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Duyarlılık #işvarant

Duyarlılık hesaplanırken varantın deltası ve çarpanı kullanılır. 

Değeri sabit değildir, varantın deltası değiştikçe duyarlılık değişecektir.

Varant fiyatının 

0,01 TL değişmesi için, 

dayanak varlık fiyatının ne 

kadar değişmesi 

gerektiğini gösterir. 

BİR VARANTIN DUYARLILIK DEĞERİNİN DÜŞÜK OLMASI NE İŞE YARAR?

Dayanak varlık hareketlerine varant daha hızlı tepki verir. Duyarlılık özellikle kısa 

vadeli ve gün içi alım-satım yapan yatırımcılar için önemlidir.

10 kullanım fiyatlı GARAN 

satım varantının duyarlılığı 

0,0287TL ~ 0,03TL’dir. 

Dayanak varlık fiyatı 

10,33’den 10,30’a gerileyince

varantın fiyatı 0,01TL

yükselecektir. 

ÖRNEK FİYATLAMALAR İÇİN TIKLAYIN

http://www.isvarant.com/hesaplama-analiz.aspx



Teta (Zaman Değeri Kaybı) #işvarant

Varantın vadesinin 

bitimine bir gün daha 

yaklaşıldığında, diğer tüm 

değişkenler sabitken, 

varant fiyatının ne kadar 

düşeceğini gösterir. 

Alım ve satım varantları için negatif değerdedir. 

Uyarı: Teta değeri 365 gün üzerinden hesaplanmaktadır. Bu nedenle tatil 

günlerinde de zaman değeri kaybı yaşanır. 

AKILB.V varantının tetası -0,0055’dir. 

Vadesinin bitimine bir gün daha yaklaşılınca varantın

yaklaşık 0,005TL* değer kaybedecektir. 

Teta sabit değildir, vadeye yaklaşılınca değer kaybı hızlanacaktır. 

ZAMAN DEĞERİ KAYIPLARI VE VARANT FİYAT DEĞİŞİMLERİ HESAPLAMALARI İÇİN

http://www.isvarant.com/hesaplama-analiz.aspx

*Gösterilen değer teorik olup gerçekleşen zaman 
değeri kaybı farklı olabilir.



Etkin Kaldıraç #işvarant

Dayanak varlıktaki 

%1’lik değişimin, 

varantın fiyatını 

% kaç değiştireceğini 

gösterir.

Varant kâra geçtikçe etkin kaldıraç düşer. 

Zarardaki varantlar* için de etkin kaldıracın yüksek olduğu söylenebilir.

ETKİN KALDIRAÇ = KALDIRAÇ X DELTA 

*alım varantları için kullanım fiyatı > dayanak varlık fiyatı

satım varantları için kullanım fiyatı < dayanak varlık fiyatı



Çarpan #işvarant

Bir varantın kaç adet 

dayanak varlığa denk 

geldiğini gösterir. 

Çarpan varantın kaldıraç miktarını göstermez. Sadece varantın ne kadar dayanak 

varlık almaya veya satmaya hak verdiğini gösterir.

EREGL varantlarında çarpan 2 ise, bu 1 adet varantın

2 adet EREGL hisse senedi üzerinde hak sağladığını gösterir.

VARANT
VARANT

FİYATI

KULLANIM

FİYATI
ÇARPAN DELTA

VARANT

BAŞINA

DELTA

DEĞİŞİM

(Dayanak 

0,10 TL

hareket 

ettiğinde)

VARANT

DEĞİŞİM

YÜZDESİ

VARANT

A
0,40 TL 5 TL 1 %50 %50 0,05 %12,5

VARANT 

B
0,20 TL 5 TL 2 %50 %50 0,025 %12,5

VARANT 

C
0,08 TL 5 TL 5 %50 %10 0,01 %12,5



Delta #işvarant

Dayanak varlıktaki

1 birim değişimin, 

varantın fiyatını 

yaklaşık ne kadar 

değiştireceğini 

gösterir.

AKILB.V varantının deltası 0,34(%34) ‘dir.

Dayanak varlık 1TL değiştiğinde, varant fiyatı 0,34TL değişir. 

Dayanak varlık 0,01TL değiştiğinde, varant fiyatı 0,0034TL değişir.  

Delta, alım (call) varantı için pozitif ve satım (put) varantı için 

negatiftir.



Başa Baş Noktası #işvarant

Varantı vade sonuna kadar 

tuttuğunuzda maliyetinizi 

karşılayan dayanak varlık 

fiyatını gösterir.

