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DEVRİM YAŞAYıP
YENİDEN TANIMLANDI...

BAŞARININ FORMÜLÜ
GERÇEKTEN BASİT OLABİLİR!
Birçok yatırımcı finans piyasalarında sürekli kazançlı işlem yapmakta zorlanır.
Bunun nedenleri karmaşık ve çok boyutludur, ama piyasa uzmanlarının çoğunluğu
temel problem üzerinde hemfikirdir: Ana sorun, teknik gereksinimler veya finans
piyasalarının yapısında değil insan ruhunun derinliklerinde yatmaktadır.
Kaybetme korkusu, açgözlülük, güvensizlik ve kararsızlık
genellikle kazanmanın karşısında duran bazı anlaşılabilir
insani duygulardır.
Ayrıca zamansızlık, eksik bilgi ve yetersiz ve hatta sahip
olmadığınız analiz araçları gibi pratik sorunlar da bunlara
eklenebilir.
Kabul edelim ki: Görev pek de kolay değil! Döviz Kurlarının
hareketleri birçok değişkene bağlıdır. Piyasa verilerinin
yayınlanması, siyasi açıklamalar veya beklenmedik
haberler bir fiyatın saniyeler içinde günlük seyrinden
apayrı bir yöne dönerek hareketi tamamen tersyüz edebilir.

Bu nedenle öncelikle sakin olabilmek ve kendi
önkoşullarınızı ve hedeflerinizi açıkça belirlemek gerekir.
Bunu başarmanın ilk önceliği işlem yapacağınız finansal
araçları tespit etmektir. Dolayısıyla, uzun vadeli, düşük
riskli ve daha az kazanç getiren yatırımlar ile hızlı hareket
eden piyasalarda yüksek riskli ve aynı şekilde yüksek
kazanç imkanı sağlayan işlemler arasında seçim yapmaktır.
Nihayetinde bu karar, insanın yatırımcı mı yoksa bir
spekülatör mü olduğu kadar finansal olanaklarına ve kendi
kişiliğine bağlıdır.
Uzman piyasa oyuncusu André Kostolany bu konuda şöyle
diyor:

“BENİM İÇİN SPEKÜLATÖR, DÜŞÜNEREK
DAVRANAN, EKONOMİNİN, SİYASETİN VE
TOPLUMUN GELİŞİMİNİ DOĞRU TAMHİN
ETMEYE ÇALIŞAN VE BU TAHMİNLERDEN
KAR ETMEYE ÇALIŞAN ENTELLEKTÜEL PİYASA
OYUNCUSUDUR.”

DÖVİZ TİCARETİ
KÜÇÜK YATIRIM – BÜYÜK ETKİ.

Döviz piyasasındaki ticaretin sabit vadeleri ve garantileri yoktur ve buda likiditeyi
ve her an hareket etme olanağını piyasanın ana karakteristiği yapmaktadır. Buna
yüksek oynaklık ve özellikle de şeffaflık eklenebilir.

Gerçekten de döviz ticareti, en yüksek hacme sahip
piyasaların başında gelmektedir. Günlük global hacmin
devasa 3 trilyon ABD doları olduğu tahmin edilmektedir.
Bunun dışında bankalar arası döviz ticareti ve faize dayalı
türev ürünlerde günde 2 trilyon dolar ilave işlem
yapılmaktadır. Genel eğilim artış yönündedir ve
sürmektedir. Uluslararası Ödeme Bankasının (BIS) bir
araştırmasına göre, döviz ticaretinin hacmi sadece 2004–
2007 yılları arasında yüzde 70’in üzerinde artış göstermiştir.
Ancak, döviz yatırımcıları için sadece yüksek likidite bir
avantaj değildir. Sertifikaların veya fonların tersine, döviz
ticaretinde herhangi bir ilave maliyet ödemek
gerekmemektedir. Sadece alış ve satış fiyatları arasındaki
farklarının ödenmesi yeterlidir. Ayrıca, döviz işlemleri
neredeyse günün 24 saati yapılabilmektedir.

