Birlikte yarattığımız değer
her şeye değer.
Yatırım Finansman olarak ürettiğimiz çözümlerle,
yatırımlarınızın değerine değer katıyoruz.
Yıllardır olduğu gibi...
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TÜRKİYE’NİN İLK ARACI KURUMUYUZ.
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TÜRKİYE İŞ BANKASI VE TÜRKİYE SINAİ KALKINMA
BANKASI’NIN ÖNCÜLÜĞÜNDE 13 BÜYÜK BANKANIN
KATILIMIYLA, 15 EKİM 1976 TARİHİNDE KURULDUK.
GÜÇLÜ SERMAYE YAPIMIZ SAYESİNDE HER DÖNEM
YATIRIMCILARIMIZIN GÖZÜNDE “GÜVEN SEMBOLÜ”
OLDUK VE OLMAYA DEVAM EDİYORUZ.
MÜŞTERİ ODAKLI HİZMET ANLAYIŞIMIZ, GENİŞ ÜRÜN
YELPAZEMİZ VE GELİŞMİŞ TEKNOLOJİK ALTYAPIMIZLA
ÖNCÜ KURULUŞLARDANIZ. TÜRKİYE’NİN MERKEZİ
BÖLGELERİNDEKİ HİZMET NOKTALARIMIZLA
DÜNYANIN HER YERİNDEN BİREYSEL VE KURUMSAL
YATIRIMCILARA GÜVENİLİR VE HIZLI HİZMET

SUNARAK YATIRIMLARINIZIN BÜYÜMESİNE
KATKIDA BULUNUYORUZ.

YERLİ VE YABANCI YATIRIMCILARIN İHTİYAÇLARINA
YANIT VERMEK ÜZERE, GENEL MÜDÜRLÜK
BÜNYEMİZDE VE ŞUBELERİMİZDE, TÜMÜ SERMAYE
PİYASASI KURULUŞU LİSANSLARINA SAHİP YATIRIM
DANIŞMANLARIMIZ MÜŞTERİ ODAKLI BİR HİZMET
ANLAYIŞIYLA, SİZ DEĞERLİ MÜŞTERİLERİMİZE

UZMANLIK GEREKTİREN YATIRIM HİZMETLERİ
VERİYOR.

TÜM SERMAYE PİYASASI HİZMETLERİNİ AVANTAJLI
KOMİSYON VE KREDİ FAİZİ ORANLARIYLA, DÜNYA
STANDARTLARINDAKİ SON TEKNOLOJİLERİ KULLANARAK,
HIZLI VE GÜVENİLİR BİR ŞEKİLDE SUNUYORUZ.
KURULDUĞUMUZ YILDAN BU YANA YATIRIMLARINIZA

DEĞER KATMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ.
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YATIRIM FİNANSMAN
TECRÜBESİYLE
PORTFÖYÜME

DEĞER
KATIYORUM

BİREYSEL
HİZMETLERİMİZ
PAY PİYASASI
Uzmanlarımız hizmetinizde!
Araştırma ve Yatırım Danışmanlığı Departmanlarımızın kısa, orta ve uzun vadeli
önerilerinden ya da size sunacakları model portföyden yararlanarak, Pay Senedi
alım-satım işlemlerinizi yatırım uzmanlarımız aracılığıyla; akıllı cihazlarınızdan (cep
telefonu, tablet) ya da bilgisayarınızda kullanacağınız alım-satım platformları üzerinden
kolayca gerçekleştirebilirsiniz. Bunun yanında fiber hat ve sınırsız exapi ile birçok
konudaki öncülüğümüzü emir gönderim hızında deneyimleyebilirsiniz.
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VADELİ İŞLEM VE OPSİYONLAR
Daha etkin ve kolay yatırım alternatifi...
Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP), endeks ve pay senetlerine dayalı vadeli işlem
ve opsiyon sözleşmeleri, döviz vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri, altın vadeli işlem
sözleşmeleri, emtia vadeli işlem sözleşmeleri ve elektrik vadeli işlem sözleşmeleri alım-satımı
yapabilirsiniz.

