
www.stonex.com

StoneX Group Inc. için Hisse ve Finans 
Konusunda Öne Çıkanlar (30 Eylül 2019 
itibarıyla):
• Nasdaq (SNEX)

•  Faaliyet gelirleri: 1.106,1 milyon $

• Net Gelir: 85,1 milyon $

• Toplam varlıklar: 9,9 milyar $ 

• Özsermaye: 594,2 milyon $

Rakamlarla StoneX:
•  5 kıtaya yayılmış 40’tan fazla ofis       

• 130’dan fazla ülkede iş yönetme faaliyeti 

• 2.000’den fazla çalışan

• İşlemi tamamlanmış 129 milyon takas 
sözleşmesi 

• İşlemi tamamlanmış 1,8 milyon OTC sözleşmesi

• Yaklaşık 140 para birimiyle işlem yapma 

FINANSAL ISTATISTIKLER

İşlem Yapılan Piyasalar
Tahıl/Yağ Tohumu • Süt Ürünleri • Orman 
Ürünleri • Et/Canlı Hayvan • Tarım Ürünleri • 
Enerji • Yenilenebilir Yakıtlar • Metaller • Para 
Birimleri • Vadeli İşlemler • Menkul Kıymetler •

StoneX iştirakleri aşağıdaki borsalara erişebilir:

• ASX
• BMF
• CBOT
• CFE
• CME 
• COMEX
• CLTX
• DGCX
• DMX
• EEX
• ERIS 
• EUREX 
• EURONEXT
• HKFE
• ICE CAN
• ICE EU
• ICE US

• IDEM
• LME
• MDEX
• MGEX
• TMX
• NASDAQ
• NFX
• NYMEX
• NYSE ARCA
• NZX
• OMXS
• OSAKA
• ROFEX
• SGX
• SAFEX
• TOCOM

2020
Müşteriler ticaret fırsatlarını kovalamak, yatırım yapmak, piyasa risklerini 
yönetmek ve performanslarını iyileştirmek için küresel finansal hizmetlerimizden 
yararlanırlar. Bu hedefl erine ulaşmalarını sağlamaya çok büyük önem vermemiz 
sayesinde, küresel piyasalar ekosistemi genelinde birtakım karmaşık alanlarda 
liderlik konumuna ulaştık.
StoneX Group Inc. (önceki adıyla INTL FCStone Inc.) ve yönetilen bağlı şirketleri 
aracılığıyla sunulan tüm platform, ürün ve hizmetlerden oluşan StoneX ağı, 
müşterileri küresel emtialara, menkul kıymetlere, dövizlere ve küresel ödeme 
piyasalarına bağlar. StoneX müşteri portföyü hemen her tür mal üreticisini, 
işleyicileri ve son kullanıcıları, ister kurumsal isterse perakende olsun, neredeyse 
tüm menkul kıymetler ve yabancı para birimlerinde tacir ve yatırımcıları ve dünya 
genelinde devlet kurumlarını, sivil toplum kuruluşlarını ve vakıf kuruluşlarını 
kapsamaktadır.  
Yenilikçi ve iyi düzeyde sermayeleştirilmiş StoneX şirketleri; rehberliğe, dürüstlüğe, 
şeffafl ığa ve güvene vurgu yapan uzun vadeli ve çok değer verilen ilişkiler kurarak 
müşterinin menfaatlerine öncelik verir. 
Yaklaşık 100 yıllık bir performans geçmişine sahip bir Fortune 500 şirketi olarak 
StoneX Group Inc. beş kıta genelinde 40’tan fazla ofisten 30.000’in üzerinde 
ticari ve kurumsal müşteriye ve 125.000’in üzerinde perakende müşteriye hizmet 
vermektedir.

KURUMSAL ÖZET

StoneX, güvenilir tek bir ortak aracılığıyla kurumsal ölçekte 
küresel piyasa erişimi, uçtan uca kliring ve uygulama, bire 

bir temas hizmeti ve kapsamlı uzmanlık sunar.

