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Kaldıraçlı İşlemler
Risk Derecesi

» Kaldıraçlı işlemler piyasaları; forex başta olmak üzere, petrol, altın gibi
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düşük teminatlarla yüksek pozisyon açabilmenizi sağlayan piyasalardır.

emtia ve kıymetli madenler, uluslararası borsa endekslerinde ve CFD’lerde

» Forex piyasası “tezgahüstü” bir piyasa olup bankalar arası işlemlerin

Getiri Derecesi

geçtiği bir pazardır.
» Günlük işlem hacmi 5,5 trilyon ABD doları olan forex piyasaları dünyanın
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en büyük finansal piyasası olup likitidesi yüksektir.
» Haftanın 5 günü 24 saat boyunca işlem yapılabilir.

Vergi
Gelir vergisi
beyana tabiidir.

» Fiyat yükselişlerinde olduğu gibi fiyat düşüşlerinden de kısa pozisyon
alarak kazanç elde etmek mümkündür.
» Metatrader 4 işlem plartformu ile müşterilerimiz işlemlerini online olarak
gerçekleştirebilir, Iphone ve tüm android telefonlara yüklenerek mobil
olarak da kullanılabilir.

Ne zaman isterseniz

» Metatrader 4’e işlem robotu entegrasyonu yapılarak tüm yatırım
ürünlerinde algoritmik trade yapılabilir. Stop ve kâr al seviyeleri

Yatırım
stratejilerinizi
belirlerken
konusunda
uzman yatırım
danışmanlarımızdan
ihtiyaç duyduğunuz
anda destek alabilir,
özenle oluşturulan
kadromuzun
birikiminden
yararlanabilirsiniz.

belirleyebilir risk ve kâr hedefinize bağlı modellemelerde bulunabilirisiniz.
» Foreks piyasasında işlem gerçekleştirirken piyasadaki spreadler haricinde
ekstra komisyon ödemezsiniz. Spreadler işleme konu olan finansal ürünlere
göre değişlik gösterir.
» 70’den fazla döviz çifti, maksimum 1:100 ayarlanabilir kaldıraç, swapsız
hesap seçenekleri bulunmaktadır.
» Gedik Private’da işlemleriniz Takasbank’ta bulunan teminatlarınız
üzerinden yapılır.
» Gedik Private’ın foreks piyasalarında siz özel müşterilerine sunduğu
ayrıcalıklar; dar ve rekabetçi spread avantajları, yarım saat içinde para
yatırma ve çekme hızı, size özel raporlar, öneriler, eğitimler ve hepsinden
önemlisi size özel forex piyasalar özel yatırım uzmanıdır.

Size özel yatırım ürünleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için, www.gedikprivate.com
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Yabancı Borsalar/Hisse Senetleri,
Uluslararası Vadeli İşlemler
Risk Derecesi

» Gedik Universal Uluslararası İşlem Platformu ile 7/24, online olarak 40’a
yakın borsada hisse senetleri, vadeli sözleşmeler, emtialar ve yabancı para
birimleri ile alternatif başka ürünlere yatırım yapabilir, ürün fiyatlarını anlık
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olarak izleyebilir, günlük yorum ve önerilere, haberlere, rapor ve analizlere
ulaşabilirsiniz.

Getiri Derecesi

» ABD ve Avrupa, Tokyo, Sinagapur, Sydney borsalarının vadeli piyasalarına
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Avustralya, Hong Kong, Singapur, Toronto, Tokyo, Viyana, Varşova

dört yüzün üzerinde kontrat ile ulaşabilir, ABD ve Avrupa yanında,
borsalarında üç bin beş yüzün üzerinde CFD ürününde işlem yapabilirsiniz.
ABD, Avrupa, Avustralya, Hong Kong, Singapur, Toronto, Tokyo

Vergi
Gelir vergisi
beyana tabiidir.

borsalarında işlem gören hisse senetlerine yatırım yapabilir, Gedik Universal
İşlem Plartformu ile dünya borsalarını anlık izleyebilir, 5 gün 24 saat alım
satım emri gönderebilirsiniz.
» Faiz bazlı yatırım ürünleri ve emtialarda spot ve vadeli, opsiyon, CFD
işlemleri yapabilir, dünya borsa endeksleri ve hisse senetlerinde vadeli
işlemleri, opsiyonlar, CFD ve ETF’lere ulaşabilirsiniz.

Ayrıcalıklı Destek

Gedik Universal Plartformu siz Gedik Private müşterine özel olarak
sağlanmaktadır. Hesap açılışınızın ardından Gedik Yatırım’daki
hesabınızdaki birikimleriniz ile tüm dünya borsalarına, Gedik Yatırım

Tüm zamanını sizin
yatırımlarınızın
değer kazanması
için harcayan, size
özel alternatifler
getirebilen,
konusunda uzman
bir partnerinizin
olması sizin
hayatınıza büyük
değer katacak...

güvencesi ile kolayca ulaşabilirsiniz.

Size özel yatırım ürünleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için, www.gedikprivate.com
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Size özel yatırım ürünleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için, www.gedikprivate.com
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