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Eğitimimize Hoş Geldiniz...

Eğitimde anlatılmayacak olan:
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Zengin olmanın sırlarıdır



GELİN BERABER HAYAL DÜNYASINDAN ÇIKALIM…

• Bir günde en fazla kaça kadar sayabilirsiniz?
• 1 milyona ne kadar sürede sayabilirsiniz?
• Peki 1 milyara…?
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KAYBETME KORKUSU ve 
KAYIPTAN KORUNMA DÜRTÜSÜ

Kaybetme korkusu, sahip olduklarını kaybetmek kaynaklı, insanların yaşadığı en 
büyük korkular arasındadır. Bu kaybı önleme isteği türev piyasaların gelişimine 
katkı sağlayan dürtüdür.
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• M.Ö. 6yy’da Eski Yunan’da (Miletos) Thales

• 17.yy Japonya Dojima pirinç piyasası

• 17.yy Hollanda – Lale Opsiyonları

• 1848 Şikago – CBOT – Buğday, Mısır 

• 1972 Bretton Woods sonrası ilk Döviz Organize
Borsası – CME

• 1973 ilk organize opsiyon piyasası CBOE



YATIRIMLARIMI NEREDE DEĞERLENDİRMELİYİM?

Fiyatların bu kadar oynak olduğu yerde ne yapmalıyım?

KORKUYORUM...!



STRES
• Stres beyni keskinleştirir:
- Daha çok ışık almak için göz bebekeleri büyür
- Hedefe odaklı «tünel görüş» artar
- Kalp atışı hızlanır (145-175 nabız arası işler 

kötüye gidiyor. 175 üzeri bilişsel sürecin 
çöküşü)

- Soğuyan terleyen avuç içleri
- Seslerin kısılması hissi
- Zamanın yavaşladığı hissi
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İNSAN BEYNİ
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• 1500 cm3 hacminde
• Yaklaşık 1,5kg ağırlığında
• 1 milyon km lif bağlantısına sahip
• Korteksteki bütün kıvrımları 

düzleştirirsek 2,3m2’lik bir alan 
kaplar. (Bir bebek battaniyesi 
kadar)

• 100 milyar nörona (hücreye) 
sahiptir ve bu hücrelerin bağlantı 
kurma olasılığı evrendeki 
atomların sayısından fazladır

• Çalışmak için 60 watt’lık enerjiye 
ihtiyacı var. Bunun için 120gr 
glikoz (420kcal) tüketerek toplam 
vücut için gerekli glikozun yaklaşık 
%20’sini kullanır

• Oksijensiz ve ya glikozzus en fazla 
10 dakika yaşayabilir.

İnsan her canli gibi soyunu devam ettirme 
derdinda HAYAL yetenegi olan bir canlidir



BEYNİMİZİN YAPISI
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SÜRÜNGEN - Reptilian (ESKİ) BEYİN
ve R-Kompleks

- Karnım acıktı

10

BENCİL beynimizdir. Bilinçaltımızın gerçek 
patronu bu kısımdır.

Hayatımızın her alanında, ilkel beynimiz çok 
baskın bir role sahiptir. Çoğu alanda 
yaptığımız gibi, satın alma kararlarını da, ilkel 
beynimizin etkisiyle alırız. 

İki önceliği vardır:
1- Hayatta kal
2- Üre (çoğal)

Hayatı siyah ve beyaz olarak görür. Somut 
olmayan mesajları, ilkel beyin anlamaz. 
Beynimizin bu özelliği, siyasetçiler, 
pazarlamacılar ve iletişimciler için son derece yol 
göstericidir.

Akıllı ama basiretsiz liderler seçmenin sürüngen 
beyne hitap için R-Kompleksini kullanırlar:
"Ben de senin gibiyim ama senin olmadığın bir 
yerdeyim, oyunla bana güç ver, nefret ettiğin 
herkesin canını okuyayım!" 

Toplumlar için bir zeka testi olan bu tip liderler 
kolaylıkla iktidara gelebilirken, gidişlerinde büyük 
bedel öder ve ödetirler. 
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• 1940 ve 1950’li yıllarda Amerikalı 
nörobilimci Dr. Paul Maclean yaptığı 
araştırmalar sonucunda beynin üç 
katmandan oluştuğunu fark etti.

• Bunlar;
- Reptilian (sürüngen) ya da ilkel beyin 

olarak adlandırılan beynin en ilkel 
kısmı

- Memeli (Duygusal) beyin olarak da 
adlandırılan Limbik Sistem. 

- Neo-Korteks ya da Gelişmiş Beyin 
denen en üst kısmı.

Üçlü Beynin Keşfi



DUYGUSAL BEYİN (LİMBİK SİSTEM)
- İskender mi yesek ?
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DUYGULARIMIZI kontrol eden 
kısımdır. 
Mutluluk, öfke, korku, iğrenme gibi 
güdü ve motivasonel duyguların 
merkezi burasıdır.