HIZMET VERDIKLERIMIZ
TİCARİ MÜŞTERİLER
MAL ÜRETİCİLERİ • TOPTANCILAR • ANONİM ŞİRKETLER • TÜCCARLAR • SİLOLAR • 
SATICILAR • İTHALATÇILAR/İHRACATÇILAR • MAL KOMİSYONCULARI • SON KULLANICILAR 
Sayıları 7 ila 10 bin arasında değişen ticari müşterilerimize yüksek bir katma değere sahip 
olan ve birebir temas anlayışına dayanan bir hizmet veriyoruz. Verdiğimiz hizmetler, 
müşterilerimizin aldığı mal riskini ve mali riskleri ölçmesine ve bunları izlemesine, bu 
riskleri kontrol etmeyi ve onlara karşı tedbir almayı sağlayacak planlar geliştirmesine 
ve belirli amaçlarına ilişkin ticaret sonrası raporlamaya yardımcı olacak şekilde 
tasarlanmıştır. Bunu borsada işlem gören vadeler ve opsiyonlardan temel OTC araçlarına 
ve müşterinin bireysel risk profiline ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilmiş olan yapılandırılmış 
ürünlere kadar uzanan geniş bir ürün yelpazesi aracılığıyla gerçekleştiriyoruz. Orta 
ölçekli müşterilerimiz için, genellikle küresel bankaların en büyük müşterilerine ayrılmış 
olan yapılandırılmış ürünlerin yanı sıra geleneksel olarak daha küçük butik bankalarla 
ilişkilendirilen birebir temasa dayalı bir risk yönetimi sunuyoruz. 

Bu alandaki yetkinliğimizi, hem metal hem de tarım piyasalarındaki fiziksel ticaret hizmetiyle 
tamamlıyoruz. Müşterilerimize bu pazarlarda selektif olarak yardımcı olduğumuz diğer 
hizmet dallarıysa şu şekilde sıralanabilir: Emtia veya yan ürün tedarik etme veya satma, bu 
ürünler için lojistik destek ve finansman ile ilgili düzenlemeler yapma veya müşterilerimizin 
türevlerin kullanılmasından kaynaklanan muhasebe karmaşıklıklarını baypas etmesini 
sağlamak üzere fiziksel sözleşmelere risk yönetimi programları ekleme.  

Bu oldukça benzersiz hizmetleri, son derece verimli ve giderek daha sağlam bir hâle 
gelen teknoloji platformları ve baştan aşağı dijitalleştirilmiş küresel pazar istihbarat 
hizmetleriyle destekliyoruz. 

Müşterileri Piyasalara Bağlıyoruz

(ÖNCEKI ADIYLA INTL FCSTONE)



Benzersiz İmkânlar
StoneX dünya genelindeki yaklaşık 30.000 ticari ve 
kurumsal müşteriye ve 125.000’ten fazla perakende 
müşteriye katma değerli finansal çözümler sunmaya 
odaklanmaktadır. Sermayemizi, uzmanlığımızı 
ve bilgi birikimimizi müşterilerimizin son satırdaki 
kârlarını korumak, maliyetleri düşürmek ve dünya 
genelindeki piyasalarda etkin ve pazar temelli 
çözümler sunmak için kullanıyoruz.

Sunduğumuz imkânlar arasında şunlar yer alır:
• Risk Yönetimi Danışmanlık Hizmetleri
• Vadeli Komisyon ve Kliring
• OTC ve Yapılandırılmış Ürünler
• Belirli Emtialarda Fiziksel Ticaret
• LME Metal İşlemleri
• Küresel Ödemeler ve Hazine Hizmetleri
• Döviz İşlemlerinin Yönetilmesi ve Ana 

Komisyonculuk
• Hisse Senedi Piyasası Oluşturma
• Menkul Kıymetler Emaneti ve Kliringi
• Sabit Gelir
• Servet Yönetimi
• Varlık Yönetimi
• Piyasa İstihbaratı

KURUMSAL MÜŞTERİLER
PROFESYONEL TACİRLER • FONLAR • KURUMSAL PARA YÖNETİCİLERİ • TİCARİ 
BANKALARIN SERVET YÖNETİMİ VE YATIRIM DEPARTMANLARI • KOMİSYONCU-SATICILAR 
• SİGORTA ŞİRKETLERİ • MAL KOMİSYONCU-SATICILARI VE ONLARIN MÜŞTERİLERİ
Müşterilerimize farklı ürünlerde etkin uygulama sağlamak üzere, uygulamayı aracı 
tarafından gerçekleştiriyor ve sermaye taahhüt ediyoruz. Bunlar arasında yurt içi ve 
yurt dışındaki hisseler, ETF'ler, özsermaye opsiyonları, hazineler, aracılar, mortgage 
destekli menkul kıymetler ve yerel yönetim tahvillerinin yanı sıra yüksek kaliteli ve yüksek 
getirili kurumsal tahviller, yükselen piyasa ihraççıları, konvertibl tahviller ve SPAC'ler 
bulunmaktadır.  