TÜR: ALIM VARANTI

VARANT FİYATI: 0,05 TL

KULLANIM FİYATI: 2 TL

DAYANAK FİYATI: 1,90 TL

ÇARPAN: 2

BAŞA BAŞ NOKTASI = (VARANT FİYATI / ÇARPAN) + KULLANIM FİYATI

= (0,05 / 2 ) + 2

= 2,0250 (VADE SONU BAŞA BAŞ 

NOKTASI)
SONUÇ: 

Vade sonunda kullanım fiyatı 2,0250 üzerine çıktığında, 

yatırımcı kâra geçmeye başlar.



Örtük Oynaklık #işvarant

Varant fiyatını en çok 

etkileyen faktörlerdendir.

Piyasa yapıcının varantın

ömrü boyunca beklediği 

oynaklık seviyesini 

yansıtır.



Risk Grubu #işvarant

Varantlar, delta değeri ve vadeye kalan gün sayısına göre 4 farklı risk grubuna ayrılır.

DELTA DEĞERİ
VADEYE KALAN GÜN SAYISI

15 GÜNDEN AZ İSE 15 GÜN VEYA FAZLA İSE

%10’dan az

YÜKSEK RİSKLİ

YÜKSEK RİSKLİ VARANTLAR

RİSKLİ, GÜN İÇİ ALIM SATIMA UYGUN 

VARANTLAR%10 - %25

%25 - %75
BEKLENTİLER DAHİLİNDE 

YATIRIM YAPILABİLİR VARANTLAR

%75 - %100
DÜŞÜK KALDIRAÇLI, 

YATIRIM YAPILABİLİR VARANTLAR



Risk Grubu #işvarant

Yatırımcılar tarafından en çok takip edilen parametreleri göz önünde bulundurarak, varantları risk 

gruplarına ayırdık. Risk grupları sabit değildir. Varant parametreleri değiştikçe değişim gösterir.

YÜKSEK RİSKLİ
Varant vadesi içinde yüksek 

oynaklık ve belirli bir piyasa 

yönüne hareket bekliyorsanız

Fakat bu grup yüksek riskli bir 

grup olduğu için, bu varantlara

yatırım yaparken temkinli 

olmanızı öneririz.

RİSKLİ, GÜN İÇİ 

ALIM SATIMA UYGUN
Beklentinizin gün 

içinde gerçekleşeceğini 

düşünüyorsanız

Kaldıracı yeşil ve gri risk 

gruplarına oranla yüksektir. Gün 

içinde oynaklık bekleyen 

yatırımcılar 

için uygundur. 

BEKLENTİLERE GÖRE 

YATIRIM YAPILABİLİR
Beklentileriniz dahilinde yatırım 

yapabileceğiniz varantlardır. 

Diğer varantlara oranla makul 

duyarlılık, teta ve etkin kaldıraca 

sahiptir. 

KALDIRACI DÜŞÜK, 

YATIRIM YAPILABİLİR

Düşük kaldıraçlı 

varantlar içintercih

edebilirsiniz.



Varantlar Nereden Takip Edilebilir?

TEK ADRES: isvarant.com

#işvarant



Varantlar Nereden Takip Edilebilir?

Günlük Varant Raporları
www.isvarant.com adresinde ana sayfada yer alan abonelik formunu doldurarak 

günlük varant raporlarının düzenli bir biçimde e-posta adresinize gelmesini sağlayabilirsiniz. 

#işvarant



Varantlar Nasıl Alınır? #işvarant

Varantlar menkul kıymet olarak ihraç edilir. Teminat yatırmadan, pay gibi doğrudan ürün alınıp satılarak işlem yapılabilir. 

Yatırım hesabınızın olduğu herhangi bir banka ve aracı kurumda, ilgili risk bildirim formunu imzalayarak kolaylıkla varant işlemi yapabilirsiniz.

ARACI KURUM İŞLEM 

PLATFORMLARINDA
MATRIKS VE FOREKS UYGULAMALARINDA

BANKANIZIN 

İNTERNET ŞUBESİ VEYA MOBİL 

UYGULAMASINDA



Sorularınız ve geri bildirimleriniz için 

bize İş Varant Destek Hattı ve 

sosyal medyadan ulaşabilirsiniz.

www.isvarant.com
0212 350 23 00

@isyatirim #işvarant   #varantakademi

UYARI Burada yer alan bilgiler İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Yatırım bilgi, yorum ve

tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat

kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan

yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi

ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle,

sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan

fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez; içerik, haber verilmeksizin değiştirilebilir. Tüm veriler,İş Yatırım Menkul

Değerler A.Ş. tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynakların kullanılması nedeni ile ortaya çıkabilecek

hatalardan İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu değildir.


