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TÜM ÜYELERİMİZE, 

 
  

 Üyelerimizden gelen, Londra’da yapılan sabah fiksing seansında belirlenen fiyatlar 
üzerinden emir girme talebi ile ilgili olarak Borsa sisteminde gerekli çalışmalar tamamlanmış 
olup ekte yer alan işlem esasları çerçevesinde, 16/03/2010 tarihinden itibaren uygulamaya 
geçilecektir.     

  

 Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederiz. 

 
 
 

 
 

Süheyla ÖZKÖK Y. Oğuzhan ALOĞLU 
Piyasalar ve Takas Müdür Yardımcısı 

Piyasalar ve Takas Müdürü (V.) 
Başkan Yardımcısı 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ek: Fiksing Emir İşlem Esasları 
 
 
 
 
 
 
 



 
İSTANBUL ALTIN BORSASI 

 

Rıhtım Cad.No:81 Karaköy  34425 İSTANBUL                               
Telefon: (0212) 292 66 00 – Faks: (0212) 292 66 18 
e-posta : iab@iab.gov.tr  Elektronik Ağ : www.iab.gov.tr 
 

 
 

FİKSİNG EMİR İŞLEM ESASLARI 
 

Londra sabah fiksing fiyatları üzerinden gerçekleşecek işlemler için aşağıdaki kurallar 
belirlenmiştir: 

1. Kıymetli Madenler Piyasası’nda gerçekleştirilecek bu emirler için emir tipi, “Y”, 

olarak belirlenmiştir. 

2. Emirler sadece Londra sabah fiksing fiyatı üzerinden gerçekleştirilecektir. 

3. Fiksing üzerinden emir verme imkanı sadece altın için geçerlidir. 

4. İşlemler sadece T+0 valörle yapılacaktır.  

5. Fiksing üzerinden emir verme imkanı sadece ABD Doları fiyat tipi için geçerlidir. 

6. Teklifler emir tipi seçildikten sonra fiyat hanesine ± bir $ değerinin girilmesi şeklinde 

verilecektir (Örneğin sabah fiksing fiyatı Y seçildikten sonra fiyat hanesine + 5 $ 

yazıldığında bu, fiksing fiyatına 5 $ ekleneceği; fiyat hanesine 0 yazılması halinde 

sadece fiksing fiyatı üzerinden işlem yapılacağı, - 3 $ yazıldığında ise fiksing fiyatının 

3 $ altından işlem yapılacağı anlamına gelmektedir). 

7. Londra sabah fiksing değerinin Borsa sistemine girilmesinden sonra fiksing işlemleri 

yapılmayacaktır.  

8. Fiksing işlemleri, netleştirme işlemleri kapsamında değerlendirilmeyecektir. 

9. Fiksing işlemleri, işlem geçtiği anda henüz fiksing fiyatı belirlenmediğinden anlık 

hesaplamanın yapıldığı Kıymetli Madenler Piyasası Endeksi kapsamında 

değerlendirilmeyecek; ancak gün sonunda tüm işlemler dikkate alınarak hesaplanan 

Altın Piyasası Endeksi kapsamında değerlendirilecektir.  

10. Yukarıda yer alan kurallar dışındaki hususlar için Kıymetli Madenler Piyasası’ndaki 

işlem esasları fiksing işlemleri için de geçerlidir.   
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