BİREYSEL PORTFÖY YÖNETİMİ
Uzman yönetim, sürekli bilgilendirme, yüksek kazanç...
Piyasadaki yatırım araçlarının çeşitliliği, ekonomik beklentiler ve gelişmeler, yurt dışı
piyasaları, kâr açıklamaları, sermaye artırımları, yeni yatırım enstrümanları, yeni piyasalar...
Günlük hayat ve iş yoğunluğunda yatırımcıların tüm bu konularda bilgi sahibi olması, piyasa
gelişmelerini takip etmesi ve sonuçları analiz ederek portföylerini doğru yatırım araçlarında
değerlendirmeleri ayrı bir uzmanlık gerektirmektedir.
Kurum olarak, konusunda uzman ve deneyimli kadromuzla, piyasadaki tüm bu fırsatları
kaçırmak istemeyen yatırımcılar için “Bireysel Portföy Yönetimi” hizmeti sunmaktayız.

Portföy yöneticilerimiz, sizin yerinize piyasayı takip eder ve portföyünüzü belirlediğiniz risk
tercihine göre ilgili piyasalarda değerlendirerek, getirinizin maksimum düzeyde olmasına
yardımcı olur.

MENKUL KIYMET KREDİSİ
Yatırım Finansman’dan pay senedi yatırımlarınız için uygun faizli kredi imkânı!
Menkul kıymet kredisi, teminatlarınız karşılığında Borsa İstanbul’dan (BIST) pay senedi almak
için tahsis edilen kredi çeşididir. Uygun faiz oranlarıyla kullanacağınız kredi ile yatırımlarınızı
çoğaltabilir, getiri sağlama avantajını yakalayabilirsiniz. Yatırım Finansman'ın güçlü sermaye
yapısı sayesinde talebiniz kadar (portföyünüzle orantılı) krediyi, uygun faiz oranlarıyla
kullanabilirsiniz.

ÖDÜNÇ PAY SENEDİ PİYASASI
Uzun vadeli pay senedi yatırımlarınızın size ek kazanç sağlamasını ister misiniz?
Yatırımcılarımız, uzun vadeli pay senedi ile portföylerinde bulundurdukları pay senetlerini,
belli bir komisyon karşılığında ödünç vererek portföylerine ek gelir sağlayabilmektedirler. Eğer
siz de bu imkândan yararlanmak istiyorsanız size en yakın şubemizle irtibata geçebilirsiniz.

YURT DIŞI PAY VE TÜREV İŞLEMLERİ
Dünya piyasalarının kapılarını yatırımcılarımıza açıyoruz!
Tüm dünyada 26 ülke ve 120 piyasada işlem gören şirketlerden kıymetli madenlere, doğalgazdan
petrole kadar oldukça geniş bir ürün yelpazesinde YFTRADEINT işlem platformumuz ile hızlı,
güvenli ve aracısız olarak internet erişimi olan her yerden hisse senedi, vadeli ve opsiyon
işlemleri yapma imkânı sunuyoruz. Ücretsiz deneme platformu için bizimle irtibata geçebilirsiniz.
Uzmanlarımız tarafından hazırlanan yurt dışı piyasalar bültenimiz ve pozisyon analizi
raporlarımızdan faydalanarak, alım-satım işlemlerinize yön verebilirsiniz.

VARANT VE SERTİFİKALAR
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Riskinizi ödediğiniz primle sınırlayın!
Pek çok dayanak varlık üzerine oluşturulan varantlara hem yükselen hem de düşen piyasada
yatırım yapabilirsiniz. “Turbo Sertifika”yla, vade sonunda üzerine yazıldığı dayanak varlık fiyatı
ile kullanım fiyatı arasındaki fark üzerinden getiri elde etme şansı elde edebilirsiniz. “İskontolu
Sertifika”yla ise, bir dayanak varlığı güncel fiyatının altından alma fırsatını yakalayabilirsiniz.

BORÇLANMA ARAÇLARI PİYASASI
Yatırımlarını orta veya uzun vadede değerlendirerek,
güvenli getiri sağlamak isteyenlere…
Tahvil ve bonolardaki kısa vadeli fiyat hareketlerinden yararlanmak isteyen müşteriler için
BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nda alım-satım yapabilme olanağı bulunmaktadır.
Yatırım Finansman'da, hazine bonosu ve devlet tahvillerinizi kolayca alıp satabilir, hatta
hazine ihalelerine doğrudan kendi adınıza katılarak ihalede oluşan fiyattan alım yapabilirsiniz.

ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ
Özel Sektör Tahvilleri ile ek getiri elde edin!
Özel sektör tarafından ihraç edilen borçlanma araçlarını tercih edip, tasarruflarınıza
ek getiri sağlayabilir aynı zamanda kupon ödemeleri ile düzenli gelir yaratma fırsatı da
yakalayabilirsiniz.