Bu kısmın kralı AMİGDALA’dır
Panik anımızı yönetir. Beyin üzerinde 
çok etkilidir. 
Otonom Sinir Sistemi üzerinde etkili 
olabilir.

Geçmişteki kötü tecrübeleri asla 
unutmaz bu nedenle hataya çok açık 
duygusal kararlar verilmesine neden 
olan kısımdır



YENİ BEYİN (NEO- KORTEKS)
- İskender kalorilidir, salata yemek daha doğru olur..!
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Beynimizin en çok enerji tüketen en az 
kullandığımız kısmıdır

Özellikle Ön Lob (Frontal Korteks) Tüm 
canlılar içinde en çok insanda gelişmiştir

Aç, Yorgun, Stresli anlarınızda bu kısmı 
devereye almak zordur. 

27*17= ? Sorusu sorulduğunda diğer 
kısımlar devereden çıkar, beynin bu kısmı 
enerji tüketmeye ve çalışmaya başlar

İyi bir yatırımcının hareket ve düşünce 
tarzını belirleyen bu kısmı ne kadar 
kullandığıdır.



BEYNİN ETKİ MERKEZLERİ



Panik - Stres



PANİK ANIMIZI NASIL YÖNETİRİZ?



Düşünmeden verilen hızlı tepkinin nedeni

Görsel ve duyusal his aynı anda beynin iki bölümüne gider. 
Talamus ve amigdala.
Amigdala sürüngen beyin olarak daha hızlı tepki verir. Talamus dah geç tepki verdiğinden
«Düşünmeden ortaya koyulan tepki» ortaya çıkar.



DURUM VE REAKSİYON İLİŞKİSİ
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PİYASADA OLMAK SABIR VE DİSİPLİN İSTER!



DÜN, BUGÜN, YARIN...

Bugün

Dün
Yarın ??????

Fiyatlar

Fiyatlar +

-

+
-Geçmişi 

biliyoruz.
Bugünü 
biliyoruz.

Fiyatların düşmesi de lehte veya 
aleyhte sonuç doğurabilir.

Fiyatların yükselmesi lehte veya aleyhte 
sonuç doğurabilir.
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TÜREV ÜRÜNLER
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TÜREV ÜRÜNLERİN
TEMEL FONKSİYONU…

 Vadeli işlem ve opsiyon borsalarının en önemli fonksiyonu; 

 Vadeli işlemler ve opsiyon borsaları  bilgi üretim merkezleridir. 

 Etkin risk yönetimi, 

 Geleceğe yönelik fiyat keşfidir.

Geleceğe dönük bilgiler üretirler.
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BİR TÜREV ÜRÜN FİYATLAMASI İÇİN OLMAZSA 
OLMAZLAR

• Dayanak varlık ve fiyatı

• Piyasa risksiz faiz oranı

• Vadeye kalan süre

• Opsiyonlar için Volatilite

• Hisse senetleri ve hisse senedi endeksleri için temettü
oranı
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Teorik Fiyat Hesaplama
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BİST Endeks ve Pay Senetleri İçin

Spot Fiyattan al

Risksiz getiri (faiz) kaybı

Temettü getirisi

Vadeli Teorik Fiyat

• Vadeli Teorik Fiyat = Spot Fiyat + Birim Taşıma M. +(-) Risk Algılaması



Future – Spot Fiyat İlişkisi
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FUTURES – ZERO SUM GAME
PİYASALARINDA TOPLAM BAKİYENİN SIFIR OLMASI
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VADELİ İŞLEM PİYASASI

Spot 
USD/TL 6,00

Aralık Vadeli 
USD/TL 6,50

1 açık pozisyon
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VADELİ İŞLEM PİYASASI

Spot 
USD/TL 6,10

Aralık Vadeli 
USD/TL 6,60 Zarar 100TLKar 100TL

Teminat:  
670 - 100TL= 
570 TL

Teminat: 
670+100TL= 
770 TL
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amacıyla vadeli işlem sözleşmeleri alınıp satılabilir.

 Korunma (Hedge)

 Yatırım (Spekülasyon)

 Arbitraj

VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİNİN 
KULLANIM AMAÇLARI
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13 Ağustos 2018
16 Ağustos 2018

31 Aralık 2018 Vadeli USD/TRY 
Kontratı Değeri:  7,70

1 Kontrat değeri 1.000$ 

1.000.000$ karşılığı 1000 adet kısa 
pozisyon alınmalı.

Yatırılması gereken başlangıç 
teminatı: 1000*670= 670.000 TL

SPOT FİYAT: 5,85

Spot Zarar:

(5,85-7,15)*1.000.000 = -
1.300.000  TL ZARAR.

