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Forex Piyasası Hakkında

Forex, İngilizce FOReign EXchange
kelimelerinin kısaltmasından

gelmektedir.

Forex piyasası ülkelerin para 
birimlerinin değiştirildiği uluslararası

bir tezgahüstü döviz borsası
niteliğindedir.

Forex piyasasının temel özelliği, 
işlemlerin kaldıraçlı olarak

gerçekleştirilmesidir.

Döviz ticareti anlamına gelen forex
piyasasında işlem yapan broker 

şirketler genel olarak Meta Trader 4 
isimli işlem platformunu

kullanmaktadır.

Forex piyasasında alım satımı 
gerçekleştirilen ürünler dövizlerde

sınırlı değildir.
Broker şirketin fiyat alabildiği tüm 

piyasalar işlem platformuna 
eklenebilir.

BIST ve New York Hisse Senedi 
Borsası gibi diğer finansal

piyasalarından farklı olarak Forex
piyasasının bir fiziksel mekanı yoktur.

Forex piyasasında haftanın 5 günü 24 saat boyunca Gedik Yatırım Forex’te Meta Trader 4 işlem platformu aracılığıyla döviz 
çiftleri (parite), emtia (Altın, gümüş vb.), CFD ürünler (Petrol, Doğalgaz, Nasdaq, Nikkei vb.) üzerinden işlem yapabilirsiniz.
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Forex’te Temel Kavramlar

Kaldıraç

Forex piyasasını diğerlerinden ayıran ve forex piyasasını kendi içinde de oldukça cazip hale getiren en önemli faktörlerden birisi kaldıraç
sistemidir. Küçük yatırımcılar da kaldıraç sayesinde ve tabii ki doğru analizlerle büyük miktarda kazanç elde edebilme şansını yakalarlar.

Örneğin; 7.000$ gibi bir miktarla hesap açtığınızı ve yatırım kuruluşunuzun 1:10 oranında kaldıraç imkanı sunduğunu düşünelim. Bunun
anlamı, 7.000$ teminat ile 7.000$x10 (kaldıraç oranı) = 70.000$ büyüklüğünde işlem yapabilme olanağıdır. Kazancınız 7.000$ üzerinden değil
70.000$ üzerinden gerçekleşirken, kaybınız en fazla 7.000$ olabilir.

Spread

Bir paritenin alış fiyatı ile satış fiyatı arasındaki farka spread denir. Spread farkı pariteler arasında değişkenlik göstermektedir.

Pip

Bir paritenin hareket edebileceği en küçük fiyat aralığıdır. Fiyatlardaki her bir puanlık artışa pip denir. Örneğin; EURUSD paritesi, 1,36600
seviyesinden 1,36640 seviyesine geldiğinde 4 pip artış göstermiş demektir.

Margin (Teminat)

Piyasalarda işlem yapmaya başlamak için yatırım kuruluşunuzun hesabınıza yatırmanızı istediği minimum tutardır. Mevzuat gereği, işlem
açabilmek için hesabınızda 50.000 TL veya muadili döviz tutarı bulunması gerekir.



4

Lot

Forex piyasalarında işlem birimi olarak LOT kullanılır. Pariteler için 1 lot işlem 100.000 birim iken (Birinci Para Birimi Cinsinden değerlenir), altın için 1
lot işlem 100 ons olarak tanımlanır.

Swap

İki tarafın bir varlık ya da yükümlülüğe bağlı olan nakit akışını aralarında değiştirdikleri işlemdir. Örneğin on yıllık sabit faizli borca sahip bir firma ile
benzer ancak dalgalı faizli borca sahip bir firma birbirlerinin yükümlülüklerini değiştirebilir. Swap işlemlerinde, faiz oranları ile döviz kurlarındaki
değişmeler sonucunda ortaya çıkan riski en aza indirmek amaçlanmaktadır. Forex terminolojisinde Swap; yatırımcının bir günün sonunda açık
pozisyonlarına uygulanan maliyet/gelir tutarını ifade eder.

Kotasyon

O anda piyasa üzerinde fiyatlandırılmakta olan bir menkul kıymetin, alıcı ve satıcıları uzlaştırdığı anlık fiyattır.

Likidite

Bir piyasanın ya da enstrümanın nakde çevrilme kolaylığı olarak tanımlanabilir. Örneğin hisse senetleri son derece likit varlıklardır, piyasanın açık olduğu
zamanlarda anında nakde çevrilebilirler. Buna karşın bir gayrimenkul hisse senedine göre daha az likittir, elde tutulan bir gayrimenkulün nakde
çevrilmesi bir aydan bir kaç seneye kadar değişebilir.

Forex’te Temel Kavramlar
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Forex Piyasasının Diğer Piyasalardan Farkı

Pay Piyasası VİOP Piyasası Forex Piyasası

Pay piyasalarında kaldıraç 
bulunmamaktadır.

VİOP piyasalarında kaldıraç oranı  
uygulanmaktadır.

Forex piyasalarında kaldıraç mevcuttur.

Pay senedi piyasalarının denetimi SPK  
tarafindan yapılmaktadır.

VİOP’ta denetim, SPK tarafından  
yapılmaktadır.

Denetim, ağustos 2011 itibarıyla SPK 
tarafından yapılmaktadır.

Pay piyasalarında var olan likidite, 
Forex ve VİOP piyasasına göre daha 
düşüktür.

VİOP’ta likidite hisse senedine göre 
daha yüksektir.

Forex piyasası, likiditenin en yüksek  
olduğu finansal piyasadır.

Gece açık bırakılan işlemlerde faiz  
işlemez.

VİOP; 3,1 milyar TL ile 3,6 milyar TL  
arasında ortalama işlem hacmine  
sahiptir.

Forex piyasasında günlük işlem hacmi 
3,5-4 trilyon dolardır. İşlem hacmi  
olarak dünyanın en büyük piyasasıdır.

Hisse senedi piyasalarında günlük işlem 
hacmi VİOP ve Forex piyasasına göre 
daha düşüktür.

Teminatlar nemalandırılır. Forex piyasalarında gecelik faiz
bulunmaktadır.
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Forex Risk Bildirimi

Kaldıraçlı alım satım işlemleri sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır. Bu nedenle 
işlem yapmaya karar vermeden önce, karşılaşabileceğiniz riskleri anlamanız ve kısıtlarınızı dikkate alarak karar 
vermeniz gerekmektedir. Bu amaçla, Sermaye Piyasası Kurulu’nun III-39.1 Sayılı “Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş 
ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ”inin 25 inci maddesinde ön görüldüğü üzere “Kaldıraçlı Alım Satım İşlemlerine 
İlişkin Risk Bildirim Formu”nda yer alan aşağıdaki hususları anlamanız gerekmektedir.

Risk Bildirim Formu’na buradan ulaşabilirsiniz.

https://gedik-cdn.foreks.com/forex/assets/ckeditor_attachment/000/002/715/original/risk_bildirim.pdf
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