Endeksinin son
işlem gününde spot piyasada ikinci seans sürekli müzayedenin son 30 dakikası süresince
ilan edilen endeks değerlerinin zaman ağırlıklı ortalaması ile BIST 30 Endeks kapanış değerinin
sırasıyla %80 ve %20 oranlarıyla ağırlıklandırılması ile hesaplanan değerin 1000’e bölünmesi
suretiyle hesaplanır. Vade sonu uzlaşma fiyatı, bulunan değerin en yakın fiyat adımına
yuvarlanması ile elde edilen değerdir.

Vade Sonu

Her vade ayının son iş günü. Yurt içi piyasaların resmi tatil nedeniyle yarım gün olması durumunda
vade sonu bir önceki iş günüdür.

Son İşlem Günü

Her vade ayının son iş günü. Yurt içi piyasaların resmi tatil nedeniyle yarım gün olması durumunda son
işlem günü bir önceki iş günüdür.

Günlük Fiyat Değişim Limiti

İşlem Teminatı Esasları

Günlük fiyat değişim limiti, her bir sözleşme için belirlenen baz fiyatın ±%15’idir. Bu yöntemle
hesaplanan alt veya üst limitin fiyat adımına tekabül etmemesi halinde üst limit bir üst fiyat adımına,
alt limit ise bir alt fiyat adımına yuvarlanır.
Başlangıç Teminatı: SPAN portföy bazında teminatlandırma yöntemi kullanılarak belirlenir.
Bulunması Gereken Teminat: Başlangıç teminatı ile fiziki teslimat teminatının toplamıdır.
Sürdürme Teminatı: Bulunması gereken teminatın %75’idir.

Günlük Uzlaşma Fiyatı

İstisnai durumlar dışında günlük uzlaşma fiyatı olarak;
a) Seans sona ermeden önceki son 10 dakika içerisinde gerçekleştirilen işlemlerin miktar ağırlıklı
ortalama fiyatı,
b) Eğer son 10 dakika içerisinde 10’dan az işlem yapıldıysa, seans içerisinde geriye dönük olarak bulunan
son 10 işlemin miktar ağırlıklı ortalama fiyatı alınır.

Vade Sonu Uzlaşma Fiyatı

Alım opsiyonları için vade sonu uzlaşma fiyatı, dayanak varlık olarak kabul edilen BIST 30 Endeksinin
son işlem gününde spot piyasada ikinci seans sürekli müzayedenin son 30 dakikası süresince ilan
edilen değerlerinin zaman ağırlıklı ortalaması ile BIST 30 Endeksinin kapanış değerinin sırasıyla %80 ve
%20 oranlarıyla ağırlıklandırılması ile hesaplanan değerin 1000’e bölünmesi suretiyle bulunan değer ile
opsiyon kullanım fiyatı arasındaki farkın en yakın fiyat adımına yuvarlanması sonucunda bulunur. Satım
opsiyonları için vade sonu uzlaşma fiyatı, opsiyon kullanım fiyatı ile dayanak varlık olarak kabul edilen
BIST 30 Endeksinin son işlem gününde spot piyasada ikinci seans sürekli müzayedenin son 30 dakikası
süresince ilan edilen değerlerinin zaman ağırlıklı ortalaması ile BIST 30 Endeksinin kapanış değerinin
sırasıyla %80 ve %20 oranlarıyla ağırlıklandırılması ile hesaplanan değerin 1000’e bölünmesi suretiyle
bulunan değer arasındaki farkın en yakın fiyat adımına yuvarlanması sonucunda bulunur.

Kullanım Fiyatları

Kullanım fiyat adımı 2’dir. (2.000 Endeks puanı)

Vade Sonu ve Son İşlem Günü

Her vade ayının son iş günü. Yurt içi piyasaların resmi tatil nedeniyle yarım gün olması durumunda vade
sonu ve son işlem günü bir önceki iş günüdür.

Günlük Fiyat Değişim Limiti

Fiyat değişim limiti yoktur.

İşlem Teminatı Esasları

Başlangıç Teminatı: SPAN portföy bazında teminatlandırma yöntemi kullanılarak belirlenir.
Bulunması Gereken Teminat: Başlangıç teminatı ile fiziki teslimat teminatının toplamıdır.
Sürdürme Teminatı: Bulunması gereken teminatın %75’idir.

