FOREX Düzenlemesi
Basın Sunumu
19 Ağustos 2011

Mevcut durum
Denetim dışı, yüksek hacimli ve sadece internet üzerinden
girilen tezgahüstü bir piyasa
USD, euro ve altın kontratları çoğunlukta
Yanıltıcı “pembe” pazarlama teknikleri
Müşteri teminatları yurtdışı kurumlarda
Yatırımcıları koruyan yetkili mercii yok
Piyasa yapıcısı, likidite ve fiyat sağlayıcı kurumların hemen
hepsi yurtdışında yerleşik
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Neler yapıldı?
25.02.2011 tarihinde 6111 sayılı kanun ile Forex piyasalarını
düzenleme yetkisi Kurul’a verilmiştir
Düzenleyici otoriteler, bankalar, aracı kurumlar ve diğer piyasa
oyuncuları ile detaylı görüşmeler ve uzun çalışmalar sonucu
Kurul uzmanları tarafından düzenleme taslağı hazırlanmıştır
Kamuoyunun görüşleri de dikkate alınarak düzenlemenin son
hali dün yapılan Kurul toplantısında kabul edilmiş ve 31.08.2011
tarihinde yürürlüğe girmek üzere yayıma gönderilmiştir.
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Temel kurallar (1)
1.

Yetkili aracılar
a.


b.


c.



2.
3.

4.
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Piyasa yapıcıları (market maker)
Sadece aracı kurumlar

İşlem aracıları (white label)
Sadece aracı kurumlar

Tanıtım aracıları (introducing broker)
Aracı kurum
Piyasa yapıcı aracı kurumun temsilcisi/aracısı olan VİAŞ

Müşteri teminatları yurtiçi kurumlarda tutulacak
Bankalar, aracı kurumlara hesap açılmasına aracılık ve işlemlerin
tanıtımı ile sınırlı olarak acentelik hizmeti verebilecek
Bankaların, piyasaya likidite ve piyasa yapıcılarına fiyat sağlama
hizmetleri düzenleme kapsamı dışında
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Temel kurallar (2)
5.

6.

7.

8.

9.
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Yetkili kuruluşlar, Kurul tarafından belirlenen sermaye, risk yönetimi,
kalite kontrol, bilgi işlem, belge kayıt, reklam-tanıtım ve raporlama
kurallarına uyacaklar.
31.08.2011 tarihinden itibaren yetkisiz yapılan işlemler Sermaye Piyasası
Kanunu’na muhalefet anlamına gelecektir.
Bu işlemleri yapmak isteyen aracı kurum ve VİAŞ’lar Kurulumuzdan
yetki belgesi aldıktan sonra işlemlere başlayabilecekler.
Ancak, halen piyasa yapıcılığı yapan aracı kurumlar, Kurulca
yetkilendirilmek üzere 31.08.2011 tarihinden itibaren en geç 2 hafta
içerisinde Kurulumuza başvurmaları şartıyla işlemlerine devam
edebilecekler.
Yurtiçindeki piyasa yapıcısı diğer tüm kurumlar ile yurtdışındaki bir
kuruluşun işlem aracısı veya tanıtım aracısı olan tüm kurumların
31.08.2011 tarihine kadar tüm müşteri hesaplarını tasfiye ederek
işlemlerini durdurmaları gerekmektedir.
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Halkımıza tavsiyeler
Foreks ticareti yüksek riskler içerir ve bilgili olmayanlar bu piyasaya
girmemelidir.
Kısa sürede yüksek kar beklentisi çok yüksek riskleri de beraberinde
getirir.
Bu işlemler esas olarak risk yönetimi ve korunma amaçlarıyla
yapılmalıdır. Spekülatif pozisyonların doğuracağı yüksek risk iyi
anlaşılmalıdır.
Çalışacağınız kurumun SPK’dan yetkili olduğuna ve yasal düzenlemelere
uyduğundan emin olunmalıdır.
İşlem maliyetleri bazen görünen tüm karı ortadan kaldıracağından
maliyetler konusunda detaylı bilgi sahibi olmak çok önemlidir.
Her türlü soru ve şikayetleriniz için SPK’ya başvurun.
www.yatirimyapiyorum.gov.tr ve www.spk.gov.tr sayfalarını
dikkatlice inceleyin.
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Kaldıraç yüksek risk demektir...
1:100 Kaldıraç

1:10 Kaldıraç

Spot

A Yatırım miktarı

1.000 TRL

1.000 TRL

1.000 TRL

B Kur (TRL/USD)

1,7500

1,7500

1,7500

C Kaldıraç oranı

0,01

0,10

1,00

100.000 TRL

10.000 TRL

1.000 TRL

$57.143

$5.714

$571

D Nosyonel işlem değeri (TL) (A / C)
E Nosyonel işlem değeri ($)

(D / B)

Yeni kur (TRL/USD)

F
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Kar - Zarar
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Teşekkür ederiz

