ÇELİK HURDA VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ
Hurda çelik, bir çok sektörde tedarik zincirinin en önemli bileşenidir. Türkiye dünyanın en fazla hurda çelik ithal eden ülkelerinden
biridir. Hurda çelik sektörü için Türkiye’nin ithal ettiği hurda çelik fiyatı referans fiyat olarak kullanılmaktadır.
Borsa İstanbul Türkiye’nin hurda çelik sektöründeki başarısını daha da artırmak için hurda çelik vadeli işlem sözleşmelerini
işleme açmıştır. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında hurda çelik vadeli işlem sözleşmelerinin kar elde etme veya fiyat riskinden
korunma amaçlı alımı/satımı yapılabilmektedir. Borsa İstanbul’da çelik hurda vadeli işlem sözleşmeleri Takasbank’ın merkezi
karşı taraf güvencesindedir.
HMS 1&2 80:20 CFR İskenderun Çelik Hurdası
Endeksi (TSI)
(Nisan 2010 - Aralık 2017)

VİOP aşağıdaki birçok fırsatı da beraberinde getiren çelik hurda vadeli işlem
sözleşmeleriyle yatırımcılara hurda çelik alıp satmanın en etkin yolunu sunuyor.
• Birçok yatırım enstrümanına tek bir platformdan erişim imkanı
• Fiyatların düşmesi beklentisinde yatırım yapma olanağı
• Yeni bir enstrüman olarak yatırımcılara portföy çeşitlendirme ve
korunma aracı
• Daha az teminatla pozisyon alma imkanı
• Esnek yatırım stratejileri uygulayabilme olanağı
• Vergi avantajı
> Borsa İstanbul VİOP tarafından çıkarılan çelik hurda vadeli işlem sözleşmeleri,
2010 yılından beri The Steel Index (TSI) tarafından açıklanan güvenilir bir
endekse dayanan ilk vadeli işlem sözleşmesidir.
> Borsa İstanbul VİOP tarafından işleme açılan çelik hurda vadeli işlem
sözleşmeleri nakdi uzlaşılı olup, vade sonu uzlaşma fiyatı, vade ayı içinde
endeks sağlayıcının günlük olarak açıkladığı fiyatların aritmetik ortalamasıdır.
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The Steel Index (TSI) firmasının HMS 1&2 80:20 CFR İskenderun Çelik Hurdası Endeksi
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1 Ton çelik hurdasının Amerikan Doları cinsinden değeri virgülden
sonra iki basamak olarak ifade edilir.

Sözleşme Büyüklüğü

10 Ton

Vade Ayları

Aynı anda içinde bulunulan ay ve bir sonraki takvim ayı ile Mart, Haziran, Eylül ve
Aralık döngü aylarından en yakın iki döngü ayına ait olmak üzere toplam dört vade ayı

Min. Fiyat Adımı

0,01 USD

Son İşlem Günü

Her bir vade ayının son iş günü

Uzlaşma Şekli

Nakdi uzlaşma

Vade Sonu Uzlaşma Fiyatı

Vade ayı içinde TSI tarafından günlük olarak açıklanan fiyatların aritmetik ortalamasıdır

İşlem Saatleri

09:30-18:15 İstanbul saati (GMT+3)
06:30-15:15 Londra saati

Merkezi Karşı Taraf

Takasbank

İşlem Teminatları

Başlangıç Teminatı: 400 USD

Aralık 2017 tarihli BISTECH Risk Parametre Tablosu verileri kullanılmıştır.

> Dayanak varlık sözleşme kodu:
• Bloomberg
: NAST0001 PLDP Index
• Reuters
: HMS-TURC=SB
> Çelik hurda vadeli işlem sözleşmeleri kodu
• Bloomberg
: JBO1 Comdty
• Reuters
: <0#HMSTR:>
• Matriks
: Sözleşme Adı (Örn: F_HMSTR0417 )
• Foreks
: Sözleşme Adı (Örn: F_HMSTR0417 )

		

’TA NASIL İŞLEM YAPILIR?

