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ViOP’TA SANAL PORTFÖY PERFORMANS
YARIŞMASI BAŞLIYOR
VİOP’ta işlem gören sözleşmelerin alım satım işlemlerinin geniş kitleler tarafından öğrenilmesi amacıyla geliştirilen VİOPS simülasyonu http://viops.borsaistanbul.com
adresinde tüm ilgililerin kullanımına açılmıştır.
VİOPS web tabanlı bir türev işlem platformu simülasyonudur. Simülasyon ile kullanıcılar VİOP’ta işlem gören vadeli işlem sözleşmelerini gerçek piyasa fiyatlarıyla, opsiyon
sözleşmelerini ise teorik fiyatlarıyla alıp satabilecek ve portföy performanslarını ölçebileceklerdir.
Gerçek zamanlı piyasa verileri baz alınarak işlemlerin yapılacağı VİOPS isimli simülasyon programına kayıt yaptıran katılımcıların 5 - 30 Ekim 2015 tarihleri arasındaki
işlemleri baz alınarak portföy performanslarını ölçen ödüllü bir portföy yarışması düzenlenecektir. Her katılımcı 100.000 TL sanal portföy ile işlemlere başlayacaktır.
Yarışma süresince en fazla kâr elde eden 3 katılımcıya ve ilk üç sıra içinde yer almaması halinde ayrıca en fazla kâr eden bir üniversite öğrencisine ödül verilecektir. Elde
edilen kârların aynı olması durumunda en fazla işlem yapan yatırımcı yarışmayı kazanacaktır. Yarışma sonucunda ilk üçe giren yarışmacılara aşağıdaki ödüller verilecektir.

Yarışma Başlangıç: 5 Ekim 2015
Yarışma Bitiş: 30 Ekim 2015

ÖDÜLLER:
Birincilik ödülü: Aralık 2015’te Singapur’da düzenlenecek FIA Asia Derivatives Conference fuarına katılım
İkincilik ödülü: Tablet PC
Üçüncülük ödülü: Tablet PC
Birincinin ödülüne dahil olanlar:
Aralık 2015'te Singapur'da düzenlenecek FIA Asia Derivatives Conference Fuar'ına ücretsiz katılım
• THY ile İstanbul - Singapur - İstanbul uçak bileti - 3 Gece otelde oda kahvaltı konaklama - Alan Otel Alan transferleri
Dahil olmayanlar:
• Vize Ücreti -Zorunlu seyahat sigortası • Yurtdışı çıkış harcı • Her türlü kişisel harcamalar ve otel ekstraları
İlk üç sıra içinde yer almaması halinde ayrıca en fazla kâr eden bir üniversite öğrencisine Tablet PC ödülü verilecektir.
• Önceki yarışmalarda ödül kazananlar değerlendirmede dikkate alınmayacaktır.

Kimler Katılabilir?
• Yarışmaya 18 yaşını doldurmuş kişiler katılabilecektir.

Yarışmanın Şartları
• Yarışma 5 Ekim 2015’te başlayacak, 30 Ekim 2015’te tamamlanacaktır. Yarışmanın sonunda 30 Ekim 2015 seans sonu itibarıyla portföyünün TL cinsinden değeri en
yüksek olan yarışmacı birinci ilan edilecektir. Portföyünün TL cinsinden değeri en yüksek ilk beş yarışmacı, her işlem günü 18:00-18:30 itibariyle yarışma sayfalarında ilan
edilecektir.
• Tüm katılımcıların başlangıç portföyü sanal 100.000 TL’dir.
• Yarışmacılar yarışma esnasında aşağıdaki kontratları alıp satabilirler. Kontratlara ilişkin sözleşme büyüklükleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

İşlem Yapılabilecek Sözleşmeler
Endeks Vadeli İşlem Sözleşmeleri

Pay Vadeli İşlem
Sözleşmeleri

Döviz Vadeli İşlem Sözleşmeleri
Kıymetli Maden Vadeli
İşlem Sözleşmeleri
Endeks Opsiyon Sözleşmeleri

Pay Opsiyon Sözleşmeleri

USD/TRY Opsiyon Sözleşmeleri

Sözleşme Büyüklüğü
BIST 30
AKBNK
EREGL
GARAN
ISCTR
SAHOL
TCELL
THYAO
TUPRS
VAKBN
YKBNK
USDTRY
EURTRY
EURUSD
XAUTRY
XAUUSD
BIST 30
AKBNK
EREGL
GARAN
ISCTR
SAHOL
TCELL
THYAO
TUPRS
VAKBN
YKBNK
USDTRY

