A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş
Uluslararası Piyasalar

A1 Trader Platform Kullanımı

Demo ve Gerçek Hesabıma Nasıl Giriş Yapabilirim?
Platformun indirilebilmesi için bilgisayarınızda JAVA uygulamasının yüklü olması gerekmektedir. JAVA programını
buradan yükleyebilirsiniz.
A1 Trading Masaüstü Platformunu Windows ve Mac işletim sistemli bilgisayarlarınıza kolaylıkla indirebilmek için
lütfen tıklayınız.

Trading platformunu bilgisayarınıza
indirdikten sonra;
▪ Gerçek
hesabınıza
giriş
yapabilmeniz için hesap açılışı
sonrasında adınıza tanımlanmış
olan kullanıcı adı ve şifre ile ‘’Live
Trading’’ seçeneğini seçmeniz,
▪ Demo hesabınıza giriş yapabilmek
için yatırım danışmanlarımızdan
almış olduğunuz demo kullanıcı
adı ve şifre ile ‘’Paper Trading’’
seçeneğini seçerek ‘’Log In’’
tıklamanız gerekmektedir.

Platforma giriş sağladıktan sonra karşımıza aşağıdaki ekran çıkmaktadır.

Emir Giriş
Ekranı

Favori
Listelerinin
Oluşturulduğu
Ekran

Şirket
Haberlerinin
Takip
Edilebileceği
Ekran

A1 Trader – Trading platformu başta ‘’Mosaic’’ ve ‘’Classic Trading’’
olmak üzere birden fazla ara yüz kullanımına sahiptir.

Favori Listelerinin Oluşturulması
Platform üzerine favori
listenize eklemiş
olduğunuz enstrümanla
ilgili görmek istediğiniz
bilgileri ekleyebilirsiniz.

Eklemek
istediğimiz
ürünün
kısaltmasının
yazılacağı
alan

Takip etmek istediğiniz ürünleri “Watchlist”e eklemek için;
platformu açıktan sonra çıkan ana ekranda “Favorites” sayfasında
boş bir satıra eklemek istediğiniz ürünün (Futures, ETF, hisse
senedi, opsiyon da olabilir) tam ismini veya ticker’ını yazmanız
yeterlidir.
Apple Inc. şirketi farklı ülkelerin borsalarında ADR şeklinde işlem
gördüğü için farklı ülkelerin hisse senetlerini de göstermektedir.
Siz hangi ülke borsasında işlem yapmak istiyorsanız o ana satırın
altındaki ürünlerden birine tıklamalısınız.

Emir Giriş Ekranı -> ‘’Order Entry’’
Favori Listenizden İşlem Yapmak
İstediğiniz Ürünü Seçerek yada
Kodunu (Ticker) Yazarak İşlem
Yapacağınız Ürünü Seçebilirsiniz.

Emir
Yönünü
Seçeceğiniz
Alan

Emir Vermek
İstediğiniz
Miktar

‘’ + ‘’ Tuşuna Basarak
Zararı Durdur / Karı Al
Emirlerinizi Yazabilirsiniz.

Dayanak
Varlığa ait
Opsiyon
Sayfası

Dayanak Varlığa
Emirlerimizi İletebileceğimiz
ve İleri
ait
Opsiyon
Emir Tiplerini Seçebileceğimiz Bölüm
Sayfası

Emirlerinizi İletmeden Önce
Teminat/Komisyon
Kontrollerini
Gerçekleştirebilirsiniz.

Emirlerinizi
İletebileceğiniz
Alan

Emir Girişleri

▪ MKT – Market Order – Piyasada o anki cari
fiyat geçerli olacak şekilde, emir vermek için
kullanılır. Geçerli emir alım yönlü veya satış
yönlü olabilir.

▪ LMT – Limit Order – Fiyatın o anki cari
fiyatın altında bir fiyattan otomatik alım
yapmak için veya yukarıdaki bir fiyattan
otomatik satışını yapmak için kullanılabilir.

