
Bir Quick Trade (Hızlı İşlem) Biletinin 
Anatomisi
Quick Trade (Hızlı İşlem) size emrinizle nasıl işlem yapıldığı konusunda 
daha fazla kontrol ve şeffaflık sağlar.  
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ARAÇ
(EURUSD)
İşlem yapmak istediğiniz 
aracı gösterir.

ARAMA İKONU
Geniş bir enstrüman aralığında 
arama ve seçim yapma imkanı 
verir. Seçiminiz İşlem Biletinizi 
(Trade Ticket) güncelleyerek 
işlem yapmak istediğiniz aracı 
gösterecektir. 

TİP
Bir pozisyon girmek 
istediğiniz emir tipini 
seçiniz. 
• Derhal işlem yapılacak 

Quick Trade emirleri; 
önceden tanımlı Fiyat 
Toleranslı veya Fiyat 
Toleranssız 

• Durma Limiti, daha uzun 
süreler için Piyasa ve 
Dur emirleri, Gün Emri, 
Belli Zamana Kadar 
Geçerli, İptal, vs.

TUTAR
İşlem yapmak istediğiniz 
aracın (temel para biriminin) 
nominal tutarı.  Büyük 
tutarlarla işlem yaparken, 
sizlere kısmi karşılama 
sunuyoruz, yani emrinizin 
tamamını karşılayamazsak 
mevcut olan azami tutarı 
karşılıyoruz.
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SATIŞ/ALIŞ FİYATLARI
Bir ön tanımlı Fiyat Toleranslı Limit Emri vermek 
için Sat (Bid) veya Al (Buy) ikonuna tıklayın. Fiyat 
Toleransı eklenmesi, emrinizin sadece sizin 
rahatlıkla kabul edebileceğiniz bir aralık içinde 
icra edilmesini garanti eder (bkz. Fiyat Toleransı 
Düzenleme). Asgari fiyat (satarken) ve azami fiyat 
(alırken), İşlem Bileti üzerinde Spot Fiyatın altında 
gösterilir; örneğin 'Limit @ x.xxxx'.
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FİYAT TOLERANSI DÜZENLEME
Fiyat Toleransı, bir pozisyona girerken rahatlıkla kabul 
edeceğiniz (Limti Emri) asgari fiyatı (satarken) veya azami 
fiyatı (alırken) tanımlamanızı sağlar. Fiyat toleransları pip 
cinsinden (örneğin 0,1 pip) veya yüzde cinsinden (örneğin 
(%0,01) belirlenebilir. Varsayılan değer, bütün para birimi 
çiftleri için Spot Fiyat'ın %0,01'i olarak belirlenmiştir, fakat 
münferit para birimi seviyesinde düzenlenebilir.

Örneğin, eğer EURUSD 1,11660/1.11662 seviyesinden işlem 
görüyorsa ve siz 1,0 pip Fiyat Toleransı eklerseniz,  satmak 
için ödeyeceğiniz azami fiyat 1,11650'dir (1,11660-0,00010) 
ve satın almak içim ödeyeceğiniz azami fiyat 1,11672'dir 
(1,11662+0,00010). 

FİYAT TOLERANSI DÜZENLEME ('X' 
İKONU)
Fiyat Toleransı ekleme opsiyonunu silmenizi sağlar. 
Bu işlem, Quick Trade emrini bir Limit Emri'nden bir 
Anında İşlem Emri'ne dönüştürür. 

TEMİNAT ETKİSİ
Bu, işlem yapmak istediğiniz seçilen (temel para biriminin) nominal tutarı için 
mevcut teminatın ne kadarının kullanılacağını gösterir.

AÇIK/KAPALI 
 Fiyat Toleransını 

Etkinleştir (On) veya 
Etkisizleştir (Off)

EMİR TİPİ
Emrinizi açıkça Limit Emri olarak etiketler.

SÜRE
I.O.C.'nin anlamı Derhal veya İptal'dir. Bütün Quick Trade 
emirlerinin süresi I.O.C.'dir.

FİYAT
Ön tanımlı tolerans dahil olarak size al /sat fiyatını gösterir.

YÜZDE 
Toleransınızı 
yüzde cinsinden 
ve yüzde 0,01 pip 
(yüzde 1'in 1/100'ü 
veya 1 baz puan) 
adım aralığı ile 
belirleyin.