REPO VE TERS REPO HİZMETLERİ
Hem paranız değer kazansın hem siz likitte kalın!
Yatırım Finansman'da kısa süreli birikimlerinizi vade riski taşımadan değerlendirmek
istiyorsanız ters repo yapabilirsiniz.

YATIRIM FONLARI
Yatırım Finansman’daki hesaplarınız üzerinden
TEFAS’ta işlem gören tüm yatırım fonlarına yönelik
alım-satım yapabilirsiniz.
Birikimlerinizi farklı temalı yatırım fonlarında değerlendirmek ve gerektiğinde kolayca nakde
çevirebilmek için, size uygun yatırım fonlarından herhangi birini ya da birkaçını seçerek
yatırım fonu portföyünüzü oluşturabilirsiniz.

EUROBOND İŞLEMLERİ
Uzun vadeli yatırım düşünenler için...
Birikimlerinizi yabancı para cinsinden değerlendirmek istiyor ve uzun vadeli yatırımları tercih
ediyorsanız, Eurobond ve diğer alternatifler için uzman kadromuzla iletişime geçebilirsiniz.
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YATIRIM FİNANSMAN
UZMAN EKİBİNDEN
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YATIRIMLARIMA
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ARAŞTIRMA VE STRATEJİ
HİZMETLERİMİZ
Aylık Strateji Raporumuz ile kısa vadeli piyasa görüşümüzü
yatırımcılarımızla paylaşıyoruz.
Konusunda uzman araştırma ekibimiz tarafından hazırlanan Aylık Strateji Raporumuzda,
piyasaları etkileyebilecek yurt içi ve yurt dışı gelişmeleri düzenli olarak gözden geçirerek,
yatırımcılarımıza güncel yatırım tavsiyelerinde bulunuyoruz. Temel analiz yöntemleri ile
desteklenen endeks hedeflerimizi ayda bir güncelliyoruz. Her ay öne çıkması beklenen
sektör ve şirketleri çeşitli analizlerle birlikte müşterilerimizle paylaşıyoruz.
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Şirket ve sektör raporlarımızı sizlere ulaştırıyoruz.
Takip listemizde olan hisse ve sektörler ile ilgili genel yatırım tavsiyesi kapsamında
değerlendirilen şirket ve sektör raporlarımızı yatırımcılarımızla paylaşmaya devam etmekteyiz.

Teknik ve Günlük Bültenlerimiz ile her gün bilgiyi sizinle buluşturuyoruz.
Yatırım Danışmanlığı ekiplerimiz ile Teknik ve Günlük Bültenlerimizin yanı sıra; Gün İçi Destek
Direnç Tabloları’nı düzenli olarak tüm yatırımcılarımız ile paylaşmaya devam ediyoruz.

Haftalık Strateji Bültenimiz, ekiplerimiz tarafından
yatırımcılarımız için hazırlanıyor.
Yatırım Danışmanlığı sözleşmesini imzalamış olan yatırımcılarımıza yönelik olarak Haftalık
Strateji Bültenimizi hazırlıyoruz. Bu raporumuzda her hafta başında belirlediğimiz portföy
dağılım tavsiyelerimizi yatırımcılarımızla paylaşıyoruz.

Günlük hisse önerileri artık cebinizde!
Gün içinde Yatırım Danışmanlığı ekibimiz tarafından yapılan piyasa analiziyle, alım ve satım
fırsatı veren hisseleri yatırımcılarımızla SMS ile anlık olarak paylaşıyoruz.
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KURUMSAL
HİZMETLERİMİZ
ULUSLARARASI VE KURUMSAL SATIŞ İŞLEMLERİ
Yatırım Finansman; yurt içi fonların ve uluslararası yatırım kuruluşlarının
yerel partneri!
Yurt içi ve dışındaki fon yöneticileri ve yatırım kuruluşlarıyla uzun vadeli ve güvene dayalı
ilişkiler kuran tecrübeli, uluslararası satış ekibimizle gerçekleştirdiğimiz profesyonel aracılık
hizmeti ve güçlü araştırma desteğimizle, müşterilerimize uluslararası standartlarda hizmet
sunuyoruz.

BİRİNCİL VE İKİNCİL HALKA ARZLAR
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Halka arzlarda uzmanlığımızla yanınızdayız.
Saygın kuruluşların birincil ve ikincil halka arzlarında lider kurum olarak; halka arzın
yapılandırılmasında, doğru konumlandırılmasında ve optimum değerleme yapılmasında sizin
için aktif rol oynuyoruz.