Spot USD/TRY Değeri: 7,15
1.000.000$ = 7.150.000 TL

31 Aralık Vadeli USD/TRY 
FİYATI: 6,40 

VİOP kar:

(7,70-6,40)*1.000.000 = 
1.300.000 TL KAR.

VİOP’DA VADELİ KONTRATLAR İLE KORUNMA (SHORT HEDGE)
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SPEKÜLASYON AMAÇLI İŞLEMLER İÇİN ÖNEMLİ 
KURALLAR

• Koyun Olmaktan Korkma! (Don’t Be Afraid To Be A Sheep) 

• Öncelikle Disiplin, Disiplin!

• Zararları Kısa Kes! (Cut Losses Short)

• Karlı Pozisyonu Sürdür! (Let Profits Run)

• Short Pozisyonda Trade Etmeyi Öğren! (Learn To Trade From The Short Side)

• Heyacan Arayanlar Genellikle Kaybeder! (Thrill Seekers Usually Lose)

• Piyasada Olacağın Süre İçin Kendine Makul Bir Zaman Hedefi Koy!

• Zarar Yazan Pozisyonu Arttırma! (Never Add Losing Position)
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Teknik Analiz Nedir?
• Teknik analiz, geçmiş fiyat hareketlerine bakarak, 

gelecekte oluşabilecek fiyat hareketlerini tahmin 
edebilmek olarak açıklanabilir.

İki varsayıma dayanır:
1- Geçmişte yaşanmış herşey fiyatın içindedir - Trendler
2- İnsan davranışı standart şablonlar (davranış tipleri) 
oluşturur – Arz- Talep Formasyonları



Arz - Talep



HIGH
(GÜNÜN EN YÜKSEK FİYATI)

OPEN
(PİYASA AÇILIŞ FİYATI)

CLOSE
(PİYASA KAPANIŞ FİYATI)

LOW
(GÜNÜN EN DÜŞÜK FİYATI)

TEKNİK ANALİZDE EN YAYGIN KULLANILAN GRAFİK TÜRÜ 
BAR GRAFİKTİR.

PRICE BAR



TRENDLER



TRENDLER



TRENDLER



TRENDLER



TRENDLER
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Yatay Destek - Dirençler

August September October November December 1999 February

5000

10000

x1000000

900

1000

1100
1200

1300
1400

1500
1600

1700

1800
1900

2000
2100

2200
ISCTR E (8,050.00, 7,200.00, 7,200.00, -700.000)

 



HAREKETLİ ORTALAMALAR
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TEKNİK FORMASYONLAR
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SPEKÜLATİF İŞLEM STRATEJİLERİ : 
TRAILING STOP LOSS
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Algoritma veri akış diyagramı örneği

MAKİNELERİN YÜKSELİŞİ - ALGORİTMALAR

44



Algoritma Çay Demlerse…

MAKİNELERİN YÜKSELİŞİ - ALGORİTMALAR
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OPSİYONLAR
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OPSİYON SÖZLEŞMESİ NEDİR?
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VİOP’DA İŞLEM GÖREN OPSİYON SÖZLEŞMELERİ

Pay Senetleri Pay Senetleri Endeks Döviz
GARAN ARCLK BIST - 30 USDTRY
ISCTR EKGYO
AKBNK KRDMD
VAKBN KCHOL
YKBNK PGSUS
THYAO PETKM
EREGL TOASO
SAHOL TTKOM
TCELL HALKB
TUPRS SISE
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Opsiyon Fiyatlama Modeli

• Sigortacının prim hesabı • Opsiyon prim hesabı

Otomobilin değeri

Sigorta poliçesinde 
kabul edilen muafiyet

Sigortanın süresi

Faiz oranları

Trafik geçmişiniz (Risk)

Dayanak varlığın değeri

Kullanım fiyatı (strike)

Vadeye kalan süre

Paranın finansman maliyeti

Oynaklık (volatilite)

49



OPSİYON FİYATLAMA MODELİ

MODEL

B&S, vs...Opsiyon 
kullanım 

fiyatı

Dayanak 
varlık 
Fiyatı

Zaman Paranın 
maliyetiOynaklık

TEORİK 
OPSİYON 

FİYATI
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OPSİYON FİYATLAMA MODELİ

C = SN(d1) – X e-rT N(d2) (alım opsiyonu)
C = Alım opsiyonun fiyatı
S = Dayanak varlık fiyatı
X = Alım opsiyonun kullanım fiyatı (strike)
r = risksiz getiri oranı
T = Vade sonuna kalan süre
N() = Normal dağılım alanı
d1 =((ln(S/X) + (r + σ2/2) T)) / σT1/2

d2 = d1 - σT1/2

Put-call paritesine göre;
P = C – S + X e-rT

P = X e-rT N(-d2) – S N(-d1) (satım opsiyonu)
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OPSİYON HESAP MAKİNESİ

• Dayanak varlığın fiyatı
• Opsiyon kullanım fiyatı
• Vadeye kalan zaman
• Oynaklık (volatilite)
• Yıllık faiz oranları
• Dayanak varlık hisse 

senedi ise temmettü 
oranı...
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OPSİYON SENARYOLARI
Vade Sonu Kapanışına Göre
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VİOP’TA USD/TRY OPSİYON FİYATLARI 
15 Mart 2018  Saat: 14:50
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TL değer 
kazanabilir. 