• Yatırımcıların VİOP üyelerinde hesap açmaları gerekmektedir.
• VİOP üye listesi için, http://www.borsaistanbul.com/borsa_uyeleri/uye-bilgileri?y=21
• VİOP’ta işlem yapan kurumsal yatırımcılar* için stopaj oranı 0%’dır.
• Takasbank tarafından VİOP’ta merkezi karşı taraf hizmeti verilmektedir.
• Portföy bazında risk yönetimi yapılmaktadır.
• Borsa ve Takas komisyonu oldukça düşüktür.
• Çelik hurda vadeli işlem sözleşmeleri ile ilgili olarak günlük bültenlere aşağıdaki linkten ulaşılabilir;
http://www.borsaistanbul.com/veriler/verileralt/vadeli-islem-ve-opsiyon-piyasasi/bulten-ve-piyasasi-verileri
*Tam ve dar mükellef sermaye şirketleri, yatırım fon ve ortaklıkları için %0 stopaj uygulanırken, diğer tam ve dar mükellef
kurumlar için stopaj oranı %10 olarak uygulanmaktadır.
Daha fazla bilgi için; borsaistanbul.com/urunler-ve-piyasalar/piyasalar/vadeli-islem-ve-opsiyon-piyasasi veya
Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasaları
E-mail: viop@borsaistanbul.com Telefon: +90 212 298 24 27 - 3

KULLANIM YETKİSİ VE UYARI
Bu broşür, Borsa İstanbul A.Ş. tarafından bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. İşbu kitapçıkta/sunumda/broşürde yer alan bilgiler, herhangi bir yatırım aracının alım-satım teklifi,
tavsiyesi veya getiri vaadi olarak yorumlanamaz.
Bu broşürde yer alan bilgilere dayanılarak üçüncü kişiler tarafından alınacak yatırım ya da benzeri kararların sonucunda bir zarar doğması halinde Borsa İstanbul A.Ş. hiçbir şekilde
sorumlu tutulamaz.
Burada yer alan bilgiler, Borsa İstanbul A.Ş. tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmış olmakla beraber, Borsa İstanbul A.Ş. tarafından, bu bilgilerin doğru, güncel,
güvenilir, eksiksiz veya hatasız olduğuna dair bir açıkça veya zımnen beyanda veya taahhütte bulunmamaktadır.
Şüpheye mahal vermemek adına, Borsa İstanbul A.Ş.’nin söz konusu kaynakları kullanmasından dolayı üçüncü kişiler tarafından yöneltilen herhangi bir hak veya iddia olması halinde
Borsa İstanbul A.Ş.’nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
Borsa İstanbul A.Ş., söz konusu bilgileri, bu bilgilerin sebep olduğu, bu bilgilerin kullanımından kaynaklanan veya bu bilgilere dayanan, doğrudan veya dolaylı, dolayısıyla ya da fiili
hiç bir zarar veya kayıptan dolayı, Borsa İstanbul A.Ş.’ye hiçbir şekilde sorumluluk veya yükümlülük yüklenmemesi yönündeki açık şartı ile yayınlamaktadır ve bu şartı, söz konusu
bilgileri kullanan herkes kabul etmiş sayılacaktır.
Borsa İstanbul A.Ş., insan hatası ve/veya teknik hatalar veya sair etkenlerin doğması ihtimali karşısında, kendisinin veya bilgi sağlayıcının yapabileceği hiçbir hata veya ihmalden
sorumlu değildir.
İşbu broşürün 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’ndan doğan tüm mali haklar ve diğer mevzuatlardan doğan sınai haklar Borsa İstanbul A.Ş.’ye aittir. Şüpheye mahal
vermemek adına, üçüncü kişilerin fikri hak iddiaları karşısında Borsa İstanbul A.Ş.’nin, üçüncü kişiler tarafından yöneltilen herhangi bir hak veya iddia olması
halinde herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
İşbu broşürün tüm hakları Borsa İstanbul A.Ş.’ye ait olup, içerdiği bilgiler, Borsa
İstanbul A.Ş.’nin önceden yazılı izni olmaksızın, kısmen veya tamamen, hiçbir
surette kopyalanamaz, ifa edilemez, dağıtılamaz, kiralanamaz, çoğaltılamaz, alt
lisans verilemez, değiştirilemez, sonraki kullanımlar için depolanamaz ve benzeri
işlemlere tabi tutulamaz. Borsa İstanbul A.Ş.’nin tüm imajları Tescilli Hizmet
Markası’dır ve Borsa İstanbul A.Ş.’nin önceden yazılı izni olmaksızın ticari amaçlar
için kullanılamaz.

