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Varant Nasıl Seçilir?

Endeks, pay, döviz ve emtia dayanak 

varlık gruplarından hangisine yatırım 

yapmak istediğinize karar verin.

1
Dayanak varlık grubunu seçtikten sonra 

hangi dayanak varlığa yatırım yapacağınıza 

karar verin.
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Varant Nasıl Seçilir?

Seçtiğiniz dayanak varlık grubunun 

hangi yönde hareket etmesini 

beklediğinizi belirleyin.
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Beklentinize ve yatırım anlayışınıza

en uygun risk grubunu seçin.

4

@isvarant

https://www.isvarant.com/piyasa-analiz/varantsecer



Varant Nasıl Seçilir?

• Aynı risk gruplu varantlar içerisinden kaldıraç, duyarlılık ve teta değerlerini karşılaştırarak 

varantınızı seçin.

• Varantınızın fiyatının dayanak varlık fiyatına daha hızlı tepki vermesini istiyorsanız düşük 

duyarlılıklı olan varantı seçin.

• Sembolün üzerine tıklayın, hesaplama analiz ekranına anında ulaşın.

SONUÇ

@isvarant
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Varant Nasıl Seçilir? | En Çok Merak Edilen Parametreler

DUYARLILIK
Varant fiyatının 1 kuruş değişmesi için dayanak varlık fiyatının ne kadar değişmesi 

gerektiğini gösterir.

Varant seçiminde ulaşılabilir kullanım fiyatlı olan varantların tercih edilmesi, 

duyarlılık seviyesinin makul seviyelerde olması için önemli bir unsurdur. 

ETKİN KALDIRAÇ
Dayanak Varlıktaki %1 değişimin, varantın fiyatının yaklaşık 

% kaç değiştireceğini gösterir. Genel kural olarak, varant kara geçtikçe etkin 

kaldıracın düştüğü ve zararda olan varantlar için de etkin kaldıracın yüksek olduğu 

söylenebilir.
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Varant Nasıl Seçilir? | En Çok Merak Edilen Parametreler

TETA (ZAMAN DEĞERİ KAYBI)
Varantın vadesinin bitmesine bir gün daha yaklaşıldığında, diğer tüm değişkenler 

sabitken, varant fiyatının ne kadar düşeceğini gösterir. Vadesi uzun varantların

zaman değeri kayıpları yani "teta” değeri daha düşüktür.

Varant elde bir gün tutulduğunda, hiçbir parametre değişmese bile, varant

fiyatının kaç kuruş azalacağını gösterir. Bu gösterge gün içi alım/satım yapan 

yatırımcılardan çok, varantı alıp elinde bir gün veya daha fazla tutmak isteyen 

yatırımcıların takip ettiği bir göstergedir.

Başta belirlediğiniz beklenti zaman aralığınızı 2 ila 3 ile çarparak varant

seçerseniz, yapacağınız yatırımda zaman değeri kaybı etkinizi azaltmış olursunuz. 

@isvarant



Varant Nasıl Seçilir? | En Çok Merak Edilen Parametreler

TETA (ZAMAN DEĞERİ KAYBI)

Zaman değeri kaybı düşünülünce, kısa vadeli varantların elde tutulması oldukça 

risklidir.

Zararda varantların vade sonu yaklaştıkça fiyatlarında zaman değeri kaybından 

dolayı sert düşüşler yaşanabilir. 

Zararda varantlar kâra geçmediği durumda vade sonunda değeri sıfır olacaktır. 

Vade sonu yaklaştıkça tüm varantların zaman değeri kaybı arttığı için 

yatırımcılarımızın daha uzun vadeli varantları tercih etmelerini tavsiye ederiz.
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Varant Nasıl Seçilir? | Dikkat Edilmesi Gereken Kurallar

Kendinize en uygun varantı seçtikten sonra üzerinde analiz yapmak için 

hesaplama-analiz linkinden hesaplama analiz modülüne ulaşın.

Modüldeki parametre değerlerini değiştirerek, kendinize “zarar durdurma” ve 

“kar realizasyonu” seviyelerini belirleyin. En uygun alım/satım stratejisine karar verin.

Seçtiğiniz varantları, varant izleme ekranında, “takip et” görseline (     ) basarak 

“takip ettiklerim” listesine ekleyin ve fiyatlarını buradan takip edin.
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Varantlar Nereden Takip Edilebilir?

TEK ADRES: isvarant.com

@isvarant



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. 

@isvarant



Varantlar Nasıl Alınır?

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

@isvarant



Sorularınız ve geri bildirimleriniz için 

bize İş Varant Destek Hattı ve 

sosyal medyadan ulaşabilirsiniz.

www.isvarant.com
0212 350 23 00

@isvarant #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.