Entegre teklifimizin bir parçası olarak neredeyse tüm belli başlı türev ve menkul kıymetler 
borsalarında küresel olarak rekabetçi ve verimli kliringin yanı sıra menkul kıymetlerde, belli 
başlı döviz çiftlerinde ve swap işlemlerinde ana komisyonculuk sunuyoruz. Ayrıca OTC 
ürünlerinin geniş bir yelpazesi için kliringe ilaveten döviz işlemleri kliringi de sunuyoruz. 
Son olarak servet danışmanları için muhabir kliring ve perakende müşteriler için servet 
yönetimi imkânları sunuyoruz.

Özsermaye ihtiyacı olan müşteriler için, 3600’den fazlası OTC piyasalarında işlem gören 
5000’den fazla ADR, GDR ve yabancı adi hisse alım satımı için piyasa oluşturuyoruz. 
Ayrıca talep üzerinde, borsada işlem görmeyen 10.000’den fazla yabancı menkul kıymette 
talep üzerine fiyat belirleyebiliriz. Yerel sermaye piyasalarında kurumsal uygulama hizmeti 
sağladığımız Arjantin’de aynı zamanda bir komisyoncu-satıcıyız.

Bunun yanı sıra Birleşik Devletler Hazinesi, Birleşik Devletler resmî kuruluşları, aracı 
mortgage’i ile desteklenen veya varlıkla desteklenen menkul kıymetlerde kurumsal 
tacir olarak da faaliyet gösteriyoruz. Ayrıca, uluslararası pazarlarda ve yurt içi sermaye 
pazarlarındaki borç araçlarını oluşturuyor, yapılandırıyor ve yerleştiriyoruz. Bu araçlar 
arasında kompleks varlık destekli menkul kıymetler (başta Arjantin’de) ve yurt içi yerel 
yönetim menkul kıymetleri de bulunmaktadır. Hem çeşitli uluslararası borç araçlarında 
işlem yapıyor hem de varlık yönetimi işinde faaliyet gösteriyoruz.

Son olarak, Londra merkezli EMEA telefonla petrol komisyonculuğu işi aracılığıyla yakıt, 
ham petrol ve orta damıtık yakıtlar piyasalarında EMEA ülkeleri genelinde ticari ve 
kurumsal müşterilere komisyonculuk hizmetleri veriyoruz.

KÜRESEL ÖDEMELER
BANKALAR • TİCARİ İŞLETMELER • VAKIFLAR • HÜKÛMETLER • SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI
170 ülkede yaklaşık 140 para biriminde rekabetçi ve şeffaf bir biçimde fiyatlandırma 
yapıyoruz ve bunun diğer ödeme çözümü sağlayıcılarınınkinden daha fazla olduğuna 
inanıyoruz. Bu, Brezilya’ya ve Brezilya dışına yapılan ödemeler için tam teşekküllü yurt içi 
ödeme imkânını da içermektedir.

Tescilli FXecute küresel ödeme platformumuz, bir mali bilgi değişimi (“FIX”) protokolü ile 
entegredir. Bu, G20 para birimleri haricinde sınır aşan ödemeler için türünün ilk örneğidir. 
Bu, müşterilerin çeşitli para birimlerde gerçek zamanlı piyasa oranlarını görmelerini, 
siparişleri gerçek zamanlı olarak uygulamalarını ve yönetmelerini ve ödemelerinin 
statülerini kullanımı kolay bir portal aracılığıyla görüntülemelerini sağlar. Ayrıca, Society 
for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (“SWIFT”) üyesi olmamız 
sayesinde daha rekabetçi ödeme hizmetleri arayışı içinde olan büyük para merkezlerine 
ve küresel bankalara da hizmet verebiliyoruz. SWIFT akreditasyonuna sahip bir hizmet 
ofisi olarak, 300’den fazla muhabir banka içeren küresel bir ağa destek sağlıyoruz. 

HIZMET VERDIKLERIMIZ DEVAMI

Daha Fazla Bilgi İçin
StoneX Group Inc. finansal bilgileri ve tescilleri, ABD 
Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonunun web 
sitesinde veya www.stonex.com adresindeki StoneX 
web sitesinde görülebilir. Bu web sitesi ayrıca 
ürünlerimiz ve hizmetlerimiz hakkında daha fazla 
bilgi içermektedir.

