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Döviz Varantlarına Yatırım Yapılırken Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

Son birkaç günde döviz piyasasında yaşanan hareketlilik, döviz varantlarında piyasa yapıcının makaslarının
genişlemesine neden olmaktadır. Döviz varantlarına yatırım yapan yatırımcılarımızın, piyasa yapıcı
kotasyonlarını inceleyerek hareket etmelerini öneriyoruz. Piyasa yapıcı alış/satış fiyat ve miktar kotasyonlarını
www.varant.db.com internet sitesimizden ÜCRETSİZ ve CANLI olarak takip edebilirsiniz.

Ayrıca oynaklıkta sürekli değişimlerin meydana geldiği opsiyon fiyatlamalarına bağlı olarak bu değişimler de
varant fiyatlarına yansımaktadır. Volatitilitenin varant fiyatlarına etkisi doğru orantılıdır. Volatilitenin artışı
varant fiyatlarına (ALIM veya SATIM varantı olması farketmez) pozitif yansırken, volatilitedeki düşüş varant
fiyatlarına negatif yansıdığını hatırlatalım.

Varant fiyatlarına etki eden parametrelere ilişkin hazırladığımız kısa videoyu aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz:
https://www.youtube.com/watch?v=AbDGH_qp8Po&list=PL5e8WjeQr5yIXFeOrPy5o5RJH2KARJYS&index=8&t=0s

Varantlara etki eden parametrelere dair açıklamayı aşağıdaki linkten bulabilirsiniz:
https://www.xmarkets.db.com/TR/varant-nedir

Varantlarla ilgili sorularınız için varant.turkiye@db.com mail adresinden veya 0212 319 03 50 numaralı
telefondan Deutsche Bank Varant Destek hattına ulaşabilirsiniz.
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Burada verilen yatırım bilgileri, yorum ve görüşleri, yatırım danışmanlığı veya
yatırım yapılmasına ilişkin öneri mahiyetinde değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti,
aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri veya mevduat kabul etmeyen bankalar ile
müşterileri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı anlaşmalarına göre
verilmelidir. Bu belgede yer alan yorum ve görüşler, bunları sunan kişilerin şahsi
görüşlerini yansıtmaktadır. Bu görüşler, finansal durumunuz, risk ve getiri
tercihleriniz için uygun olmayabilir. Sermaye Piyasası’nda gerçekleştireceğiniz
varant alım-satım işlemleri sonucunda kâr edebileceğiniz gibi zarara uğrama riskiniz
de bulunmakta olup kayıplarınız yatırımın tamamı tutarında dahi olabilir. İşlem
yapmaya karar vermeden önce piyasada karşılaşabileceğiniz riskleri anlamanız, mali
durumunuzu ve mali durumunuz için gerekli sınırlamaları ve getiri beklentilerinizi
dikkate alarak karar vermeniz gereklidir. Bu nedenle, sadece burada yer alan
bilgilere dayalı yatırım kararları almanız, beklentilerinizle örtüşmeyen sonuçlara yol
açabilir. Bu döküman ve içeriğindeki bilgiler Deutsche Securities Menkul Değerler
A.Ş dahil olmak üzere hiçbir Deutsche Bank iştiraki için hukuken herhangi bir
yükümlülük veya sorumluluk doğurmamaktadır. Bu belge, herhangi bir işleme
girişilmesi için bir teklif, teklif daveti, tavsiye veya benzer nitelikte değildir. Yatırımcı
adayları yatırım kararı alırken, yapılan yatırımın risklerini tümüyle kavramalı ve
ancak kendi finansal, vergisel ve diğer durumları ışığında yapılacak yatırımın
uygunluğunu, ilgili varantlara ilişkin Risk Bildirim Formu’nda yer alan bilgileri hukuk,
vergi, muhasebe, diğer konulardaki danışmanları ile titiz bir şekilde
değerlendirdikten sonra yatırım kararı vermelidir.

