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VARANT MOBILE
Varant Mobile uygulamasıyla Borsa İstanbul’da işlem gören varantlar hakkında detaylı bilgi sahibi olabilirken, eş
anlı verilere ücretsiz ulaşabilir, uygulamada bulunan aracı kurumlar üzerinden varant alım/satım işlemi
yapabilirsiniz. Matriks’in geliştirilmiş olduğu bu uyugulama Türkiye’nin varant özelindeki ilk mobil uygulamasıdır.
Bu uygulamaya hem IOS hem de Android cihazlardan ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Uygulamada eş anlı veriler
belirli bir süre boyunca kullanıcılara ücretsiz olarak sağlanmaktadır.
Sayfam ekranı, kişiselleştirilmiş ekranınızda istediğiniz sembolleri hızlı bir şekilde takip etme imkanı sunar. Bu
ekranda dilediğiniz sembolleri ekleyebilir ve düzenleyebilirsiniz. Swipe menü ile semboller üzerinden al/sat,
alarm kur, sayfama ekle fonksiyonlarına kolaylıkla ulaşılabilirsiniz.

Menü üzerinden erişebileceğiniz Varant koçu ekranı ile varantları çeşitli risk profillerine göre sınıflandırabilir ve
işlemlerinizi istediğiniz profildeki varantlarda gerçekleştirebilirsiniz.

Bu doküman 3 sayfadan oluşmaktadır ve bir bütündür. Tüm dokümanla ilgili çekince bildirimi için lütfen en son sayfaya bakınız.
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Varant listesi sayfasında Deusche Bank’ın ihraç etmiş olduğu varantları dayanak varlık bazında listeyebilir, ilgili
varanta tıklandığında detay ekranında güncel varant parametrelerini görüntüleyebilirsiniz.

“Varant Nedir?” sayfasında ilgili video, broşür ve sıkça sorulan sorulara ulaşabilir, varantlar hakkında aklınıza
takılan sorularınıza cevap bulabilirsiniz.

Bu doküman 3 sayfadan oluşmaktadır ve bir bütündür. Tüm dokümanla ilgili çekince bildirimi için lütfen en son sayfaya bakınız.
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Swipe ve detay ekranından emir ekranına geçişler ile kullanıcıya trade ekranına hızlı ulaşım sağlanmaktadır.
Kullanıcı varant adını direkt yazarak ya da sembol filtresi ile istediği kritere uygun varantı seçerek listelenen
aracı kurumlardaki hesaplarından varant alım veya satım işlemlerini gerçekleştirebilir.

Varant Mobile’ı aşağıdaki linklerden ücretsiz bir şekilde indirebilirsiniz:

Varant mobile hakkında
iletebilirsiniz.

sorularınızı destek hattına (0212 319 03 50) veya varant.turkiye@db.com'a

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.

Bu doküman 3 sayfadan oluşmaktadır ve bir bütündür. Tüm dokümanla ilgili çekince bildirimi için lütfen en son sayfaya bakınız.
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