Bu sayede her an hareket edip, gelişmelere anında tepki
verme imkanı bulunmaktadır. Dövizlerin sürekli
dalgalanmaları nedeniyle, sadece tek bir iş günü içinde
yüksek kazanç sağlamak mümkündür. Ama unutul
mamalıdır ki aynı oranda yüksek kayıplarla da karşıla
şabilirsiniz.
Döviz veya yabancı para ticaretindeki temel unsur
ise “kaldıraç etkisi” ile işlem yapma olanağıdır.
Başka bir deyişle çok az bir sermayeyle çok daha
yüksek bir miktarı hareket ettirmek mümkündür.
Döviz ticaretindeki normal kaldıraç oranı 1:100’dür. Başka
bir deyişle, işlem yapmak istediğiniz döviz miktarının %1’i
kadar bir teminat ile işlem yapabilirsiniz. Örneğin; 1.000
Euro yatırarak 100.000 Euro değerinde işlem gerçekle

ştirebilirsiniz. Bu durumda satın aldığınız döviz sizin
lehinizde sadece yüzde 0.5 oranında bir hareket gerçekle
ştirdiğinde pozisyonu kapatırsanız 500 Euro’luk bir gelir
elde edersiniz. 1.000 Euroluk yatırımınızda göz önüne
alındığında, bu yüzde 50 oranında bir gelir demektir. Döviz
kurları genellikle gün içinde yüzde bir oranında aşağı veya
yukarı dalgalanma gösterirler.
Döviz işlemlerinin çekiciliği, küçük fiyat hareketlerinde bile
anında önemli kazançlar elde edebilme şansında
yatmaktadır. Ancak bu kazanç şansının yanı sıra aynı
oranda kaybetme riski de vardır ve bunu, daha önce de
altını çizdiğimiz gibi, kesinlikle unutmamalısınız.
Gerekli finansal koşullara sahip “spekülatif kişilikler“ için
döviz işlemleri; hızı, yüksek likiditesi ve özellikle de kaldıraç
etkileriyle eşsiz bir ortam oluşturmaktadır. Şeffaflık ve
günün 24 saati güncel koşullara cevap vermek de diğer
avantajları arasındadır.

MÜKEMMEL TEKNOLOJİLER –
GÜVENİLİR İŞLEMLERİN TEMELİ
Şu ana kadar, döviz ticareti başlıca profesyonel piyasa katılımcıları arasında
gerçekleşmiştir. Gerçek zamanlı bilgilere ulaşma ve piyasa hareketlerine katılmaktaki
zorluklar nedeniyle bireysel yatırımcıların büyük çoğunluğu bu piyasanın dışında
kalmışlardır. Şimdi bu durum değişiyor!
TradeMaster® sizlere yepyeni bir fırsatlar penceresi açma
ktadır. Yüksek teknoloji ürünü yazılımımız siz yatırımcılara
anlık güncel fiyatlarla işlemlerinizi doğrudan piyasaya her
an iletme imkanı sağlamaktadır.
Piyasa oyuncularına fiyat hareketleriyle ilgili net bir
genel bilgi vermek ve ilerideki fiyat gelişimlerinin
olasılıklarını anlamalarına yardımcı olmak için çeşitli
yaratıcı analitik araçlar programımıza eklenmiştir.
Ayrıca, TradeMaster® alım-satım stratejilerini tam
otomatik olarak uygulama olanağını da içermektedir.
Bireysel kullanıcılar için hazırladığımız çözüm çağ ötesi,

teknolojiler kullanılarak geliştirilmiştir. Son teknoloji
ürünü programlamanın yanı sıra, işlemlerinizi güvenlik
altına almak adına sistem yedeklemesi, sunucu yedekleme
çözümleri ve tabi ki özellikle veri şifreleme sistemleri
kullanılmıştır. Böylece mümkün olan en yüksek oranda
işlem güvenliği sağlanmıştır. Entegre edilen çift yollu
emir teknolojisi çeşitli Api-Bağlantılarına dayanmaktadır
ve standart FIX bankacılık Protokolü aracılığıyla ilave
destek de sağlamaktadır. Bu sayede teorik olarak piyasa
oyuncusunun TradeMaster® üzerinden saniyede 170.000
işlem gerçekleştirmesi mümkün olabilmektedir.
Hedefe dönük başarılı işlemler için en yeni analitik metodlar ve araçlar.

