BISTECH VIOP
FAZ 2 GEÇİŞİ
Borsa İstanbul A.Ş. tarafından pay piyasasında tamamlanan BISTECH alt yapısına taşınma süreci, 6 Mart 2017 Pazartesi
itibariyle Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’nın (VİOP) taşınması ile devam edecektir. Bu taşıma iki aşamada olacaktır.
1- Öncelikle 1 Mart 2017 Çarşamba günü teminat uygulamasında ve sürdürme teminatı seviyesinde değişiklikler
olacaktır. Takasbank A.Ş., 1 Mart Çarşamba günü yeni uygulama ile gün içi sürdürme seviyesini devam ettirirken gün
sonu sürdürme seviyesinin kaldırılacağını açıklamıştır.
Mevcut uygulamada bir yatırımcı başlangıç teminatı %75’in altına düştüğü takdirde teminat tamamlama çağrısı söz konusu
oluyordu. Yeni uygulamada bu teminat tamamlama sistemi tamamen değişerek %75 olan oran %100’e çıkacak. Yani müşteri
hesabı gün sonu kapanış itibari ile başlangıç teminatının altına düştüğünde hesaba teminat tamamlama çağrısı uygulanacak
ve müşteri ertesi gün saat 15:00 e kadar bu teminat açığını tamamlamak durumunda kalacaktır.
Örnek: Bir müşterinin 10 adet Endeks30 sözleşmesi almak veya satmak istediğini ve bunun için hesabına 8.150 TL yatırdığını
varsayalım ( Endeks30 sözleşmesi için gerekli teminat tutarı 815 TL).
Endesk30 sözleşmesinin uzlaşma fiyatına göre, hesaptaki teminatın başlangıç teminatı olan 8.150 TL’nin altına düşmesi
durumunda teminat tamamlama çağrısına düşecektir ve ertesi gün saat 15:00 e kadar bu teminat açığını tamamlamak
durumunda kalacaktır. Gün sonunda hesabının teminatının 8.100 TL’ye düşmesi durumunda, hesap sahibi 50 TL ilave teminat
yatıracak veya açık pozisyonunu 1 adet (teminat yetecek kadar) azaltacaktır.
2- İkinci aşamada ise; 3 Mart 2017 günü seans tamamlandıktan sonra 6 Mart 2017 tarihinde geçişi olacak yeni
uygulamaya hazırlık işlemleri yapılacaktır. Bu nedenle 3 Mart 2017 seansın tamamlanması ardından (18:20),
değişikliklere ilişkin güncellemeler bitene kadar VİOP emir iletimi durdurulacaktır.
Borsa İstanbul tarafından yayınlanan “BİSTECH Sistemiyle Birlikte VIOP İşleyişine İlişkin Devreye Alınacak Uygulama
Değişiklikleri ve Yeni Uygulamalar” dokümanına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
(http://www.borsaistanbul.com/docs/default-source/nasdaqgenelmektup/duyru-no-2017-22.pdf?sfvrsn=6)
Bazı temel uygulama değişikliği maddelerine ve takip edilmesi gereken hususlara aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz.
1 Mart 2017 Seans Sonu

Teminat yapısı ile ilgili değişiklikler yürürlüğe girmiş olacağı için teminat tamamlama ve
sürdürme seviyesine ilişkin yeni kurallar geçerli olacaktır

3 Mart 2017 Seans Sonu

Seans Tamamlandıktan sonra güncellemeler bitene kadar emir kabulü ve emir girişi
durdurulacaktır.

Miktar Artırma

Yürürlükteki uygulamada olmamakla beraber yeni uygulamada miktar (emir adedi) artırma
mümkün olacaktır.

Kontrat Adı

TRYUSD ve TRYEUR dayanak varlıklarına ait kontrat adları USDTRY ve EURTRY olarak
değişecektir.

Kontrat Adı

Kontrat adındaki son iki karakter olan S0 ve S1'ler kaldırılacaktır.

Şartlı Emir

Şart fiyatı girilerek oluşturulan şartlı emirler, farklı enstrümanlar ve farklı yönlerde
girilebilecek şekilde olacaktır.

Fiziki Teslim

Mevcut sistemde T+3 olan fiziksel teslim süresi yeni uygulamada T+2 olacaktır.

Maksimum Emir
Büyüklüğü

Mevcut uygulamada 2.000 adet olan maksimum emir büyüklüğü, dayanak varlık bazında
değişebilir olacaktır.

IKG ve Tarihli Emirler

Geçiş günündeki (3 Mart 2017 akşamı) sonraki IKG ve tarihli emirler borsa tarafından iptal
edilecektir. Bu süreçten önce yatırımcı dilediği zaman iptal edebilir.

Veri Yayın Ekranları
Mobil Uygulamalar

Matriks ve Foreks terminalleri ile mobil uygulamalar üzerinden emir iletimi için gerekli
versiyon güncellemeleri kullanıcı tarafından tamamlanmış olmalıdır.
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