
 

 

 
 

 
YURT DIŞI PİYASA İŞLEMLERİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER 

 
 

 Yurt dışı piyasalarda işlem yapmadan önce piyasaların işleyişi ve temel-teorik bilgilerin öğrenilmesi 
gerekmektedir. 
 Gerçek hesapta işlemlere başlamadan önce demo hesabı kullanılması faydalı olacağından tarafımızca 
tavsiye edilmektedir. 
 Yurt dışı işlemler %100 marjin esasına göre gerçekleştirilir. 
 Yatırımlar gerçekleştirilmeden önce veri takvimi ile beklentiler ve mümkünse teknik-temel analizler 
birden fazla kaynak yardımı ile takip edilmelidir. Halk Yatırım Yurt Dışı Piyasalar günlük bültenine 
https://www.halkyatirim.com.tr/yurtdisi-piyasalar adresinden ulaşılabilir. 
 Penny Stock’larda (Değeri 1 USD altındaki paylar) işlem yapılamamaktadır. 
 Pay senetlerinde açığa satış ve kaldıraçlı işlem yapılamamaktadır. 
 Piyasa verileri anlık veriler satın alınmadığı sürece yaklaşık 15 dakika gecikmelidir. 
 Anlık piyasa verileri, her ayın ilk gününde ücret tahsil edilmek üzere abonelik gerektirmektedir. Abonelik 
aidatlarının her ayın ilk günü tahsil edilmesi sebebiyle yatırımcıların veri alımlarına ilgili ayın ilk iş gününde 
başlaması tavsiye edilir. Örneğin; 26 Mart 2019 tarihinde anlık veri almak isteyen bir yatırımcı 26 Mart – 1 
Nisan aralığı için bir aylık aidat ödeyecek ve 1 Nisan’da ilgili ay için yeniden ücret ödemek zorunda 
kalacaktır. 
 Yatırımcı hesabında, işlem yapılacak borsa para biriminden farklı bir para birimi bulunması halinde, 
platfom içinden döviz çevirme işlemi komisyon ücreti karşılığında gerçekleştirilebilmektedir. 
 Yurt dışı piyasalarda işlem yapmak isteyen ancak teminat bakiyesi TL olan yatırımcılar için döviz alım 
işlemleri Halkbank kurları ile gerçekleştirilmektedir. 
 Birden fazla borsaya kote olan pay senetlerinde fiyat farklılıkları gözlemlenebilir. 
 Borsa payları ve diğer yasal kesintiler işlem yapılan ülkelerin finansal otoritelerince belirlenmekte olup 
farklılık gösterebilir. 
 Payları yurt dışı piyasalarda işlem gören şirketlere ait özel durumlar, özsermaye halleri ve hisse 
fiyatlarını etkileyebilecek diğer gelişmeler ile bu gelişmeler doğrultusunda bedelli/bedelsiz sermaye 
artırımına katılma, temettü açıklama tarihlerinin takip edilmesi ve benzeri aksiyonların alınması konusu 
yatırımcı sorumluluğundadır. İlgili veriler Halk Intrader platformunda yer alan veri takviminden takip 
edilebilmekte olup Halk Yatırım tarafından ayrıca bilgilendirme yapılmamaktadır. 
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