OTOMATİKLEŞTİRİLEN

UZMAN STRATEJİLER –
DUYGULARI KONTROL ETMENİN REÇETESİ.

Her zaman güncel, hızlı ve güvenli bir piyasa erişimi olan döviz yatırımcısı, TradeMaster® ile her duruma anında tepki verebilecek
konuma gelmektedir. Fakat, böyle bir durumda duygular etkin olabilir. Aşırı oynaklık finsans piyasalarında bir çok probleme
neden olabilir ve işlemleriniz esnasında paniğin mi yoksa keyfin mi en iyi tavsiyeyi verdiği oldukça tartışmalıdır.

Böyle ortamlar programımızın ustalığının ortaya
çıktığı durumlardır. TradeMaster® sadece fiyatları farklı
parametrelere göre analiz etmekle kalmaz. Adblue
uzmanları, yazılımı kendi geniş bilgi birikimlerine
dayanarak geliştirilen Ana Stratejilerle de donatmışlardır.
Her biri özel analiz yöntemlerinden yola çıkılarak hazırlanan
bu stratejiler kendi mizacınıza veya alışkanlıklarınıza
göre ayarlanabilir. İşlemleriniz uzun veya kısa vadeli
trendlere göre veya daha farklı risk parametrelerine
göre tasarlanabilir. Risk-kazanç oranını da içeren
farklı derecelendirme sistemi karalarınızda size destek
vermektedir.
Piyasa oyuncusu geniş Ana Strateji portföyünden seçimini
yapar ve sonra da programın işlemleri tam otomatik olarak
gerçekleştirmesine izin verir.

Çeşitli stratejilerden en iyi şekilde faydalanmanın yolu farklı
sinyallerden bir sepet portföy oluşturmaktan geçmektedir.
Bu sinyaller kişisel isteklerinize ve ihtiyaçlarınıza göre
düzenlenebilir.
Belli bir strateji grubu için karar verdikten sonra duygular,
kelimenin tam anlamıyla, bir düğmeye basılarak tamamen
kapatılır. Kalan işi de karmaşık gösterge modelleri ve
nöronal modelleme kullanan özel işlem stratejileri
yapmaktadır.
En son teknolojinin yanı sıra sürekli güncellenen
piyasa analizleri ve kapsamlı deneyimden oluşan bir
kombinasyonla TradeMaster®, bugüne kadar sadece
finansal kuruluşların ve fon yöneticilerinin hakimiyetinde
bulunan bir alana girmenize olanak sağlamaktadır.

Tahminlere göre bu tür kurumsal piyasa katılımcıları,
piyasa hacminin yaklaşık yüzde 70’ini bilgisayar destekli
tam otomatik sistemler üzerinden gerçekleştirmektedir.
– Bireysel yatırımcıların onsuz işlem yapmaktan
vazgeçemeyeceği bir ayrıcalık!

SON NOKTA:

KENDİ ZAMANINI AYIRMADAN 24 SAAT İŞLEM.

Elbette her an portföyünüzün durumunu görebilir ve
istediğiniz anda otomatik işlemi de kesebilirsiniz. Önceki
dönemlere ait işlem seanslarının grafiklerine bakabilir ve
ve stratejilerinizin performasını görebilirsiniz.

» HEDEFE ODAKLI, HIZLI İŞLEMLER
» FARKLILAŞTIRILMIŞ ANALİZ YÖNTEMLERİ
» BORSA UZMANLARININ TAM OTMATİK ANA STRATEJİLERİ
VE HER AN YATIRIMCI İÇİN KONTROL:

Ayrıca, yoldayken akıllı telefonunuzla (iPhone, HTC
vs.) verilerinize ulaşabilir, işlem yapabilir veya açık
pozisyonlarınızı kapatabilirsiniz.

TRADEMASTER® İLE DÖVİZ TİCARETİ
DEVRİM YAŞAYIP YENİDEN TANIMLANIYOR.

Hızlı ve hedefe dönük işlemler

Devrim niteliğinde analitik metodlar

24 Saat kesintisiz tam otomatik döviz işlemleri

