Borsa İstanbul ile NASDAQ arasında imzalanan stratejik işbirliği kapsamında 30 Kasım 2015 tarihinde
BISTECH ürün ailesi altında mevcut piyasa uygulamaları yenilenecektir.
Bu kapsamda geçişle birlikte yapılacak bir takım değişiklikler aşağıda bilgilerinize sunulmuştur:
- Pay piyasında işlemler tek seans üzerinden gerçekleştirilecektir. Buna göre seans saatleri şu şekilde
olacaktır;
- 09:15-09:30 arasında açılış seansı,
- 09:30-09:35 arasında eşleştirme ve fiyat belirleme,
- 09:35-12:30 arasında sürekli işlem,
- 12:30-13:25 arasında gün ortası tek fiyat seansı,
- 13:25-13:30 arasında eşleştirme ve fiyat belirleme,
- 13:30-17:30 arasında sürekli işlem,
- 17:30-17:35 arasında kapanış seansı,
- 17:35-17:38 arasında eşleştirme ve fiyat belirleme,
- 17:38-17:40 arasında kapanış fiyatından işlemler yapılacaktır.
- Maksimum lot uygulamasına son verilecektir.
- Fiyat marjlarında ve fiyat limitlerinin hesaplanma yöntemlerinde değişikliğe gidilecektir. Buna göre;
- Paylar ve borsa yatırım fonları için %20,
- Rüçhan kuponları için %50.
- Fiyat adımları ve fiyat aralığı belirleme yöntemleri değiştirilecek, buna göre seans içerisinde fiyat
adımları değiştirilebilecektir.
- Fiyat gösteriminde virgülden sonra 3 hane kullanılacaktır.
- İşlem fiyatlarında belirli eşiklerin aşılması halinde ilgili sıradaki sürekli işlem seansı geçici olarak
durdurulup emir toplama seansına alınarak devre kesici uygulaması başlatılacaktır.
- Yeni pazar yapılanması kapsamında, Ulusal Pazar ve İkinci Ulusal Pazar Yıldız Pazar ve Ana Pazar ,
Gelişen İşletmeler Piyasası Gelişen İşletmeler Pazarı , Gözaltı Pazarı Yakın İzleme Pazarı , Kurumsal
Ürünler Pazarı Kollektif Yatırım Ürünleri ve Yapılandırılmış Ürünler Pazarı , Serbest İşlem Platformu da
Piyasa Öncesi İşlem Platformu olarak değiştirilmiştir.
- Birikimli fiyat derinlik bilgisi, veri terminallerinde 10 kademe, Borsa temsilci işlem terminallerinde 25
kademeye kadar çıkabilecektir.

BISTECH Geçişinden Dolayı Pay Vadeli İşlem ve Opsiyon Sözleşmeleri Piyasasında Gerçekleştirilecek
Değişiklikler
Tüm sözleşmeler için “normal seans” adı verilen tek bir seans düzenlenir. Normal seansın son 10 dakikası
“kapanış aralığı” olarak adlandırılır. Bu değişiklik ile öğle arası uygulaması kaldırılacaktır.
BISTECH geçişi ile birlikte kullanıcılar tarafındaki uygulamaların versiyonları değişecektir.
Bu değişiklik İDeal kullanıcıları için 30 Kasım 2015 Pazartesi sabahından itibaren, Matriks kullanıcıları
içinse 27 Kasım 2015 Cuma akşamı, yani seans bitiminden sonra yapılması gerekmektedir.
Emir gönderimleriyle ilgili herhangi bir sorun yaşanmaması adına müşterilerimizin Cumartesi ve Pazar
emir göndermemeleri, 30 Kasım 2015 sabahından itibaren emir göndermeye başlamaları rica olunur.
Saygılarımızla.