YARIŞMA KURALLARI

BIST 30 Endeks Değeri/10 TL
100 adet pay senedi
100 adet pay senedi
100 adet pay senedi
100 adet pay senedi
100 adet pay senedi
100 adet pay senedi
100 adet pay senedi

•
•

100 adet pay senedi
100 adet pay senedi
100 adet pay senedi
1.000 ABD Doları

•

1.000 Euro
1.000 Euro
1 gram
1 ons

•

(BIST 30 Endeks Değeri/10)TL
100 adet pay senedi
100 adet pay senedi
100 adet pay senedi
100 adet pay senedi

•

100 adet pay senedi
100 adet pay senedi
100 adet pay senedi
100 adet pay senedi
100 adet pay senedi

•

100 adet pay senedi
1.000 ABD Doları

•
•
•

Yarışmada vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri alınıp satılabilecektir.
Yarışmada halihazırda piyasada kullanılan işlem sonrası teminatlandırma yöntemine(SPAN) benzer şekilde simülasyona özel
geliştirilen bir teminatlandırma yöntemi uygulanacaktır.

•
•

Gün içerisinde sınırsız sayıda emir verilebilir. İşlem sayısı ve işlem hacmi limiti yoktur.
VİOP Sanal Portföy Yarışmasındaki bütün emirler 9:10-17:45 arasında gerçekleşecektir. Bu saatler dışında emir girilemeyecektir.

•

Pay vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri ile endeks opsiyon sözleşmelerinde Borsa İstanbul Pay Piyasası işlem saatleri dikkate
alınarak kısıtlamalar yapılacaktır.
•

Opsiyon sözleşmelerinde tek seferde en fazla 10 miktarlık, diğer sözleşmelerde ise tek seferde
en fazla 2.000 miktarlık emir iletimi mümkündür.

•

Yarışmacıların otomatik olarak “alım emirleri” o an simülasyonda geçerli olan en iyi satış, “satım emirleri” ise simülasyonda

•
•

geçerli olan en iyi alış fiyatı üzerinden eşleşecektir.
•

Simülasyonda geçerli olacak alış/satış fiyatları pay vadeli işlem sözleşmeleri için Borsa İstanbul Pay Piyasası’ndan, diğer vadeli
işlem sözleşmeleri için Borsa İstanbul VİOP’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.

•

Sözleşme listesi ekranındaki fiyatlar ilgili sayfayı yenileyerek güncellenebilir.

•

Girilen emrin karşısında sistem tarafından otomatik olarak üretilen emirler olacaktır.

•

Simülasyonda portföy değerleri, her gün sonunda gerçekleşen kâr/zarar tutarları dikkate alınarak hesaplanacaktır.

•

Yarışmada sürdürme teminatı bulunmamaktadır. Yarışmacının kâr/zararları kullanılabilir teminatını etkilemektedir. Yarışmacının
kullanılabilir teminatı eksi (-) ye düştüğünde risk arttırıcı işlem yapmasına izin verilmemekte ve riskini azaltması için uyarı
verilmektedir. Gün içinde alınabilecek pozisyon sayısı kullanılabilir teminat değeri dikkate alınarak belirlenmektedir.

•
•

Vade sonlarında kontratlar piyasa fiyatları üzerinden itfa olacaktır.

•
•
•
•

Simülasyonda desteklenen internet tarayıcıları Internet Explorer 8 ve üstü, Google Chrome, Mozilla Firefox’dur. Ayrıca kullanılan
tarayıcıda javascript ve cookie açık bulunmalıdır.