Elimde çok Dolar 
var 3,85’in altına 

düşmesinden 
endişe ediyorum.

TL/DOLAR 
3,85’in altına 
gelirse ben 

sana 2,65’den 
alma garantisi 

verebilirim.

Vallaha
mı ?

Anlaştık !

Ancak bu riski 
almak için her 

1000 DOLARLIK 
kontrat başına 
16,7 TL prim 

ödemen gerek.
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Dolar’ın TL karşısında 
yükselmesinden endişe 
ediyorum. TL/DOLAR 

4,00  seviyesinin üzerine 
çıkarsa çok zarar ederim.

TL/DOLAR 4,00 
seviyesinin 

üzerine çıkarsa 
size 4,00’ten 

satmayı taahhüt 
edebilirim.

Ne yapmam 
gerekli ?

4,00 kullanım fiyatlı 
alım opsiyonunu 

size satarım. Ancak 
1000 DOLAR 

büyüklüğündeki her 
kontrat başına 37,5 

TL prim alırım.

Anlaştık 



OPSİYON’UN DEĞERİ (MONEYNESS)
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Opsiyonun değeri (moneyness) nedir?

Opsiyonlarda her zaman şu terimleri işiteceksiniz: ITM (in the money- karda), 
ATM (at the money-başabaş) ve OTM (out of the money-zararda). Her üç 
terimde opsiyonun kullanım fiyatının dayanak varlık fiyatına ilişkisini gösterir.

Dayanak fiyat < 
kullanım fiyatı

Dayanak fiyat= 
kullanım fiyatı

Dayanak fiyat> 
kullanım fiyatı

Alım opsiyonu 
(Call option) OTM ATM ITM

Satım osiyonu 
(Put option) ITM ATM OTM
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 XU30 endeks haziran vadeli 
sözleşmesinde 100 adet satım 
yaptığımızda opsiyonun deltasının 
-0,47 olduğunu görüyoruz.

 100 satım opsiyonu için Delta: 0,47 
100*(0,47)   = 47

47 adet XU030 Haziran vadeli Vadeli
İşl. Sözleşmesi AL

 Delta sabit midir? Dinamik Korunma

 Artık pozisyonunuz tamamen korunma 
yapılmış durumda mı? Gamma? 
Vega?

OPSİYON ANALİZİ



DİNAMİK GÖSTERGELER 
(OPSİYON GREEK’LERİ)
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• Alım opsiyonu satın aldınız...Dayanak varlık yükseliyor ama opsiyon 
primi düşüyor!

• Satım opsiyonu aldınız...Dayanak varlık düşüyor ama opsiyon primi 
yükselmiyor!

• Opsiyon sattınız...Prim her gün ne kadar erir!

• Spread işlemi yaptınız...Prim düşüyor!

• SEBEP Greeks.



OPSİYON GREEK’LERİ
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• $ Teorik fiyat, kabaca opsiyon için ‘fair value’ 

• ∆ Delta, dayanak varlığın bir birim değişmesine karşı opsiyon 
fiyatının değişim hızını gösterir (‘).

• Γ Gamma, delta’nın değişme hızını gösterir (‘’).

• Θ Theta, opsiyon priminin zamanla erimesini gösterir.

• Λ Vega, oynaklığın %1 değişimine karşı opsiyonun teorik 
değerinin değişme hızını gösterir.

• Ρ Rho, faiz oranlarının %1 değişmesi halinde opsiyonun teorik 

değerinde değişme beklentisini gösterir. 



• Aylık yada haftalık grafik ile karşılaştırıldığında bugünkü fiyat nedir?
• Mevsimsellik var mı, tepe veya dip yakın mı?
• Beklentiniz bull/ bear/ yada nötr mü?
• Teknik ve temel verileri nasıl değerlendiriyorsunuz?
• Açıklanacak rapor ve önemli veriler!
• Volatilite beklentiniz?
• Alacağınız pozisyonun delta’sı nedir?
• Eğer piyasa aksi yönde hareket ederse hangi strateji ile en az kötü 

hissedersiniz?
• Ne kadar risk almak istiyorsunuz?

STRATEJİ SEÇİMİ İÇİN KONTROL LİSTESİ
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YÜKSELİŞE YÖNELİK STRATEJİLER
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1) Fiyatların çok yükseleceği beklentisi: 

Alım (Call) Opsiyonu alınır.

2) Fiyatların yükseleceği beklentisi:

Satım (Put) Opsiyonu satılır.

