DUYURU: VIOP Akşam Seansı:
Değerli Yatırımcımız,
17 Ocak 2020 Cuma günü itibariyle VİOP Akşam Seansı uygulaması başlayacaktır. Akşam seansı için geçerli
olacak işlem koşulları aşağıda belirtilmiştir.


VİOP Akşam Seansında ilk etapta sadece Endeks Vadeli İşlem Sözleşmeleri (BİST 30, BİST Banka, BİST
Sınai, BİST Likit Banka ve BİST Banka Dışı Likit 10) işlem görmeye başlayacaktır.



VIOP Akşam Seansı için işlem saatleri aşağıda yer almaktadır.

Endeks Vadeli İşlem Sözleşmeleri Seans Saatleri
VIOP_SEANS_ONCESI_AH
VIOP_SUREKLI_MZYD
VIOP_SEANS_SONU
VIOP_UF_ILANI
VIOP_GUNSONU
VIOP_AS_ONCESI
VIOP_AS_SUREKLI_MZYD
VIOP_AS_SONU
VIOP_GUNSONU_AS
VIOP_YAYIN_AS

07:30:00
09:30:00
18:15:00
≈18:45:00
≈18:46:00
18:50:00
19:00:00
23:00:00
23:15:00
23:30:00



Akşam Seansı 09:30-18:15 arasında yapılan Normal Seansı takiben, 19:00-23:00 saatleri arasında
sürekli müzayede esasına göre işleyecektir.



Akşam Seansındaki işlemler bir sonraki işgünü gerçekleşecek işlemler ile beraber takasa konulacaktır.
Diğer bir deyişle T günündeki VIOP Akşam Seansı, takas işlemleri bakımından ertesi iş gününün (T+1)
başlangıç seansı gibi tasarlanmıştır.



Teminat Tamamlama Çağrıları, Normal Seansa ilişkin T günü Saat 18:45 civarında açıklanan Uzlaşma
Fiyatlarına göre hesaplanacak, T günü 19:00 -23:00 saatleri arasındaki Akşam Seansında gerçekleşen
işlemler bir sonraki T+1 iş gününe ait gün sonu döngüsüne dahil edilecektir.



Akşam Seansında gerçekleşen işlemler sonunda oluşan kar, zarar, prim borçları veya alacakları bir
sonraki iş günü sonunda hesaplara yansıtılacaktır.



Normal Seansta girilen emrin Akşam Seansında da geçerli olabilmesi için emir giriş ekranında ilgili
seçeneğin işaretlenmesi gerekecektir. İşaretli emir değiştirilmek istenirse, emir iptal edilip yeniden
yazılmalıdır.



Emir girişinde Akşam Seansında geçerli olacağı belirtilmeden sisteme gönderilmiş ve henüz
eşleşmemiş İKG ve tarihli (TAR) emirler akşam seansında inaktif statüye çekilecekler, akşam seansları
süresince gerçekleşecek işlemlerden etkilenmeyeceklerdir. Bu emirler normal seans başlangıcı ile
zaman öncelikleri korunarak sistem tarafından otomatik olarak aktif statüye çekileceklerdir.



Akşam Seansında piyasa emri kullanılamayacak olup sadece limitli ve şartlı emirler girilebilecektir.



Normal Seansta günlük emir süresi ile Aksam Seansında da geçerli olacak şekilde girilen emirler ve
Akşam Seansında yeni girilen emirler Akşam Seansı sonunda iptal edilecek bir sonraki Normal Seansa
taşınmayacaktır.



Normal Seansta girilen iptale kadar geçerli (İKG), tarihli (TAR) ve günlük (GÜN) emir süreleri Akşam
Seansında da geçerliliğini koruyacak, ancak Akşam Seansında iptale kadar geçerli (İKG) ve tarihli (TAR)
emir süresi girilemeyecektir. Günlük, gerçekleşmezse iptal et (GİE), kalanı iptal et (KİE) emir tipinde
emirler girilebilecektir.



Akşam Seansında uygulanacak fiyat limitleri ilgili günün Normal Seans sonunda hesaplanan uzlaşma
fiyatı üzerinden belirlenecek ve Normal Seans sonu uzlaşma fiyatının ±%3 'ü olarak uygulanacaktır.



Müşterilerin Akşam Seansı işlemlerini, E-Şube, ZBorsa gibi elektronik platformlar üzerinden
gerçekleştirmesi esas olup, Müşteri temsilcisi vasıtası ile emir kabulü ancak müşterinin elektronik
platformları kullanmasını engelleyen bir teknik sorun yaşaması halinde ve yine sadece pozisyon
kapama işlemleri için alınabilecektir.



Akşam Seansında işlem gören vadeli işlem sözleşmelerinin dayanak aldığı varlıkların spot piyasasının
kapalı olması/olabileceği (örneğin Hisse endekslerinin dayanak aldığı spot hisse işlemleri kapalı
olacak) nedeniyle, likidite yetersizliğine paralel volatilite ve fiyat boşlukları yaşanabilecektir.



Normal Seans sürecinde olduğu gibi, Akşam Seansında da, anlık fiyatlara göre hesaplanan anlık
teminat seviyenizin %50 ve altına inmesi halinde açık pozisyonlarınızın bir kısmı veya tamamı resen
kapatılabilecektir. Saat 15:15 olarak uygulanan Son Teminat Yatırma Saati uygulamasında herhangi
bir değişiklik olmadığından, Akşam Seansında pozisyonlarınızın sıkıntıya düşmemesi için teminat
yatırma son saatini göz önünde bulundurmanızı önemle tavsiye ederiz.

Detaylı bilgi için 0212 339 80 72 nolu hattan tarafımıza ulaşabilirsiniz.
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