EMİR TÜRLERİ
A) PİYASA EMRİ
Piyasadaki o an için geçerli fiyattan alış veya satış emridir. Bu emir türü ile işlem yapıldığında aktif
olarak ekranda geçen kotasyonlardan alış veya satış işlemi anında gerçekleştirilir.

Emir gönderildiği
andaki piyasadaki
mevcut fiyatlar.

B) BEKLEYEN EMİRLER
Piyasada aktif olarak işlem gören fiyatlardan farklı bir fiyattan işlem yapmak için kullanılan emir
türleridir.
Limit Emirler; Emir penceresinde yazılan fiyattan ya da daha iyi bir fiyattan gerçekleşir.
Stop Emirler; Piyasa fiyatı, emir fiyatına ulaşınca tetiklenen ve piyasaya gönderilen emirlerdir. Emir,
tetiklendikten sonra yakalanan ilk piyasa fiyatından gerçekleşir. Gerçekleşme fiyatı, emir üzerindeki
fiyat ile aynı, daha iyi ya da daha kötü olabilir.
Stop Limit Emirler; Limit ve Stop Emirlerin birleşimidir.
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1- Buy Limit (Alış Limit)
Yatırımcılar şu anki piyasa seviyesinden daha düşük bir seviyeden alım yapabileceklerini düşünerek
bu emri verirler.

Örnek:
Piyasada fiyatlar 1.36294 / 1.36304 seviyesinde iken daha düşük fiyat seviyesine (örneğin 1.36200
fiyata) alış emri yazılmasıdır. Emir; Fiyat alanına yazılan fiyattan ya da daha iyi bir fiyattan gerçekleşir.

Buy Limit Seviyesi

Piyasa Fiyatı
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2- Sell Limit (Satış Limit)
Yatırımcılar şu anki piyasa seviyesinden daha yüksek bir seviyeden satım yapabileceklerini düşünerek
bu emri verirler.

Örnek:
Piyasada fiyatlar 1.36293 / 1.36303 seviyesinde iken daha yüksek fiyat seviyesine (örneğin 1.36550
fiyata) satış emri yazılmasıdır. Emir; Fiyat alanına yazılan fiyattan ya da daha iyi bir fiyattan
gerçekleşir.

Sell Limit Seviyesi

Piyasa Durumu
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3- Buy Stop (Alış Stop)
Yatırımcılar bu emri verirken belirlenen bir direnç noktasının kırılması durumunda piyasanın daha da
yukarı gideceğini düşünürler.

Örnek:
Piyasada fiyatlar 1.36321 / 1.36331 seviyesinde iken daha yüksek fiyat seviyesine (örneğin 1.36500
fiyata) alış emri yazılmasıdır. Piyasada fiyat 1.36500 olduğunda müşterinin emri tetiklenir ve piyasa
fiyatlı alış emri olarak sisteme gönderilir. Emir tetiklendikten sonra yakalanan ilk piyasa fiyatından
gerçekleşir. Gerçekleşme fiyatı, emir üzerindeki fiyat ile aynı, daha iyi ya da daha kötü olabilir.

Buy Stop Emri’nin
tetikleneceği fiyat
seviyesi.

Piyasa Durumu
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4- Buy Stop Limit
Buy Stop Emri’nden farklı olarak, yatırımcılar emirlerinin belirledikleri limit seviyeden ya da daha iyi
bir fiyattan gerçekleşmesini garanti altına almak istemektedirler. Buy Stop Emrinde, piyasa fiyatı
belirlenen stop seviyesine ulaşınca emir tetiklenmekte ve sisteme piyasa emri olarak
gönderilmektedir. Gerçekleşen bu piyasa emrinin (özellikle, piyasa fiyatlarının hızlı hareket ettiği
zamanlarda) beklenenden daha kötü bir fiyattan gerçekleşme ihtimali vardır. Buy Stop Limit
Emri’nde emir yalnızca belirlenen Buy Limit seviyesi ya da daha düşük bir seviyeden gerçekleşebilir.
Buy Limit seviyesi görülmezse emir tetiklense de gerçekleşmez, pasifte bekler.

Örnek:
Piyasada fiyatlar 1.36213 / 1.36226 seviyesinde iken piyasa fiyatı 1.36400 seviyesine ulaşması
halinde, 1.36400 seviyenin altına, üstüne veya aynı fiyat seviyesine buy (alış) limit emri yazılmasıdır.

Buy Limit Emri’nin
gönderilmesi için
önkoşul olarak
belirlenen stop
seviyesi. (Emrin
yazıldığı andaki
Piyasa fiyatından
daha yukarıda
olmalıdır.)

Buy (alış) Limit
emri fiyatı. (Stop
Limit Fiyatı stop
seviyesinin altında,
üstünde veya aynı
seviyede olabilir.)
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5- Sell Stop (Satış Stop)
Yatırımcılar bu emri verirken belirlenen bir destek noktasının kırılması durumunda piyasanın daha da
aşağı gideceğini düşünürler.

Örnek:
Piyasada fiyatlar 1.36346 / 1.36357 seviyesinde iken daha düşük fiyat seviyesine (örneğin 1.36000
fiyata) satış emri yazılmasıdır. Piyasada fiyat 1.36000 olduğunda müşterinin emri tetiklenir ve piyasa
fiyatlı satış emri olarak sisteme gönderilir. Emir tetiklendikten sonra yakalanan ilk piyasa fiyatından
gerçekleşir. Gerçekleşme fiyatı, emir üzerindeki fiyat ile aynı, daha iyi ya da daha kötü olabilir.

Sell Stop Emri’nin
tetikleneceği fiyat
seviyesi

Piyasa Durumu
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6- Sell Stop Limit
Sell Stop Emri’nden farklı olarak, yatırımcılar emirlerinin belirledikleri limit seviyeden ya da daha iyi
bir fiyattan gerçekleşmesini garanti altına almak istemektedirler. Sell Stop Emrinde, piyasa fiyatı
belirlenen stop seviyesine ulaşınca emir tetiklenmekte ve sisteme piyasa emri olarak
gönderilmektedir. Gerçekleşen bu piyasa emrinin (özellikle, piyasa fiyatlarının hızlı hareket ettiği
zamanlarda) beklenenden daha kötü bir fiyattan gerçekleşme ihtimali vardır. Sell Stop Limit Emri’nde
ise emir yalnızca belirlenen Sell Limit seviyesi ya da daha yüksek bir seviyeden gerçekleşebilir. Sell
Limit seviyesi görülmezse emir tetiklense de gerçekleşmez, pasifte bekler.

Örnek:
Piyasada fiyatlar 1.36223 / 1.36233 seviyesinde iken piyasa fiyatı 1.36000 seviyesine ulaşması
halinde, bu seviyenin altına, üstüne veya aynı fiyat seviyesine sell (satış) limit emri yazılmasıdır.

Sell (satış) Limit
Emri fiyatı. (Stop
Limit Fiyatı stop
seviyesinin altında,
üstünde veya aynı
seviyede olabilir.)

Sell Limit Emri’nin
gönderilmesi için
önkoşul olarak
belirlenen stop
seviyesi. (Emrin
yazıldığı andaki
Piyasa fiyatından
daha aşağıda
olmalıdır.)
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