▪ STP – Stop Order – Fiyatın alt seviyelere
doğru hareketinde zararı belli bir seviyede
tutmak veya yukarı yönlü hareketinde tekrar
alıma geçmek için kullanılan bir emir
türüdür.
Yandaki örnekte; “AAPL” fiyatın $160
seviyesine geldiğinde sistemin otomatik olarak
pozisyonu kapamasını istiyorsak eğer bu emir
türü kullanılabilir.

▪ Fiyatın yukarı yönlü hareketinde yeniden
alıma geçmek için ‘’Buy Stop’’ emri
kullanılabilir.

Yatırımcı emir tipine karar verdikten sonra
verdiği emiri “Günlük”(DAY) ya da
“GTC”(İptaline Kadar Geçerli) olarak seçebilir.
▪ DAY – Seans sonunda emir
gerçekleşmemişse sistem emri otomatik
olarak iptal etmektedir.
▪ GTC – Sistemin belli dönemlerde kendini
yenileme dönemine kadar emir sistemde
canlı tutulmaktadır. (Sistemin kendini
güncelleyeceği tarihi emri yerleştirdiğinizde
görebilmektesiniz.)
Yatırımcı verdiği emrin normal saatler dışında
ve pre-after market saatleri içerisinde de
gerçekleşmesini istiyorsa DAY kısımda yer alan
‘’Fill outside RTH’’ ve ‘’Allow pre-open’’
seçmesi gerekmektedir.

Order Description;
▪ BUY – Alım emri gerçekleştirilmek istendiği,
▪ 1000 – 1000 lotluk alım gerçekleştirilmek
istendiği,
▪ Order Type MKT – “Market order”
kullanılacağı,
▪ Time in Force DAY – Günlük emir
kullanılacağı şeklindedir.
▪ Amount;
▪ Amount ; açılacak pozisyonun büyüklüğü
▪ Commission; emir için ne kadar komisyon
ödemesi yapılacağı
▪ Total; ikisinin toplamı sonrası pozisyonun
son durumda ne kadar büyüklüğe sahip
olacağı belirtilmektedir.
Margin Impact ;
Öncelikle 3 ayrı bölümü açıklamamız gerekmektedir;
▪ Current; pozisyon öncesi portföyün sahip olduğu margin durumu,
▪ Change; açılacak pozisyona ait margin bilgilerini,
▪ Post-Trade; Açılacak pozisyondan sonra portföyün margin
göstermektedir.
Margin Impact bölümündeki satırların açıklaması ise;
▪ Equity with Loan; taşınan toplam pozisyon,
▪ Initial Margin; başlangıç teminatını,
▪ Maintenance Margin; sürdürme teminatını,
▪ Position; lot miktarını göstermektedir.

durumunu

Emir İletimi, Değişikliği ve İptali

▪ Portföyünüzdeki bekleyen emirleri ‘’Order Management’’ bölümündeki ‘’Order’’ sekmesinden,
▪ Gerçekleşen emirlerinizi ‘’Trade’’ bölümünden,
▪ Bekleyen emirleriniz üzerinde değişiklik yapmak isterseniz, istediğiniz kolonda ilgili değişikliği
yaptıktan sonra ‘’Update’’ butonuna tıklamanız,
▪ Bekleyen emirlerinizi iptal etmek isterseniz ‘’Cancel’’ butonuna tıklamanız gerekmektedir.
▪ Gün içindeki işlemlerinize ait net pozisyon ve maliyetlerinize ‘’Summary’’ sekmesinden
ulaşabilirsiniz.

Portföy ve Hesap Durumu Takibi

Portföyünüzde
Yer
Alan
Enstrümanlar

Ayrı Bir Sekmede Kendi
Favori
Listelerinizi
Oluşturabilirsiniz
▪ Portföyünüzü ve hesap durumuna dair detayları görebilmek
için ‘’Portfolio’’ bölümünü takip etmeniz gerekmektedir. Bu
bölümde

ayrıca

kendi

izleme

ekranınızı

(Watchlist)

oluşturabilirsiniz.
▪ ‘’Portfolio’’ bölümünden pozisyon kar/zarar durumunuzu,

‘’Account’’

bölümünden

hesap

durumunuzu kontrol edebilirsiniz.

bakiyesi

ve

teminat

Hesabınız Hakkında Bilgilendirme -> ‘’Account’’