ELEKTRONİK GENEL KURUL İŞLEMLERİ
Elektronik Genel Kurul işlemlerinizde uzman kadromuzla
size rehberlik ediyoruz.
EGKS sertifikasına sahip çalışanlarımız ile borsaya kota şirketlerin Yıllık Olağan Genel
Kurullarını elektronik ortamda gerçekleştirmelerine destek oluyoruz.

GELİŞEN İŞLETMELER PAZARI
Gelişme ve büyüme potansiyeline sahip şirketler için…
Küçük ve orta ölçekli şirketlerin sermaye piyasası imkânlarına ve BIST’e erişimini kolaylaştırıyor,
bu şirketlerin paylarının şeffaf ve düzenli bir piyasada işlem görmesini sağlıyoruz.
Piyasa Danışmanlığı hizmetimizi şirketlere sadece halka açılırken değil, halka açıldıktan sonra da
devam ettiriyor ve ihtiyaçları olan her konuda yanlarında oluyoruz.

BLOK SATIŞLAR
Blok satışlarınızda da hizmetinizdeyiz.
Yerli ve yabancı kurumsal müşteri ağımız sayesinde şirket paylarınızın blok satışlarına kolayca
aracılık edebiliyoruz.

ÖZEL SEKTÖR TAHVİL VE BONO İHRAÇLARINA ARACILIK
Kurumsal yatırımcılara farklı bir yatırım alternatifi…
Hem özel sektör şirketlerine borçlanma imkânı yaratması hem de yatırımcılar için yeni bir
yatırım aracı olma özelliğiyle bu farklı yatırım alternatifini sizlere sunuyoruz.

DEĞERLEME RAPORLARI VE DANIŞMANLIĞI
Kolay anlaşılır, şeffaf ve açıklayıcı değerleme raporları ve danışmanlığı…
Piyasa ve sektör şartlarını analiz ederek uluslararası alanda kabul görmüş değerleme
standartları doğrultusunda firmanıza yönelik değerleme raporlarını uzmanlarımızla
hazırlıyoruz.

PİYASA YAPICILIĞI
Yatırım Finansman, “Piyasa Yapıcı Üye”dir.
Piyasa Yapıcılı Sürekli Müzayede Yöntemi ile işlem gören hisse senetlerinde, Piyasa Yapıcı atanmış
üye olarak, işlem gerçekleşebilecek fiyat aralığını (kotasyon) belirliyor ve likidite sağlıyoruz.

LİKİDİTE SAĞLAYICILIK
Düşük işlem hacmine sahip payların likiditesine katkı sağlıyoruz.
Yıldız Pazar, Ana Pazar, Kolektif Yatırım Ürünleri ve Yapılandırılmış Ürünler Pazarı’nda işlem
gören ve BIST tarafından ilgili kriterleri sağlayan paylarda likidite sağlamaya yönelik hizmet
veriyoruz. Likidite Sağlayıcılık hizmet rotamızı, Araştırma ve Yatırım Danışmanlığı ekiplerimizin
hazırladığı aylık Strateji Raporu ile belirliyoruz.
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HİZMET
KANALLARIMIZ
YFTRADE
Borsanın heyecanı Yatırım Finansman'da!

Özel İşlem Salonları
Şubelerimizde mevcut özel işlem salonlarının konforlu ortamında, size özel bilgisayar ve veri
terminaliyle piyasaları takip edebilir, işlemlerinizi YFTRADE alım-satım platformları aracılığıyla
anında borsaya iletebilirsiniz.
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Güvenilir ve Hızlı İşlemler
Taşınabilir veya masaüstü bilgisayarlara kurulabilen YFTRADE ile güvenli, aracısız ve hızlı işlem
yapabilirsiniz.
İnternet bağlantınız olan her yerde, dilediğiniz anda YFTRADE kullanarak işlemlerinizi güvenli ve hızlı
şekilde gerçekleştirebilirsiniz.

YFTRADE Kullanmanın Avantajları
• İnternet olan her yerden işlem yapabilme
• İşlemlerinizi aracısız yapabilme
• Hızlı ve güvenli bir şekilde, BIST’e doğrudan emir gönderebilme
• Tek tuşla işlem yapabilme
• İşlem kolaylığı sağlayan Kokpit emir iletim ekranı

YFTRADE Üzerinden Yapılabilen İşlemler
• Portföy detaylarınıza ulaşabilme
• Pay senedi, vadeli işlem ve opsiyon piyasalarında anlık alım-satım işlemleri
• Açığa satış işlemleri
• Tek tuşla portföy boşaltabilme
• Şahsi ve ortak hesaplarınız adına aynı ekran üzerinden işlem yapabilme

YFTRADEMOBILE
Portföyünüzü cebinizde taşıyın!