PİP’LER
Toleransınızı pip cinsinden ve 
0,1 pip (bir pip'in 1/10'u) adım 
aralığı ile belirleyin.



ARAÇ 
(GER30.I) 
İşlem yapmak istediğiniz 
aracı gösterir.

ARAMA İKONU 
Size geniş araçlar aralığnda arama ve 

seçim yapma imkanını verir. Seçiminiz 
İşlem Biletinizi güncelleyerek işlem 

yapmak istediğiniz aracı gösterecektir. 

TİP
Bir pozisyon girmek 
istediğiniz emir tipini seçiniz. 
• Derhal işlem yapılacak 

Quick Trade emirleri; 
Fiyat Toleranslı veya 
Fiyat Toleranssız 

• Durma Limiti, daha 
uzun süreler için Anında 
İşlem ve Dur emirleri, 
Gün Emri, Belli Zamana 
Kadar Geçerli, İptal, vs.

MİKTAR
İşlem yapmak istediğiniz 
aracın miktarı.  Fiyat 
Toleransı ON ise ve 
büyük tutarlarla işlem 
yaparsanız, size kısmi 
karşılama sunuyoruz, 
yani emrinizin tamamını 
karşılayamazsak mevcut 
olan azami tutarı 
karşılıyoruz.

SATIŞ/ALIŞ FİYATLARI
Bir Piyasa Emri vermek için Sat (Bid) veya Al (Buy) ikonuna 
tıklayın. Fiyat Toleransı eklenmesi, emrinizi "Limit IOC" olarak 
değiştirir, bu ise emrinizin sadece sizin rahatlıkla kabul 
edebileceğiniz bir aralık içinde icra edilmesini garanti eder 
(bkz. Fiyat Toleransı Düzenleme). Asgari fiyat (satarken) ve 
azam, fiyat (alırken) İşlem Bileti üzerinde Spot Fiyatın altında 
gösterilir; örneğin 'Limit @ x.xxxx'.
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VALÖR
Sürekli işlem yapılan bir CFD için, Spot Tarihini (Valör) gösterir.

NOMİNAL DEĞER
Nominal Değer emrin "kaldıraçlı piyasa riskini" gösterir ve 
Teklif/İstek Fiyatı x Sözleşme sayısı olarak hesaplanır.

AÇIK/KAPALI
Fiyat toleransını Etkinleştir 
(On) veya Etkisizleştir (Off)

EMİR TİPİ
Emrinizi açıkça Limit Emri olarak etiketler.

SÜRE
I.O.C.'nin anlamı Derhal veya İptal'dir. Endeksler ve sona eren 
CFD'ler için bütün Quick Trade emirlerinin süresi I.O.C.'dir.

FİYAT
Teklif/istek fiyatını gösterir (VWAP)

YÜZDE 
Toleransınızı 
yüzde cinsinden 
ve yüzde 0,01 pip 
(yüzde 1'in 1/100'ü 
veya 1 baz puan) 
adım aralığı ile 
belirleyin.

TİK
Toleransınızı Tik cinsinden, 1 Tik  
fiyat adımı ile belirleyin.

FİYAT TOLERANSI DÜZENLEME
Fiyat Toleransı, bir pozisyona girerken rahatlıkla 
kabul edeceğiniz (Limit Emri) asgari fiyatı (satarken) 
veya azami fiyatı (alırken) tanımlamanızı sağlar. Fiyat 
toleransı Tik veya Yüzde cinsinden (örneğin (%0,01) 
belirlenebilir. 

Örneğin, eğer Germany 30, 10.516,82/10,518,82  
seviyesinden işlem görüyorsa ve siz %0,01 Fiyat 
Toleransı eklerseniz,  satmak için ödeyeceğiniz azami 
fiyat 10.515,77'dir (10.516,82 - %0,01) ve satın almak 
içim ödeyeceğiniz azami fiyat 10.519,87'dir (10.518,82 
- %0,01).

FİYAT TOLERANSI DÜZENLEME ('X' 
İKONU) 
Fiyat Toleransı ekleme opsiyonunu silmenizi sağlar. Bu 
işlem, Quick Trade emrini bir Limit Emrinden tekrar bir 
Piyasa Emrine dönüştürür. 



Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı 
hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada 
yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun 
olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun 
sonuçlar doğurmayabilir. 2016 3. Çeyrek döneminde kaldıraçlı işlemlerde kar-zarar oranı 44.66% -  55.34%'tür.