3) Fiyatların sınırlı yükseleceği beklentisi: 

Dikey Yayılma (Bull Spread)



YÜKSELİŞE YÖNELİK STRATEJİLER - 1

Alım (Call) Opsiyonu Al
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• Piyasa Beklentisi

Yatırımcı piyasanın kısa zamanda önemli ölçüde yükseleceğini 
öngörmektedir.

• Stratejinin Uygulanış Şekli
Alım (Call) opsiyonu (a) kullanım fiyatından alınır. Yatırımcı fiyatların ne 
derece artacağını öngörüyorsa, opsiyonun kullanım fiyatı da o derece 
yüksek olmalıdır.

• Azami Kar

Kar potansiyeli sınırsızdır, piyasa yükseldikçe kar potansiyeli de yükselir. 

• Başabaş Noktası

= Kullanım Fiyatı + Prim 

• Zarar Riski

Ödenen primle sınırlıdır – Vade sonunda fiyatlar kullanım fiyatına (a) eşit 
ya da altında olursa zarar oluşur. 

• Teminat

Gerekli değildir.

• Yorum
Zaman içinde piyasa seviyesinde önemli bir değişiklik olmazsa opsiyonun 
zaman değeri azalacağı içn pozisyonun değeri de azalacaktır.



YÜKSELİŞE YÖNELİK STRATEJİLER - 2

Satım (Put) Opsiyonu Sat
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• Piyasa Beklentisi
Yatırımcı piyasanın düşmeyeceğinden emindir, ancak yükseleceği konusunda da şüpheleri 
vardır.

• Stratejinin Uygulanış Şekli
Satım (Put) opsiyonu (a) kullanım fiyatı ile satılır. Yatırımcı piyasanın ciddi oranda yükseleceğini 
düşünüyorsa, asli değerli satım opsiyonu satılacaktır. 

• Azami Kar

Kar potansiyeli alınan prim ile sınırlıdır. Opsiyon ne kadar asli değerli (in-the-money) ise, alınan 
prim de o kadar yüksek olur. 

• Başabaş Noktası

= Kullanım Fiyatı – Prim 

• Zarar Riski

Zarar neredeyse sınırsızdır. (Dayanak varlığın fiyatı sıfırın altına inemez.) Yüksek Risk 
Stratejisi. Piyasanın ciddi oranda düşmesi durumunda yüksek kayıplar yaşanır. [Strateji 
uygulanmak isteniyor fakat aşağı yönlü risk sınırlandırılmak isteniyorsa  dikey yayılma stratejisi 
(bull spread) tercih edilmelidir. ] 

• Teminat

Her zaman gereklidir.

• Yorum
Zaman geçip piyasa seviyesinde önemli bir değişiklik olmaması, opsiyonun zaman değerinin 
azalmasıyla kısa pozisyonun değerinin artmasını sağlar. 
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YÜKSELİŞE YÖNELİK STRATEJİLER -3

Dikey Yayılma

• Piyasa Beklentisi
Yatırımcı piyasanın düşmeyeceğini düşünmekle beraber riski sınırlandırmak istemektedir. Piyasanın 
düşeceğinden ziyade yükseleceğini düşünenler için nispeten daha muhafazakar bir stratejidir. 

• Stratejinin Uygulanış Şekli

Alım (Call) opsiyonu düşük  kullanım fiyatı (a) ile alınır ve diğer bir call opsiyonu yüksek kullanım fiyatı 
(b) ile satılır, yüksek primli call opsiyonu alıp düşük primli call opsiyonu satıldığı için başlangıçta para 
çıkışı söz konusudur.

Satım (Put) opsiyonu düşük kullanım fiyatı (a) ile alınır ve diğer bir put yüksek kullanım fiyatı (b) ile 
satılır, yüksek primli satım (put) opsiyonu satıp, düşük primli satım opsiyonu alındığı için başlangıçta 
para girişi söz konusudur.

• Azami Kar

İki durumda da sınırlıdır-
Alım (Call) Opsiyonları: Kullanım Fiyatları arasındaki fark- primler arasındaki fark
Satım (Put) Opsiyonları: Primler arası fark

Vadesonunda piyasa en yüksek kullanım fiyatının da üstündeyse maximum kar sağlar.

• Zarar Riski

İki durumda da sınırlıdır-

Alım (Call) Opsiyonları: Primler arası fark.

Satım (Put) Opsiyonları: Kullanım fiyatları arasındaki fark – İlk tahsilat
Vadesonunda fiyatlar en düşük kullanım fiyatının da altındaysa maximum kayıplar söz konusu olur. 

• Teminat

Gerekmeyebilir.

• Yorum 

Dengeli bir pozisyon olduğu için opsiyonun zaman değerinin azalmasının önemli bir etkisi olmaz.



