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Hisse Senetleri
Risk Derecesi

» Sermaye piyasalarının en önemli ürünlerinden birisi olan hisse senedi,
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eden paylardır. Bir şirketin hisse senedine sahip olan kişi o şirketin ortağı

anonim şirketler tarafından çıkartılan, şirket sermayesine katılımı temsil
olur. Ortaklar genel kurullara katılarak söz sahibi olacakları gibi temettü
hakkından da faydalanırlar.

Getiri Derecesi

» Borsa İstanbul’da (BIST) kote olarak işlem gören hisse senetlerine
yatırım yaptığınızda ortaklık ve temettünün yanında kısa ve orta vadede
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hisse senedi fiyatlarındaki hareketlerden yararlanmak amacıyla yatırım
yapabilirsiniz.

Vergi

» Hisse senedine yatırım bir takım riskler içermekle beraber, yatırım
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uygulanması getirilerin artmasında büyük bir önem taşımaktadır. Yurtiçi

amacının ve vadesinin doğru belirlenmesi, risk yönetimi tekniklerinin
ve global finans piyasalarındaki gelişmeleri en iyi şekilde takip eden özel
yatırım uzmanlarımızın öngörüleri, risk minimizasyonu teknikleri ile

Global Fırsatları
Takip Ederiz

birleşince orta ve uzun vadeli hisse senedi yatırımları cazip olmaktadır.
» Gedik Private, hisse senedi piyasalarında yüksek teknolojisi, Mobil
ve Web uygulamaları ile siz özel müşterilerine en iyi hizmeti sunmayı

Global ekonomi ve
piyasa şartlarındaki
değişim, yatırım
fırsatları yaratır.
Dünyadaki tüm
borsalarda emtia ve
para birimlerindeki
değişimleri sizler
adına takip eder
bu fırsatları size
sunarız.

hedeflemektedir.
» Sabit getirili yatırım ürünlerine göre çok yüksek bir getiri potansiyeli
bulunur. Kısa vadede getiri fırsatları yarattığı gibi büyüyen, finansal yapısı
kuvvetli, kârlılığı yüksek şirketlere yatırım yapıldığı taktirde orta ve uzun
vadede istikrarlı ve yüksek bir getiri fırsatı da sunar.
» Hisse senetlerinde düşüş riski bulunduğundan anapara kaybı
yaşayabilirsiniz.
» Hisse senetlerinde yatırım yaparak şirketlerin kâr payından
faydalanırsınız.
» Türkiye’nin ve dünyanın önde gelen şirketlerine yatırım yaparak onların
büyüme ve kârlılık performanslarından yararlanır, böylece reel olarak
şirketlere yatırım yaparsınız.
» Ödünç menkul kıymet alarak ve bunu açığa satarak senetlerin düşüş
göstermesi halinde getiri elde edebilir veya elinizdeki hisse senetlerini
ödünç piyasası kanalıyla belirli bir vade için kiraya verebilir ve bundan
ödünç menkul kıymet geliri elde edebilirsiniz.

Size özel yatırım ürünleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için, www.gedikprivate.com
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Vadeli İşlemler Borsası İşlemleri
Risk Derecesi

» Vadeli işlemler sözleşmelerinin alınıp satıldığı, daha önceden belirlenmiş
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ürün olarak adlandırılan bu sözleşmeler kaldıraçlı olduklarından düşük bir

bir tarih için alınıp satılma yükümlülüğü sağlayan sözleşmelerdir. Türev
teminatla yüksek bir pozisyon satın alınır.

Getiri Derecesi

» VİOP aracılığı ile döviz, borsa endeksleri, hisse senetleri ve emtialarda
gelecekte doğabilecek risklere karşı satış veya alış yapılabilir ayrıca
spekülatif bir amaçla hareket edilerek yüksek getiri fırsatından
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yararlanabilirsiniz.
» Opsiyonlar aracılığı ile ABD dolarından, avroda ileri vadeli bir döviz

Vergi

kurunu baz alarak alma veya satma hakkı satın alarak döviz risklerinizi
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Opsiyonları borsa endeksleri veya belirli hisse senetlerinde organize

Hisse Senetlerine
veya Hisse Senedi
Endekslerine Dayalı
Kontratlardan Sağlanan
Kazançlar

kontrol edebilir veya bu hakları satarak opsiyon primi kazanabilirsiniz.
piyasalarda alıp satma hakkına kavuşursunuz.
» Gedik Private’da türev piyasalar, kullanılan finansal matematik
modellemeleri nedeniyle konusunda son derece uzman özel türev piyasalar
yatırım uzmanları kanalıyla gerçekleştirilmektedir.
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Diğerlerinden Sağlanan
Kazançlar

Zaman Size Kalsın
Özel portföy
yöneticiniz
sayesinde günlük
alım satım kararları
vermek yerine
zamanınız size kalır
ve portföyünüz
en iyi şekilde sizin
namınıza yönetilir.
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Pair Trade
Risk Derecesi

» Pair Trade; aralarındaki korelasyonu yüksek iki yatırım aracının birbirleri
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beklenen yatırım aracının portföye dahil edilmesi, düşük performans

belirli bir vade içerisinde alım ve satımıdır. Yüksek performans göstermesi
göstermesi beklenen yatırım aracının ise satılmasıdır.

Getiri Derecesi

» Pair Trade stratejisinin en önemli prensibi; iki yatırım aracının piyasadaki
hareketlilik karşısında genelde aynı yönde tepki veren ürünler olması, fakat
belirli süreler için farklı yönde hareket etmiş olması ve gelecekte tekrar aynı
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yöne hareketin devam etmesi beklenmesidir.
Örneğin; A hisse senedinin fiyatı 9,50 TL ise ve bu senedi satın alıp, B

Vergi

hisse senedini 8,00 TL’den açığa satarak , T+2’de ödünç piyasasından
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Yatırımcının beklentisi A hisse senedinin B hisse senedine göre relatif olarak

Hisse Senedi Olduğu için

“anomali” olduğunu düşünerek belirli bir kâr elde etmek beklentisi ile bu

kiralayan bir yatırımcı Pair Trade’in alım bacağını gerçekleştirmiş olur.
güç kazanmasıdır. Yatırımcı iki hisse senedi fiyatı arasında kısa vadede bir
pozisyonu açmıştır. A hisse senedinin 10,00 TL olması ve B hisse senedinin
8,10 TL’ye yükselmesinde dahi yatırımcı A hisse senedinde %5,26 kâr, B

Hep Birlikte

hisse senedinde açığa satıştan %1,23 zarar etse dahi, net kazancı %4 olarak
gerçekleşir. Bundan işlem komisyonları ve ödünç işlemi için bir bedel
ödenmekte, açığa satıştan ortaya çıkan nakit para piyasasında satılarak bir

Her şey
tanışmamızla başlar.
Birlikte gözden
geçireceğimiz
portföyünüze neler
katabileceğimizi
konuşalım. Gelin,
birlikte ayrıcalıklar
dünyasına büyük bir
adım atalım.

gelir oluşmaktadır.
» Pair trade’in en temel avantajı yatırımcının piyasa riski almadan işlem
yapabilmesine olanak sağlaması, arbitraj işlemi yapılarak kısa vadeli kazanç
sağlanmaya çalışılmasıdır.
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