Yatırım Finansman YFTRADEMOBILE uygulaması, yeni nesil akıllı cihazlar üzerinden pay senedi ve
vadeli işlem / opsiyon borsalarında hızlı, güvenli ve kolay işlem yapmanın avantajlarından
faydalanmanız için oluşturulmuştur.
YFTRADEMOBILE kullanarak;
• İşlem kolaylığı sağlayan Kokpit emir iletim ekranı ile işlem hızınızı artırabilirsiniz.
• VİOP teminat yatırma çekme ekranları ile teminat hesabınızı yönetebilirsiniz.
• Sistemimizde kayıtlı banka hesaplarınıza para transferi yapabilirsiniz.
• Anlık piyasa haberlerine ulaşabilirsiniz.
• İlgilendiğiniz yatırım araçlarının ve enstrümanlarının grafiklerini inceleyebilirsiniz.
• Uygulamada yer alan "Alarm" özelliği ile takip ettiğiniz enstrümanlar için fiyat uyarıları
tanımlayabilirsiniz.

YFTRADEINT
Dünya borsalarının kapılarını yatırımcılarımız için açtık!
YFTRADEINT işlem platformu ile internet erişiminiz olan her yerden hızlı, güvenli ve aracısız bir
şekilde dünya borsalarında yurt dışı pay ve türev işlemlerinizi yapma imkânı sunuyoruz.
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YFTRADEINT Kullanmanın Avantajları
• 26 ülke borsası ve 120 piyasaya erişim ve işlem yapma olanağı
• Opsiyon, future ve hisse senedi alım-satımı
• Temel ve teknik analiz araçları ile güçlü analiz imkânı
• Platform üzerinden anlık piyasa analiz ve verilerine erişim
• Kişiselleştirilebilir ekran görünümleri
• Opsiyon strateji emirleri oluşturabilme
• 5 gün 24 saat işlem imkânı
• Ücretsiz demo hesap deneyimi

YFTRADE ARTIK APPLE WATCH
İLE BİLEĞİNİZDE!
Apple Watch uygulaması, belirlenen koşullar
oluştuğunda iPhone’unuzdaki YFTRADE
hatırlatma sistemi ile;
• Beklediğiniz bilgiye hızlıca ulaşma,
• Portföy takibi yapabilme,
• YFTRADEMOBILE uygulaması üzerinden
oluşturulmuş şablon emirlerin aktifleştirilebilmesi
gibi avantajlar sağlıyor.
Kişiye özel oluşturulan favori enstrümanlar
listenizdeki ilk beş enstrümanın son fiyat ve
yüzdelik değişim bilgileri de Apple Watch
uygulaması ile bileğiniz kadar yakınınızda…

PİYASA ALARMI’NI KAZANMAYA KURUN!
İnternet şubemizden dilediğiniz zaman, günlük olarak ya da tarih aralığı vererek;
• Pay Senedi Fiyatları
• Borsa Endeksleri
• VİOP'taki Sözleşmeler
• EURTRY, EURUSD, USDTRY gibi pariteler v e A L T I N , P E T R O L g i b i e m t i a l a r i ç i n
belirlediğiniz fiyat koşulu gerçekleştiğinde, e-posta ve SMS yoluyla bilgilendirme
gönderilmesi için tanımlama yapabilirsiniz.

Uzmanlarımız,
Siz Değerli Yatırımcıların
Hizmetinde!
Genel Müdürlük
T: 0 212 317 69 00
F: 0 212 282 15 50 - 51

Pazarlama
Müdürlüğü
T: 0 212 317 68 85

İstanbul - Merkez Şube
T: 0 212 334 98 00

İstanbul - Ulus Şube
T: 0 212 263 00 24

İstanbul - Caddebostan Şube
T: 0 216 302 88 00

Ankara Şube
T: 0 312 417 30 46

Antalya Şube
T: 0 242 243 02 01

Bursa Şube
T: 0 224 224 47 47

İzmir Şube
T: 0 232 441 80 72

Samsun Şube
T: 0 362 431 46 71

Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.