•

VİOPS adlı simülasyona katılan her katılımcı bu kılavuzda yer alan ve önceden haber verilmeksizin
değiştirilebilecek olan kuralları ve çekince ibarelerini okuduğunu ve kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder.
VİOPS simülasyonunda yer alan her türlü veri ve bilgi simülasyonda kullanılması amacıyla yaratılmış olup, gerçek
veri ve bilgiler değildir. Borsa İstanbul A.Ş.’nin bu verilerin, bilgilerin doğruluğu ve tamlığı hususlarına açık veya
zımni şekilde kefil veya garantör olduğu yolunda hiçbir taahhüdü bulunmamaktadır. Söz konusu veri ve bilgilerin
simülasyonda kullanılıyor olması Borsa İstanbul A.Ş.’nin herhangi bir tavsiyede bulunduğu anlamına gelmez.
VİOPS katılımcıları, simülasyonda kullanılan veri ve bilgiler kim tarafından kullanılırsa kullanılsın, kullanım neticesi
doğrudan, dolaylı veya netice olarak bir kayıp veya zarar doğması halinde bu durum Borsa İstanbul A.Ş.’ye hiçbir
borç, sorumluluk veya mükellefiyet yüklemeyeceğini kabul etmiş sayılır.
VİOPS simülasyonuna katılmak isteyenler katılım için vermeleri gereken kimlik bilgilerinin doğruluğundan
sorumludurlar. Borsa İstanbul A.Ş. söz konusu bilgileri, yürürlükte olan kanun ya da düzenlemeler ya da verilmiş
olan bir mahkeme kararı, idari emir gereğince açıklanması gereken bir bilgi mevzu bahis olmadıkça, üçüncü kişilerle
paylaşmayacaktır. Görsel ya da yazılı medya vasıtasıyla sıralamada üst sıralarda yer alan yarışmacılara ilişkin
duyurular bu kapsamda değerlendirilmez.
Borsa İstanbul A.Ş.’nin bilgi işlem ve iletişim sistemlerinde arızaların oluşması nedeniyle veya başka bir teknik
ya da mücbir nedene dayanarak simülasyon durdurulabilir. Sistemde önlenemeyen veya öngörülemeyen ya da
Borsa İstanbul A.Ş. ’nin etki alanı dışındaki sebeplerle oluşan kesintiler ya da problemler neticesinde yaşanan veri
ve işlem kayıpları ve buna bağlı oluşabilecek maddi ve manevi kayıplardan Borsa İstanbul A.Ş. sorumluluk kabul
etmez.
Bunların dışında katılımcıların kendi bilgisayar, diğer iletişim cihazı ve iletişim hatlarında meydana gelebilecek
kesintilerden dolayı oluşabilecek veri kayıpları ve buna bağlı maddi ve manevi zararlardan Borsa İstanbul A.Ş.
sorumluluk kabul etmez.
Borsa İstanbul ismi, logosu, markaları ve VİOPS simülasyonuna ilişkin tüm fikri haklar ile sınai mülkiyet hakları
tamamen Borsa İstanbul’a aittir. VİOPS’de yer alan bilgi, veri ve görüntüler Borsa İstanbul’dan önceden yazılı
olarak izin alınmadan kısmen veya tamamen kopya edilemez, uygulamaya konulamaz, dağıtılamaz, kiralanamaz,
çoğaltılamaz, alt lisansla kullandırılamaz, değiştirilemez, ileride kullanılmak üzere saklanamaz, ticari amaçla
kullanılamaz.
Yarışmaya katılan kişiler içinde en yüksek portföy değerine ulaşan ilk üç (3) kişiye ödül verilecektir. Yarışma
sonuçlarının ilan edildiği tarihten itibaren 1 ay içerisinde ödüllerini almayan kazananlar daha sonra hak iddia
edemeyecektir.
Önceki yarışmalarda ödül kazananlar değerlendirilmede dikkate alınmayacaktır.
Önceki yarışmalarda ödül kazanan ve daha sonraki yarışmalarda farklı bir kimlik bilgisiyle yarışmaya katılmak
suretiyle ödül kazanan ve bu nedenle diğer yarışmacıların haklarını ihlal ettiği tespit edilen kişiler hakkında
gerekli adli başvurular Borsa İstanbul tarafından yapılabilecektir.
Yarışma sonunda eşit portföy değerine / toplamına ulaşarak dereceye (ilk üçe) giren yarışmacılardan en fazla
sayıda işlem gerçekleştiren yarışmacılar ödül almaya hak kazanacaktır.
Yarışmacıların hediye kazanabilmeleri için üyelik sırasında geçerli ve doğruluğunu taahhüt ettikleri kimlik ve adres
bilgileri ile kayıt yaptırmış olmaları gerekir.
Gerçek isim, kimlik ve adres bilgileri ile yarışmaya birden fazla kullanıcı adıyla katılan yarışmacı, ödül almaya hak
kazanamayacaktır.
Olası teknik ve diğer nedenlerden ötürü yarışmacının, kullanılabilir teminatını aşarak emir vermesi, yarışma
koşullarını ihlal etmesi, yarışma etiği dışında davrandığının tespiti durumda yarışmacının tüm işlemleri iptal edilir.
Borsa İstanbul bu tür davranışları tespit ettiğinde yarışmacıyı, yarışma dışında tutabilir.