 YÜKSELİŞ BEKLENTİSİ: 

Yükselişe Yönelik Stratejiler

 DÜŞÜŞ BEKLENTİSİ: 

Düşüşe Yönelik Stratejiler

 VOLATİL BEKLENTİ: 

Yüksek Volatilite Stratejileri

 YATAY BEKLENTİ: 

Düşük Volatilite Stratejileri

SPEKÜLATİF İŞLEMLER İÇİN STRATEJİLER
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1)    Piyasanın Çok Düşeceği Beklentisi;
Satım (Put) Opsiyonu Al

2) Piyasanın Düşeceği Beklentisi;
Alım (Call) Opsiyonu Sat

3) Sınırlı Düşüş Beklentisi; 
Bear Spread

DÜŞÜŞE YÖNELİK STRATEJİLER
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DÜŞÜŞE YÖNELİK STRATEJİLER -1

Satım (Put) Opsiyonu Al

• Piyasa Beklentisi
Yatırımcı piyasanın kısa zamanda önemli ölçüde düşeceğini 
öngörmektedir.

• Stratejinin Uygulanış Şekli
Put opsiyonu a kullanım fiyatı ile alınır. Yatırımcı fiyatların ne derece 
düşeceğini bekliyorsa, kullanım fiyatı da o derece düşük olmalıdır. 

• Azami Kar 
Kar potansiyeli sınırsızdır. (Piyasa fiyatları sıfırın altına 
düşemeyeceği için!!!) 

• Başabaş Noktası
= Kullanım Fiyatı – Ödenen Prim 

• Zarar Riski
Ödenmiş Prim ile sınırlı olup, - vade sonunda fiyatlar kullanım 
fiyatına eşit yada üstündeyse zarar oluşur. 

• Teminat
Gerekli değildir. 

• Yorum
Zaman içinde piyasa seviyesinde önemli bir değişiklik olmazsa 
opsiyonun zaman değeri azalacağı içn pozisyonun değeri de 
azalacaktır.
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DÜŞÜŞE YÖNELİK STRATEJİLER -2 

Alım (Call) Opsiyonu Sat

• Piyasa Beklentisi
Yatırımcı piyasanın yükselmeyeceğinden emindir, ancak ne 
kadar düşeceği konusunda şüpheleri vardır. 

• Stratejinin Uygulanış Şekli
Alım (Call) opsiyonu a kullanım fiyatından satılır. Yatırımcı 
beklentisinin gerçekleşeceğinden eminse  başabaş (at-the-
money) opsiyon, şüpheleri varsa asli değersiz ( out-of-the-
money) opsiyon satılmalıdır.

• Azami Kar
Alınan Prim ile sınırlıdır. Vade sonunda fiyatlar  opsiyonun 
kullanım fiyatına eşit ya da altındaysa oluşur.

• Zarar Riski
Sınırsızdır. Piyasa yükseldikçe pozisyonun zarar tutarı da 
yükselir. (Yatırımcı stratejinin mantığına güveniyor fakat düşüş 
riskini de almak istemiyorsa , bear spread’ e yönelebilir.)

• Teminat
Her zaman gereklidir.

• Yorum
Zaman içinde piyasa seviyesinde önemli bir değişiklik olmazsa 
opsiyonun zaman değerinin azalması, kısa pozisyonun değerinin 
artmasını sağlayacaktır.



70

DÜŞÜŞE YÖNELİK STRATEJİLER -3 

Bear Spread
• Piyasa Beklentisi

Yatırımcı piyasanın yükseleceğini düşünmemekle birlikte riski sınırlandırmak 
istemektedir. Piyasanın yükseleceğinden ziyade düşeceğine dair beklentisi olan 
yatırımcı için temkinli bir stratejidir. 

• Stratejinin Uygulanış Şekli
Alım (Call)  opsiyonu düşük kullanım fiyatı (a) ile satılır, ve diğer bir alım (Call) 
opsiyonu yüksek kullanım fiyatı (b) ile alınır, Yüksek primli alım opsiyonu satıp, 
düşük primli alım opsiyonu alındığı için başlangıçta para girişi söz konusu olur.
Satım (Put)  opsiyonu düşük kullanım fiyatından (a) satılır ve diğer bir satım 
opsiyonu ( put) yüksek kullanım fiyatından (b) alınır.Yüksek primli satım opsiyonu 
satıp, düşük primli satım opsiyonu alındığı için başlangıçta para çıkışı söz 
konusu olur. 

• Azami Kar
İki durumda da sınırlıdır.
Alım (Call) opsiyonları : Primler arası fark
Satım (Put) opsiyonları: Kullanım fiyatları arasındaki fark – primlerarası fark
Vade sonunda piyasa fiyatları en düşük kullanım fiyatının da altındaysa kar 
miktarı en yüksek seviyede oluşur.