▪ Net Liquidation Value; pozisyonların o an kapanması ile
portföyünüzde bulunan paranızı,
▪ Cash; portföyünüzdeki nakit kısmı,
▪ MTD Interest; Cash bakiyesi 10.000 USD üstünde olan
yatırımcılara aylık olarak ödenen faiz tutarını göstermektedir.
Margin Requirements kısmında ise;
▪ Current Initial Margin; cari durumda portföyünüzde bulunan
başlangıç teminatını,
▪ Current Maintenance Margin; cari durumda portföyünüzdeki
pozisyonların sürdürme teminatını,
▪ Projected Look Ahead ve Overnight satırları da gün içi ve ertesi
gün başlangıç ve sürdürme teminatınızı göstermektedir.
Available for Trading sekmesinde ise;
▪ Current Available Funds; Sistem içerisinde cari durumda yatırım
yapabileceğiniz miktarı,
▪ Current Excess Liquidity; portföyün ne kadar miktarda zarara
dayanabileceği durumu göstermektedir.
* Eğer Excess Liquidty eksiye düşerse sistem seans sonuna
doğru artıya dönecek şekilde pozisyon kapama gerçekleştirecektir.
▪ SMA – Special Memorandum Account; sistemin hisse senedi
için dikkat ettiği bir takip sistemidir. Eksi duruma geçtiğinde
sistem hisse senedi pozisyonu kapamaya başlayacaktır.
▪ Buying Power; yapabileceğiniz toplam alım gücünü
göstermektedir.

Grafik Ekranı
Grafik Üzerine Eklemek
İstediğiniz İndikatörleri
Seçebilirsiniz.

Grafik Üzerinden
Alım
–
Satım
Yapabilirsiniz.

İstediğiniz
Fiyat
Seviyesine Alarm
Kurabilirsiniz.

New Window Kullanımı
Platformun sol üst kısmında yer alan New Window alanında;
▪ ‘’Watchlist’’ ile birlikte yeni favori listelerinizi oluşturabilirsiniz.
▪ ‘’Alerts’’ ile istediğiniz fiyat seviyelerine alarm kurabilirsiniz.

▪ ‘’Chart’’ platformunuzu kişiselleştirebilir, birden fazla grafik
ekleyip, teknik analiz yapabilirsiniz.
▪ ‘’Scanners’’ ile işlem yapmak istediğiniz ürünlerde istediğiniz
kriterleri seçerek tarama yapabilir ve o kriterlere uygun
enstrümanlarda işlem yapabilirsiniz.
▪ ‘’Event Calendar’’ ile ileri ki dönemde gerçekleşecek olayları
takip edebilirsiniz.
▪ ‘’Daily Lineup’’ global piyasa haberlerini takip etmenize
yardımcı olmaktadır.
▪ ‘’Analyst Research’’ ile yurtdışı kurumların hisseler ile ilgili
değerlendirmelerini takip edebilirsiniz.
▪ ‘’Option Tools’’ ile finansal ürünlerin opsiyonlarına dair detaylı
bilgilerine ulaşabilirsiniz.

Farklı Arayüz Ekleme Ekranı

▪ A1 Trader – Trading Platformunun sol alt kısmında yer alan
‘’Mosaic’’ ve ‘’ Classic’’ sekmelerinin yanında bulunan ‘’+’’ ->
‘’Layout Library’’ -> ‘’Browse’’ tıklamanınız durumunda
aşağıdaki sayfa karşımıza çıkmaktadır. Bu sayfadan otomatik
olarak platformun bize sunduğu arayüzleri ekleyebiliriz.

▪ A1 Trader – Trading Platformu kişiselleştirerek kendi sayfamızı
oluşturmak için platformun sol alt kısmında yer alan ‘’Mosaic’’
ve ‘’ Classic’’ sekmelerinin yanında bulunan ‘’+’’ -> ‘’Create a

New Custom Layout’’ -> ‘’Create’’ tıklamanınız durumunda boş
bir sayfa karşımıza çıkacak ve boş olan sayfaya eklemek
istediğimiz seçenekleri ‘’New Window’’ sekmesinden ekleyerek
kendi sayfanızı oluşturabiliriz.