Şirketin tamamına sahip olduğu faaliyet gösteren 
iştirakleri: Carl Kliem S.A.; FCC Futures, Inc.; FCStone 
Commodity Services (Europe) Ltd; FCStone do 
Brazil Ltda.; FCStone Group, Inc.; FCStone Merchant 
Services, LLC; FCStone Paraguay S.R.L.; Gainvest 
Asset Management Ltd.; Gainvest Uruguay Asset 
Management S.A.; INTL Asia Pte. Ltd.; INTL 
FCStone Nigeria Ltd.; INTL Capital S.A.; INTL CIBSA 
S.A.; INTL FCStone Banco de Cambio S.A.; INTL 
FCStone (BVI) Limited; INTL FCStone Commodities 
DMCC; INTL Custody & Clearing Solutions Inc.; 
INTL FCStone Capital Assessoria Financeira Ltda.; 
INTL FCStone de Mexico, S. de R.L. de C.V.; INTL 
FCStone DTVM Ltda.; INTL FCStone Financial Inc.; 
INTL FCStone Financial (Canada) Inc.; INTL FCStone 
(HK) Limited; INTL FCStone Ltd; INTL FCStone 
(Netherlands) B.V.; INTL FCStone Pte. Ltd.; INTL 
FCStone Pty Ltd; INTL FCStone S.A.; INTL FCStone 
(Shanghai) Trading Co., Ltd; INTL FCStone Markets, 
LLC; INTL Gainvest S.A.; INTL Participacoes Ltda.; 
INTL Netherlands B.V.; INTL Pagos S.A.U.; INTL 
Technology Services LLC; SA Stone Investment 
Advisors Inc.; SA Stone Wealth Management Inc.; 
Westown Commodities, LLC

(ÖNCEKI ADIYLA INTL FCSTONE)