• Zarar Riski
İki durumda da sınırlıdır-
Alım (Call) opsiyonları: Kullanım fiyatları arasındaki fark – İlk tahsilat
Satım (Put) opsiyonları: Primlerarası fark
Vade sonunda piyasa fiyatları en yüksek kullanım fiyatının da üstündeyse kayıp 
miktarı en yüksek seviyede oluşur.

• Teminat
Gerekmeyebilir. 

• Yorum
Dengeli bir pozisyon olduğu için opsiyonun zaman değerinin azalmasının önemli 
bir etkisi olmaz.



 YÜKSELİŞ BEKLENTİSİ: 

Yükselişe Yönelik Stratejiler

 DÜŞÜŞ BEKLENTİSİ: 

Düşüşe Yönelik Stratejiler

 VOLATİL BEKLENTİ: 

Yüksek Volatilite Stratejileri

 YATAY BEKLENTİ: 

Düşük Volatilite Stratejileri

SPEKÜLATİF İŞLEMLER İÇİN STRATEJİLER
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VOLATİLİTE STRATEJİLERİ

1) Fiyatların çok volatil olacağı beklentisi:

Uzun Pozisyonlu Pergel Strj.

2) Fiyatların volatil olacağı beklentisi: 

Uzun Pozisyonlu Çanak Strj. 

3) Fiyatların makul ölçüde volatil olacağı beklentisi: 

Kısa Pozisyonlu Kelebek Strj.
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• Piyasa Beklentisi
Yatırımcı kısa dönemde piyasanın ciddi ölçüde  volatil olacağını 
öngörmektedir.

• Stratejinin Uygulanış Şekli

Kullanım fiyatı birbiriyle aynı olan (a) bir alım bir de satım 
opsiyonu alınır. Kullanım fiyatı  genel olarak at-the-money 
(başabaş) olur.

• Azami Kar

Sınırsızdır.

• Vade sonu İtibarıyla Başabaş Noktası

Düşük nokta: Kullanım fiyatı – Ödenen 2 prim   

Yüksek nokta: Kullanım fiyatı+ Ödenen 2 prim 

• Zarar Riski
Ödenmiş iki primle sınırlıdır. (Yatırımcı ödeyeceği primi azaltmak 
isterse uzun pozisyonlu çanak stratejisi de kullanılabilir.) 

• Teminat

Gerekli değildir.

• Yorum

Vade yaklaşıp opsiyonun zaman değeri azaldıkça pozisyon değer 
kaybeder.

YÜKSEK VOLATİLİTE STRATEJİLERİ-1 

Uzun Pozisyonlu Pergel Stratejisi
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• Piyasa Beklentisi
Yatırımcı kısa dönemde piyasanın oldukça volatil olacağını 
düşünmektedir. (Uzun pozisyonlu pergel stratejisine 
benzemekte olup burada ödenen prim daha azdır.)

• Stratejinin Uygulanış Şekli

Put opsiyonu a kullanım fiyatı ile , Call opsiyonu b kullanım 
fiyatı ile alınır. 

• Azami Kar

Piyasa ciddi ölçüde düştüğü ya da yükseldiği müddetçe 
sınırsızdır.

• Zarar Riski

Ödenen iki prim ile sınırlıdır. (Yatırımcı ödeyeceği primleri 
daha da azaltmak istiyorsa kısa kelebek stratejisi de 
kullanılabilir.)

• Teminat

Gerekli değildir.

• Yorum

Vade yaklaşıp opsiyonun zaman değeri azaldıkça pozisyon 
değer kaybeder. 

YÜKSEK VOLATİLİTE STRATEJİLERİ -2 

Uzun Pozisyonlu Çanak Stratejisi
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• Piyasa Beklentisi
Yatırımcı piyasanın ılımlı ölçüde volatil olacağını 
öngörmektedir.

• Stratejinin Uygulanış Şekli

b ve c kullanım fiyatlarından birer adet call opsiyonu 
satılırken beraberinde a kullanım fiyatından 2 adet call 
opsiyonu alınır. (Benzer bir pozisyon put opsiyonları ile de 
oluşturulabilir.)

• Azami Kar

İlk alacak tutarı ile sınırlıdır.

• Zarar Riski
Düşük kullanım fiyatı (b) ve daha yüksek kullanım fiyatı (a) 
arasındaki farktan ilk spread alacağının düşülmesi sonucu 
kalan tutar ile sınırlıdır. 

• Teminat

Birbirini götürebilir .

• Yorum 

Bu tarz stratejilerin hızlıca uygulamaya 

geçirilmesi zor olabilir. 

YÜKSEK VOLATİLİTE STRATEJİLERİ -3 

Kısa Pozisyonlu Kelebek Stratejisi



 YÜKSELİŞ BEKLENTİSİ: 

Yükselişe Yönelik Stratejiler

 DÜŞÜŞ BEKLENTİSİ: 

Düşüşe Yönelik Stratejiler

 VOLATİL BEKLENTİ: 

Yüksek Volatilite Stratejileri

 YATAY BEKLENTİ: 

Düşük Volatilite Stratejileri

SPEKÜLATİF İŞLEMLER İÇİN STRATEJİLER

76



77

DÜŞÜK VOLATİLİTE STRATEJİLERİ

1) Fiyatların çok dar bir bantta hareket edeceği beklentisi: 
Kısa Pozisyonlu Pergel Strj.

