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1. VİOPS Nedir?
VİOPS web tabanlı bir türev işlem platformu simülasyonudur. Simülasyon ile VİOP’ta işlem gören vadeli işlem sözleşmelerini gerçek piyasa fiyatlarında alıp satılması ve portföy performanslarını ölçmesi
mümkündür.

2. VİOPS Simülasyonuna Nasıl Kaydolurum?
http://viops.borsaistanbul.com adresinden kayıtlarınızı yapabilir ve simülasyona erişebilirsiniz.

3. VİOPS Sanal Portföy Yarışması Nedir?
Gerçek zamanlı ve gerçek fiyatlardan işlemlerin yapılacağı VİOPS isimli simülasyon programına kayıt yaptıran katılımcılar arasında gerçekleştirilecek olan ve katılımcıların işlemlerini baz alarak portföy
performanslarını ölçecek ödüllü bir sanal portföy yarışmasıdır.

4. VİOPS Sanal Portföy Yarışmasına Nasıl Kaydolurum?
http://viops.borsaistanbul.com adresinden yarışma kaydınızı yapmanız mümkündür. Simülasyona kaydolan her katılımcı yarışmaya da kaydolmuş olur. Yarışma tarihinden önce simülasyona kaydolmanız ve
işlem yapmanız halinde yarışma öncesi tüm bilgileriniz ilk kayıt anına döndürülecek ve bu tarihe kadar yaptığınız işlemler silinecektir.

5. VİOPS Sanal Portföy Yarışması Hangi Tarihler Arasında Yapılacaktır?
Yarışma 5 Ekim 2015 ve 30 Ekim 2015 tarihleri arasında yapılacaktır.

6. VİOPS Sanal Portföy Yarışması Kazananları Nasıl Belirlenecek ve Ödüller Ne Olacak?
Her katılımcı 100.000 TL sanal portföy ile işlemlere başlayacak. Yarışma süresince en fazla kar elde eden 3 katılımcıya ve ilk üç sıra içinde yer almaması halinde ayrıca en fazla kar eden bir üniversite
öğrencisine ödül verilecektir. Elde edilen karların aynı olması durumunda en fazla işlem yapan yatırımcı yarışmayı kazanacaktır.

7. Yarışmaya Kimler Katılabilir?
Yarışmaya 18 yaşını doldurmuş kişiler katılabilecektir. Gerçek isim, kimlik ve adres bilgileri ile yarışmaya birden fazla kullanıcı adıyla katılan yarışmacı, ödül almaya hak kazanamayacaktır.

8. Yarışma Şartları Nelerdir?
Yarışma şartlarını içeren yarışma kılavuzuna http://www.viopsimulasyon.com/VIOPS-Simulasyon-Uygulamasi-Yarismasi.pdf yoluyla erişmek mümkündür.

9. Yarışma Kuralları Nelerdir?
Yarışma kurallarını içeren yarışma kılavuzuna http://www.viopsimulasyon.com/VIOPS-Simulasyon-Uygulamasi-Yarismasi.pdf yoluyla erişmek mümkündür.

10. Yarışmada Hangi Sözleşmelerde İşlem Yapılabilir?
Endeks (BIST 30),Pay (AKBNK , EREGL, GARAN, ISCTR, SAHOL, TCELL,THYAO, TUPRS,VAKBN,YKBNK) Döviz (USD TL, EURTL, EUR/USD), Kıymetli Maden (TL Gram Altın, Dolar Ons Altın) Vadeli İşlem
Sözleşmeleri ve Endeks, Pay ve DolarTL Opsiyon sözleşmelerinde işlem yapılabilir.

11. Yarışmada İşlem Gören Sözleşmelerin Fiyatları Nasıl Belirleniyor?
Simülasyonda geçerli olacak alış/satış fiyatları pay vadeli işlem sözleşmeleri için Borsa İstanbul Pay Piyasası’ndan, diğer vadeli işlem sözleşmeleri için Borsa İstanbul Viop’tan gerçek zamanlı olarak
alınacaktır.Opsiyon sözleşmeleri için ise gerçek zamanlı dayanak varlık fiyatlarıyla belirli periyotlarda hesaplanan teorik fiyatlar baz alınarak belirlenen alış/satış fiyatları kullanılacaktır.

12. Yarışmada Teminatlandırma Nasıl Yapılıyor?
Yarışma halihazırda piyasada kullanılan işlem teminatlandırma(SPAN) benzer şekilde simülasyona özel geliştirlen bir teminatlandırma yöntemi uygulanacaktır.

13. Yarışmaya Opsiyon Sözleşmelerinin Eklenmesiyle “Günlük Kar/ Zarar” Ekranına İlave Edilen “Net Opsiyon Primi” ve “Kullanım Kar/Zararı”
Kolonları Ne İfade Ediyor?
Bu kolonlar altında yalnızca opsiyon sözleşmleri için hesaplama yapılacaktır.’’Net Opsiyon Primi’’hesabı yalnızca opsiyon işleminin yapıldığı gün tahsil edilen/ödenen prim dikkate alınarak yapılacaktır.Her
günün sonunda ‘‘Toplam Kar/Zararın’’ toplam teminata aktarılmasıyla bu alanlar sıfırlanacak ve yeni bir opsiyon sözleşmesi işlemi yapılana kadar boş kalacaktır.’’Kullanım Kar/Zararı’’yalnızca vade sonunda
opsiyonların içsel değerli (opsiyonun karda olması) halinde hesaplanacaktır.