STONEX, STONEX GROUP INC. ve tüm bağlı varlıkları ve bağlı kuruluşları tarafından kullanılan ticaret adıdır. StoneX Group Inc., iştirakleri aracılığıyla, hizmetin verildiği 
yerdeki yargı yetkisinde geçerli olan kanunlar uyarınca fiziki emtia, menkul kıymetler, borsada işlem gören ve tezgâh üstü türevler, risk yönetimi, küresel ödemeler ve döviz 
ürünleri dâhil olmak üzere finansal hizmetler sunmaktadır. Belirli tezgâh üstü (“OTC”) ürünler veya swaplara yapılan referanslar INTL FCStone Markets, LLC (“IFM”) adına 
yapılmıştır. INTL FCStone Markets, LLC bir National Futures Association (NFA) üyesidir ve swap taciri olarak ABD Emtia Vadeli İşlemler Komisyonunda (U.S. Commodity 
Futures Trading Commission -“CFTC”) kayıtlıdır. IFM’nin ürünleri, CFTC kuralları dâhilinde Uygun Sözleşme Katılımcısı (Eligible Contract Participant - “ECP”) olmaya 
hak kazanan ve IFM müşterisi olarak kabul edilen bireyler ve şirketler için tasarlanmıştır. INTL FCStone Financial Inc. (“IFCF”) bir FINRA/NFA/SIPC üyesidir ve MSRB’de 
kayıtlıdır. IFCF, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonunda (U.S. Securities and Exchange Commission-“SEC”) Komisyoncu-Satıcı olarak ve CFTC’de Vadeli Komisyon 
Taciri (Futures Commission Merchant) ve Mal İşlemleri Danışmanı (Commodity Trading Advisor) olarak kayıtlıdır. Menkul kıymetler işlemlerine yapılan referanslar IFCF’nin 
BD bölümü adına yapılmaktadır ve sadece FINRA Kural 4512(c) dâhilindeki kurumsal müşterileri hedeflemektedir. Borsada işlem gören vadeliler ve opsiyonlara yapılan 
referanslar IFCF’nin FCM bölümü adına yapılmaktadır. Servet Yönetimi, SA Stone Wealth Management Inc. aracılığıyla yapılmaktadır. SA Stone Wealth Management Inc., 
her ikisi de StoneX Group Inc.’nin tamamına sahip olduğu iştirakler olan FINRA/SIPC ve SEC’e kayıtlı bir yatırım danışmanı olan SA Stone Investment Advisors Inc.’nin bir 
üyesidir. INTL FCStone Ltd. (“IFL”) 5616586 şirket numarasıyla İngiltere ve Galler’de kayıtlıdır. IFL, profesyonel ve şartlara uygun müşterilere aşağıdaki hizmetleri sağlamak 
üzere Birleşik Krallık Mali Yürütme Otoritesi (Financial Conduct Authority) (kayıt numarası: FRN:446717) tarafından yetkilendirilmiştir ve denetlenmektedir: borsada işlem 
gören vadeler ve opsiyonlardaki türev işlemlerinin düzenlenmesi, uygulanması ve gerektiğinde kliringi. IFL ayrıca belirli OTC ürünlerinde, belirli menkul kıymet işlemlerinde, 
değerli metal işlemlerinde ve ödeme hizmetlerinde uygun müşteriler için işlem düzenleme ve uygulama gerçekleştirme konusunda yetkilidir. IFL ödeme hizmetleri 
koşullarını düzenleyen 2017 tarihli Ödeme Hizmetleri Düzenlemesi dâhilinde Mali Yürütme Otoritesi tarafından yetkilendirilmiştir ve denetlenmektedir. IFL; Londra Metal 
Borsasının ring dâhilinde işlem gerçekleştiren 1. kategori üyesidir. IFL ayrıca Mali Yürütme Otoritesi tarafından denetlenmeyen ve yetkilendirilmesi gerekli görülmeyen 
diğer fiziksel olarak temin edilen emtia işlerine ve diğer genel iş faaliyetlerine iştirak etmektedir. INTL FCStone Europe S.A. (“IFE”), RC Lux B 10821 şirket numarası altında 
Lüksemburg Büyük Dükalığı’nda tescilli bir menkul kıymet işlem firmasıdır. IFE, diğerleri arasında, bir yatırım danışmanının, finansal araçlar komisyoncusunun, alım satım 
aracısı ve özel portföy yöneticisinin faaliyetlerini yürütmek için Commission de Surveillance du Secteur Financier (tescil no. P00000012) tarafından yetkilendirilmiştir ve 
denetlenmektedir. INTL FCStone Pte Ltd (Ticaret Sicil No. 201130598R), Kaldıraçlı Döviz İşlemleri Alım Satımı amacıyla Borsada İşlem Gören Türevlerle İşlem Yapma 
Sözleşmeleri, Tezgâh Üstü Türevleri Sözleşmeleri ve Anında Teslim Döviz Sözleşmelerine yönelik Singapur Parasal Yetki Kurumu (Monetary Authority of Singapore) 
tarafından denetlenen bir Sermaye Piyasaları Hizmetleri Ruhsatına sahiptir. INTL FCStone Pty Ltd (ABN: 2006580694), bir Avustralya Finansal Hizmet Lisansına sahiptir 
ve Avustralya Menkul Kıymetler ve Yatırımlar Komisyonu (Australian Securities and Investments Commission) (AFSL: 237755) tarafından denetlenmektedir. INTL FCStone 
(HK) Limited (CE No.: BCQ152), Vadeliler Sözleşmelerine Yönelik Hong Kong Menkul Kıymetler ve Vadeliler Komisyonu tarafından denetlenmektedir. INTL Asia Pte. 
Ltd. (Ticaret Sicil No. 200616676W), Singapur Hukuk Bakanlığı nezdinde bir Değerli Taş ve Değerli Metal Taciri olarak denetlenmektedir (PS20190001002)”; ve ayrıca 
Emtia Ticareti Yasası altında “Anında Teslim Emtia Taciri” olarak hareket etmeye yetkili bir “Onaylı Uluslararası Ticaret Şirketi”dir; ve ayrıca IFL’nin ödemeler işi için tayin 
edilmiş bir temsilcidir. StoneX Group Inc. ödeme hizmetleri işi konusunda New York’ta IFL yetkilisi olarak faaliyet göstermektedir. INTL Asia Pte Ltd. ödeme hizmetleri işi 
konusunda Singapur’da IFL yetkilisi olarak faaliyet göstermektedir.

Swap ve tezgâh üstü türevlerin, borsada işlem gören türevlerin ve opsiyonların ve menkul değerlerin alım satımı büyük risk içerir ve tüm yatırımcılar için uygun değildir. 
Buradaki bilgiler, alım satım yapılması için bir öneri, yatırım araştırması ve herhangi bir türev veya menkul kıymet alınması ya da satılması için bir teklif değildir. Sizin 
özel yatırım amaçlarınızı, finansal durumunuzu veya ihtiyaçlarınızı hesaba katmaz ve StoneX Group Inc. şirketler grubu dâhilindeki şirketlerin sizinle herhangi bir işlem 
gerçekleştirmesi için bir yükümlülük teşkil etmez. Herhangi bir işlemin sizin için uygun olduğuna karar vermek üzere bağımsız bir araştırma gerçekleştirmeniz önerilir. 

Bu materyalin hiçbir kısmı StoneX Group Inc.’den önceden alınmış yazılı bir izin olmadan kopyalanamaz, fotokopiyle çoğaltılamaz, herhangi bir şekilde sureti çıkarılamaz 
veya yeniden dağıtılamaz. © 2020 StoneX Group Inc. Tüm Hakları Saklıdır.