2) Fiyatların daha geniş bantta hareket edebileceği beklentisi : 
Kısa Pozisyonlu Çanak Strj.

3) Fiyatların çok fazla dalgalanmayacağı beklentisi : 
Uzun Pozisyonlu Kelebek Strj.
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DÜŞÜK VOLATİLİTE STRATEJİLERİ -1 

Kısa Pozisyonlu Pergel Stratejisi
• Piyasa Beklentisi

Yatırımcı piyasanın çok volatil olmayacağından emindir ve fiyatların dar 
bir bantta hareket edeceğini düşünmektedir. 

• Stratejinin Uygulanış Şekli
Yatırımcı kullanım fiyatları (a) aynı olan bir alım (call) bir satım (put) 
opsiyonunu satar.  

• Azami Kar

Tahsil edilen iki prim tutarı ile sınırlıdır. –Vade sonunda kullanım fiyatı 
piyasa fiyatı seviyesinde ise kar realize edilir.

• Başabaş Noktaları
Düşük nokta (b): Kullanım fiyatı - Alınan primler

Yüksek nokta (c):Kullanım fiyatı + Alınan primler (Yatırımcı aralığı bant 
aralığını genişletmek isterse , kısa pozisyonlu çanak stratejisi ilgi çekici 
olabilir.)

• Zarar Riski

Sınırsız – piyasa fiyatlarında ciddi yükseliş veya düşüş olduğu takdirde. 

• Teminat
Her zaman gereklidir.

• Yorum
Piyasada çok önemli bir değişiklik olmaması, düşen zaman değeri 
nedeniyle kısa opsiyonlar kazanacağı için pozisyonun lehinedir. 



79

• Piyasa Beklentisi
Yatırımcı piyasanın geniş bir bantta hareket etmeyeceğini 
düşünmektedir. (Fiyatlar sınırlı bir bantta hareket edebilir)  

• Stratejinin Uygulanış Şekli

Yatırımcı bir alım bir de satım opsiyonu satar. Alım opsiyonunun 
kullanım fiyatı (b) satım opsiyonunun kullanım fiyatından (a) daha 
yüksektir.

• Azami Kar

Tahsil edilen iki prim tutarı ile sınırlıdır.. 

• Başabaş Noktası
Düşük nokta(c)= Düşük kullanım fiyatı – Alınan 2 prim

Yüksek nokta (d)= Yüksek kullanım fiyatı + Alınan 2 prim 

• Zarar Riski

Sınırsız – piyasa fiyatlarında ciddi yükseliş veya düşüş olduğu 
takdirde. (Yatırımcı stratejiden memnun olmakla beraber ,düşüş 
riskine katlanmak istemiyorsa, a uzun pozisyonlu kelebek stratejisi 
ilgi çekici olabilir.) 

• Teminat

Her zaman gereklidir. 

• Yorum
Piyasada çok önemli bir değişiklik olmaması, düşen zaman değeri 
nedeniyle kısa opsiyonlar kazanacağı için pozisyonun lehinedir. 

DÜŞÜK VOLATİLİTE STRATEJİLERİ -2 

Kısa Pozisyonlu Çanak Stratejisi
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• Piyasa Beklentisi
Yatırımcı fiyatların aynı seviyelerde dalgalanacağını düşünmekte ,aynı 
zamanda düşüş riskini de almak istemektedir. 

• Stratejinin Uygulanış Şekli
Düşük kullanım fiyatlı (b) ve yüksek kullanım fiyatlı (c)  Call opsiyonları 
alınır ve karşılığında 2 tane call opsiyonu satılır. Satışların kullanım 
fiyatı en yüksek ve en düşük kullanım fiyatlarının ortasında oluşur. (a) 
(Nadir olmakla beraber aynı pozisyon Put Opsiyonları ile de alınabilir.) 

• Azami Kar

En düşük kullanım fiyatı (b) ve daha yüksek kullanım fiyatı (a) 
arasındaki farktan spreadi oluştururken yapılan ilk ödemenin düşülmesi 
sonucu kalan rakam ile sınırlıdır.

• Zarar Riski

Spread’i oluştururken yapılan ilk ödeme ile sınırlıdır. 

• Teminat
Teminat gerekli olabilir. 

• Yorum

Bu tarz stratejilerin hızlıca uygulanması zor olabilir. 

DÜŞÜK VOLATİLİTE STRATEJİLERİ -3 

Uzun Pozisyonlu Kelebek Stratejisi
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VİOP’ta OPSİYONLARI NASIL İZLERİM?
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