VİOP AKŞAM SEANSI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

VİOP Seans saatleri
Gündüz seansı ( 9:30 – 18:15 ) – Akşam seansı ( 19:00 – 23:00 )

İşlem görecek sözleşmeler
BIST 30, BIST Banka, BIST Sınai, BIST Likit Banka, BIST Banka Dışı Likit 10

Emirler İletimi
•

Gündüz seansında girilen emrin akşam seansında geçerli olabilmesi için akşam
seansında geçerli olsun kutucuğunun işaretlenmesi gerekmektedir.

•

Gündüz seansında girilen günlük emirler akşam seansında geçerli olacak şekilde
gönderilse bile akşam seansı bittiğinde iptal olur.

•

Akşam seansında girilen emirlerin tamamı, akşam seansı bittiğinde iptal olur.

•

Akşam seansında piyasa emri , tarihli emir ve İKG (İptale kadar geçerli emir )
girilmez.

•

Akşam seansında sadece limitli ve şarta bağlı emirler girilebilecektir.

•

Emir girişinde, akşam seansında geçerli olacağı belirtilmeden sisteme gönderilmiş ve
henüz eşleşmemiş İKG veya TAR emirler, akşam seansında inaktif statüye
çekilecekler
ve
bu
seanslar
süresince
gerçekleşecek
işlemlerden
etkilenmeyeceklerdir. Bu emirler ertesi gün normal seans başlangıcı ile zaman
öncelikleri korunarak sistem tarafından otomatik olarak aktif statüye çekilecektir.

•

Akşam seansında özer emir bildirimi yapılamayacak, vadeler arası strateji emirleri
kullanılmayacaktır.

Fiyat Limitleri
Akşam seansında uygulanacak fiyat limitleri, ilgili günün normal seans sonu uzlaşma fiyatının
+-%3’ü olarak uygulanacaktır.

Uzlaşma, Takas ve Margincall
•

Akşam seansının takası, 1 iş günü sonraki gündüz seansıyla birlikte yapılacaktır.

•

Akşam seansında gerçekleşen işlemler ve fiyatlar, günsonu ve vade sonu
hesaplamalarında kullanılmayacak, bir sonraki gündüz seansıyla birleşecektir.

•
•

Akşam seansında işlem yapmayanların risk ve teminatları etkilenmeyecektir.
Akşam seansında uzlaşma değişmeyecektir.

•

Gündüz seansının sonunda margincall ‘a düşen hesaplar için margin kapama
yönünde işlem yapılabilecektir.

•

Gündüz seansının sonunda margine düşmeyen hesaplar, akşam seansında uzlaşma
değişmediği için fiyat değişse bile margine düşmeyecektir.

•

Gündüz seansı sonunda margine düşen hesapların zorunlu kapama saati
değişmeyecektir. İlgili saat, ertesi işgünü 15:00’dir.

•

Akşam seansında gerçekleşen işlemler sonucunda oluşan zarar ve karlar, bir sonraki
iş gününün sonunda hesaplara yansıtılacaktır.

•

Teminata para yatırma saati en son 19:00’dur; teminattan para çekme saati
değişmemiş, 15:40 olarak kalmıştır.

İşlem Dataları
İşlem istatistikleri her seans için ayrı ayrı uygulanacak. ( Son fiyat % değişim, yüksek , düşük,
işlem miktarı ve işlem hacmi vs. )
Gün sonu verileri akşam seansı başladığında sıfırlanacaktır.
Hatalı işlemler
Hatalı işlemlerde uygulunan, 15 dakikada haber verilmesi kuralı geçerli olacaktır. Ancak
hatalı işlem ile ilgili borsanın değerlendirmesi, ertesi işgünü içinde olacaktır.

Borsa İstanbul’un konuya ilişkin olarak yayınlamış olduğu 2019/73 sayılı duyurusu için
tıklayınız.
https://www.borsaistanbul.com/docs/default-source/viop/V%C4%B0OPta-Devreye-AlinmasiPlanlanan-Aksam-Seansi-2019-73-Duyurusu.pdf?sfvrsn=4

