SERMAYE P YASASI KURULUNUN 17.02.2006 ve 8/172 SAYILI KARARI:
“I.Genel lkeler
Sermaye piyasas mevzuat nda, opsiyon sözle meleri, emeklilik yat r m fonu portföyüne al nabilecek
türev araçlar aras nda say lmas na ra men; mevcut durumda Vadeli

lem ve Opsiyon Borsas A.%.

(VOB) bünyesinde opsiyon sözle melerinin i lem görmedi i dikkate al narak, bu a amada opsiyon
özle melerinin emeklilik yat r m fonu portföylerine dahil edilmemesi gerekmektedir.
VOB bünyesinde i lem gören ürünlere dayal olarak borsa d

nda vadeli i lem sözle melerine taraf

olunmas mümkün de ildir.
II. Emeklilik yat%r%m fonlar%n%n portföylerine dahil edecekleri vadeli i-lem sözle-meleri ile ilgili
olarak;
Genel lkeler:
- Emeklilik yat r m fonlar , riskten korunma ilkesi çerçevesinde vadeli i lem sözle melerine ili kin
i lemlerde yaln zca k sa pozisyon sahibi olabilirler. Uzun pozisyon sahibi olmak, yaln zca daha önce
al nm

bir k sa pozisyonun kapat lmas amac yla mümkündür.

- Borsalar ve te kilatlanm

di er piyasalarda ve/veya borsa d

nda i lem gören vadeli i lem

sözle meleri emeklilik yat r m fonlar portföylerine dahil edilebilir. %u kadar ki;
o Borsa d

nda taraf olunan vadeli i lem sözle meleri nedeniyle maruz kal nan aç k pozisyon miktar

fon net varl k de erinin %10’unu geçemez.
o Borsa d

nda i lem gören vadeli i lem sözle melerinde, sözle menin kar

taraf olan kurumun,

bulundu u ülke yetkili otoritelerince denetim ve gözetime tabi finansal bir kurum (banka, arac kurum
v.b.) olmas zorunludur.
o Borsa d

nda taraf olunan vadeli i lem sözle melerinin, günlük olarak güvenilir ve do rulanabilir bir

yöntemle de erlemeye tabi tutulmas ve bu sözle melerin istenildi i an makul de eri üzerinden
sat labilir, tasfiye edilebilir veya ters pozisyon al narak kapat labilir nitelikte olmas gereklidir.
Vadeli -lem Pozisyon Limiti:
- Vadeli i lem sözle melerine taraf olunmas nedeniyle maruz kal nan ve Ek’de yer alan örne e göre
hesaplanan toplam aç k pozisyon miktar fon net varl k de erini a amaz.
- Aç k pozisyon tutar hesaplan rken öncelikle her bir sözle me baz nda ters i lemle kapat lmam

k sa

pozisyonlar n say s , uzla ma fiyat ve sözle me büyüklü ü dikkate al n r.
- Aç k pozisyon tutar hesab na MKB Tahvil ve Bono Piyasas Kesin Al m Sat m Pazar nda yap lan ileri
valörlü i lemler dahil de ildir.

Riskten Korunma:
- Riskten korunma ilkesi çerçevesinde korunmak istenen araçlarla k sa pozisyon al nan varl k aras nda
menkul türü aç s ndan uyum olmal ve aralar nda yeterli bir korelasyon bulunmal d r.
- Yeterli korelasyonun, vadeli i lem sözle mesinin vade sonuna kadar devam etmesi

artt r. K sa

pozisyon al nan varl k ile korunan araç aras ndaki korelasyonun sözle me süresi içerisinde yeterli
olmamas durumunda, k sa pozisyonunun kapat lmas gereklidir.
Raporlama ve Kamuyu Ayd%nlatma:
- Emeklilik yat r m fonu portföylerine dâhil edilecek vadeli i lem sözle meleri ile ilgili genel ilkelerin
(hangi tür vadeli i lem sözle melerine taraf olunaca , sözle melere konu varl klar n nas l
belirlenece i, olas riskler, varsa toplam aç k pozisyon miktar n n fon net varl k de erine oran için
belirlenen üst limit, borsa d

nda taraf olunan vadeli i lem sözle melerine ili kin de erleme ilkeleri vs.)

fon kurulu karar ile belirlenmesi ve bu ilkelere izahname ve sürekli bilgilendirme formunda yer
verilmesi gereklidir.
- Portföye al nacak vadeli i lem sözle meleri ile ilgili genel risk yönetim prosedürlerinin fon kurulu
karar ile yaz l olarak belirlenmesi gereklidir.
- Vadeli i lem sözle melerinin portföye dahil edilmesine ve portföyden ç kar lmas na yönelik olarak
yap lan her i lemde; i lemin gerekçesi, tutar , vadesi, sözle meye konu varl k, maruz kal nan aç k
pozisyon miktar n n fon net varl k de erine oran , fonun risk profili aç s ndan bu sözle emeye taraf
olman n muhtemel sonuçlar , borsa d

bir sözle meye taraf olunmas halinde kullan lan de erleme

ilkeleri gibi detayl bilgiler portföy yöneticisi nezdinde tutulur.
De5erleme:
- Vadeli i lem sözle meleri nedeniyle teminat olarak verilen varl klar portföy tablosundan ç kar lmadan
ayn

ekilde de erlenmeye devam edilmelidir.

- Vadeli i lem sözle melerinde de erleme günü itibariyle olu an kar veya zarar portföy tablosunda yer
alan teminatlara eklenir ve dü ülür.
- Vadeli i lem sözle meleri nedeniyle olu an kar ve zarar teminatlarla ili kilendirilece i için portföy
tablosunda vadeli i lem sözle melerinin de eri s f r olarak gösterilir.
- Portföy tablosunda kapat lmam
gösterilir.

vadeli i lem sözle meleri k sa ve uzun pozisyon ba l

alt nda

