İŞ YATIRIM BORSA İSTANBUL NASDAQ TEKNOLOJİSİNE HAZIR
Borsa İstanbul AŞ. İle NASDAQ arasında 20/01/2014 tarihinde imzalanan stratejik işbirliği anlaşması
sonrasında başlatılan çalışmalar neticesinde Borsa İstanbul bünyesinde yer alan tüm piyasaların tek bir
işlem platformu üzerinden hizmet vermesi planlanmış ve bu hedef doğrultusunda çalışmalar
yapılmıştır.
Bilindiği üzere, BISTECH teknolojik dönüşüm programının Pay piyasasını içeren ilk fazı başarılı bir şekilde
30/11/2015 tarihinde devreye alınmış olup dönüşüm programının ikinci aşaması olarak Vadeli İşlem ve
Opsiyon Piyasasını (VİOP) BISTECH Sistemleri üzerinde taşınması ile ilgili çalışmalar yürütmüştür. Bu
proje ile birlikte İş Yatırım sistemleri dönüşümlere uyumlu hale getirilmiştir.
İkinci faz olan ve 06/03/20171 tarihinde başlaması planlanan Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasını (VİOP)
BISTECH Sistemleri üzerinde taşınması ile işlevsel değişiklikler de aşağıdaki şekilde olacaktır:
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Şartlı emir artık sadece şart fiyatından oluşmayacak, şartlı emir girilmek istendiğinde
bu şartın alt detayları olan “şart enstrümanı, şart tipi, şart yönü” de girilmesi
gerekecektir.
Mevcut sistemde VIOP piyasasında adet yükseltme yokken yeni sistemde bu tip
değişiklikler yapılabilecektir.
Sürdürme teminatı sadece gün içinde geçerli olacak olup, gün sonlarında başlangıç
teminatına göre ve (-) nakit durumuna göre teminat tamamlama çağrısı alınacaktır.
VİOP kontratlarının isminin son iki karakteri olan S0’lar kaldırılacaktır.
TRYUSD ve TRYEUR dayanak varlıkları USDTRY ve EURTRY olarak, ONRP kıymetleri
ONREPO olarak değiştirilecektir.
Borsa numaraları hissede olduğu gibi hexadecimal olarak oluşturulacaktır.
Mevcut sistemde maksimum emir büyüklüğü 2000 lot ve sabitken yeni sitemde kıymet
bazında farklılaşabilecektir.
Yeni yapıda emir tipi değişikliği yapılamayacaktır.
Mevcut sistemde T+3 olan fiziksel teslim süresi T+2’ye indirilecektir.
Paya dayalı bir kontrata sermaye artırımı geldiğinde ilişkili tüm VİOP kontratları nonstandart sözleşmeye dönüşecek ve aynı anda hem standart hem non-standart
sözleşme olmayacaktır.
3 Mart akşamında açık olan İKG ve Tarihli emirler geçiş günü borsa tarafından iptal
edilecektir.
Borsa tarafından geçiş kapsamında teminat değerleme oranları, hesaplanma
mantıklarında ve sürdürme teminatı yapısında değişiklik yapılacaktır. Takasbank 01
Mart Çarşamba günü, gün içi sürdürme seviyesi devam ederken gün sonu sürdürme
seviyesini kaldıracağını beyan etmiştir. Bu nedenle margin call’da olunulmasa dahi
margin call’a düşme, margin call durumunda ise margin call’dan çıkma ihtimali
olabilecektir.

Bu geçiş sebebiyle, 03/03/2017 Cuma akşam saat 18:20 de emir iletim sistemleri kapatılacak
olup, 06/03/2017 Pazartesi sabahı açılacaktır. Geceden emir iletilemeyecektir.



Yeni TradeMaster giriş penceresinde Hisse ve VIOP için ayrı onay kutuları bulunur
iken, geçişte yeni versiyon ile birlikte BIST (Hisse/VIOP) olarak tek bir onay kutusu
olacaktır.

30/11/2015 tarihinde devreye alınmış ilk faz olan Pay Piyasası, Nasdaq Genium INET ( BISTECH ) olarak
adlandırılan yeni işlem platformu üzerine taşınması ile, işleyişe ilişkin işlevsel değişiklikler aşağıdaki gibi
olmuştur:
















Bir işlem gününde tek seans uygulanması
Gün ortasında 12:30 – 13:30 arasında tüm piyasada tek fiyat işlem yöntemi uygulaması
Baz fiyat olarak bir önceki kapanış fiyatı alınması.
Fiyat marjı ve fiyat limitlerinin hesaplanma yöntemi değişimi.
Fiyat adımı ve fiyat aralığı belirleme yöntemi değişimi
Açılış, kapanış ve tek fiyat seanslarında teorik eşleşme fiyatı gösterimi.
Yeni yapı ile açılış fiyatı belirleme ve eşleşme algoritması değişimi
Maksimum lot uygulamasına son verilmesi
Özel emirlerin kaldırılması
Özel Limit Fiyatlı (OLFE) ve Özel Limit Değerli (OLDE) emirler uygulamadan kaldırılması
Emir ve işlem (sözleşme) numaralarının sistematiği değişimi
Fiyat gösteriminde virgülden sonra 3 hane kullanılması
AOF’den emir verilebilecektir (Başlangıçta devreye alınmadı daha sonra devreye alındı.
Emirler iptal edilmeden askıya alınarak emir defterinden çekilebilmesi.

