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MATRİKS DENEME ORTAMI
“Matriks Trader Deneme Ortamı”, Matriks Trader programının, sanal bir hesap yaratılarak gerçek
hesaba giriş yapmadan kullanılmasına olanak sağlar. Bu sayede emir giriş pencereleri, portföy ve emir
izleme ekranları bir simülasyon ortamında izlenebilir ve kullanıcılar kullanım alışkanlıklarını
pekiştirebilirler.
“Matriks Deneme Ortamı”na Matriks Trader menüsü üzerinden ulaşılabilir.

Menüden “Matriks Trader Deneme Ortamı” seçildiğinde, kullanıcı girişi penceresi açılır ve kurum
seçimi yapılan alanda “Matriks Deneme Ortamı” seçili olarak gelir.
Kullanıcı girişi penceresinden, daha önce yaratılmamış bir kullanıcı adı ve şifre girerek “Tamam”
butonuna basıldığında seçilen kullanıcı adı uygun ise hesap yaratılır. İkinci kez “Tamam” butonuna
tıklandığında yaratılan test hesabına giriş yapılır. “Matriks Deneme Ortamı” kullanıcı bilgileri,
kullanıcının bilgisayarında saklanır ve sonraki girişlerde otomatik olarak ekrana getirilir.
“Matriks Deneme Ortamı”nda oluşturulan test hesabı ile “Portföy İşlemleri” penceresinden,
 İMKB, VOB
 Yurtdışı piyasaları
 FX piyasasında işlem yapılabilir, gönderilen emirlerin ve açılan pozisyonların durumu takip
edilebilir.
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FX piyasası işlemlerinin yapılacağı “Matriks FX İşlemleri” penceresine Matriks Trader menüsünden
ulaşılabilir.

Sembol fiyatları Matriks Terminal’den izlenebilir. Sembollerin üzerine çift tıklandığında sembolün
derinlik penceresi açılır.

Sembol Fiyatları

Derinlik penceresi
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MATRİKS FX İŞLEM VE EMİR YÖNETİM SİSTEMİ NEDİR?
Matriks FX İşlem ve Emir Yönetim Sistemi ile FX işlemleri için yurtdışı broker firmalara emir gönderimi
ve gönderilen emirlerin yönetimi sağlanır.

MATRİKS FX İŞLEM VE EMİR YÖNETİM SİSTEMİ BİLEŞENLERİ NELERDİR?
FX piyasalarına emir gönderimi için Matriks tarafından sağlanan uygulamalar şunlardır :
Sunucu bileşenleri:
 Price Aggregator
 Risk Manager
 Trade Engine
 Client API
 Reporting Service
Dealer tarafı bileşenleri:
 Backoffice Manager
 FX Power Trader
 Raporlar
Müşteri tarafı bileşenleri:
 Matriks Trader
 Matriks Mobile

MATRİKS FX İŞLEM VE EMİR YÖNETİM SİSTEMİ NASIL ÇALIŞIR?
Terminallerden toplanan emirler FX İşlem Client API ile paralel olarak veritabanına ve sunucuya
gönderilir. Sunucu emirleri piyasaya iletir ve yanıtlar aynı yolla terminallere iletilir.
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MATRİKS FX İŞLEM VE EMİR YÖNETİM SİSTEMİ GENEL ÖZELLİKLERİ




















Birden fazla broker firma ile bağlantı yapılarak kotasyon alınması ve işlem yapılması (FX
Aggregation).
Kurum içi kullanıcıların ya da aracı kurum müşterilerinin en iyi fiyatları izlemesi ve FX emirlerini
en iyi fiyatlardan gerçekleştirmesi.
“Trading Service” uygulaması ile pasif emirlerin broker firmalara iletilmeden, kurum
sistemlerinde bekletilmesi ve fiyat koşulları sağlandığında en iyi fiyatlı broker firma veya
firmalardan gerçekleştirilmesi.
Matriks terminalleri ya da kurum tarafından geliştirilen/uygun görülen terminaller ile
entegrasyon sağlanması için API servisi.
Kurumsal ya da bireysel hesaplar tanımlanması için gerekli altyapı.
Hesap bazında base currency.
Eş zamanlı teminat ve pozisyon takipleri.
Eş zamanlı risk takibi ve yönetimi.
Margin Call ve otomatik pozisyon kapama işlemleri.
Seçilen para birimleri ya da broker firmaları geçici ya da sürekli olarak işleme kapatabilme.
Hesap ve enstrüman bazında, teminat oranları.
Minimum gecikme, yüksek emir iletim hızı ve performans.
Ölçeklenebilir mimari.
Raporlama modülü.
Mobil yazılımlar ile, iPad – iPhone – Android Tablet vb. mobil cihazlar ile entegrasyon.
Mobil yazılımlar ile iPad – iPhone – Android tablet vb. mobil cihazlar ile aracı kurum
yöneticilerinin ve yetkililerinin sistemi eş zamanlı olarak izleyebilme olanağı.
Hesap ya da para birimi bazında emir iletim kuralları.
Broker kurumlar ile limitlerin takibi.

Matriks FX İşlemleri genel ekran görüntüsü
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“MATRİKS FX İŞLEMLERİ” MODÜLÜ KULLANIM ÖZELLİKLERİ
Matriks FX İşlemleri Modülü, emir ve istek gönderimi yapılabilen ve gerçekleştirilen işlemlerin takibinin
yapılabildiği
 İşlem Fiyatları / Tickets
 Hesap Bilgileri
 Pozisyonlar
o Açık Pozisyonlar
o Kapatılmış Pozisyonlar
o Pozisyon Özeti
 Emirler
Şeklinde dört ana bölümden ve bir menüden oluşur. Yukarıda adı geçen alanlar taşınabilirdir; istenirse
bir pencere altında farklı sekmeler halinde düzenlenebilirler.

MENÜ

Menü görüntüsü



Sat: İşlem yönü satış olan yeni emir penceresi açılır. Seçilen hesap üzerinden seçilen sembol
için belirlenen miktar ve fiyattan satış emri gönderilir. Gönderilecek satış emri için, “Gelişmiş”
butonu ile açılan bölümden stop ve limit fiyat girilebilir.
Stop Fiyat: Gönderilen emirden edilecek olası bir zararı durdurmak için girilen fiyattır.
Sembolün anlık fiyatı belirlenen stop fiyata eşit olduğunda pozisyon otomatik kapatılır ve daha
fazla zarar etmenin önüne geçilir. Satış emirleri için, anlık piyasa alış fiyatının üzerinde bir
fiyat, alış emirleri için, anlık piyasa satış fiyatının altında bir fiyat girilmelidir.
Limit Fiyat: Gönderilen emirden elde edilen kar sonrası olası bir zararı önlemek amacıyla
girilen fiyattır. Sembolün fiyatı belirlenen limit fiyata eşit olduğunda pozisyon otomatik kapatılır
ve olası bir zarar durumunun önüne geçilir. Satış emirleri için, sistem tarafından anlık
hesaplanan değerin altında bir fiyat, alış emirleri için sistem tarafından anlık hesaplanan
değerin üzerinde bir fiyat girilmelidir.
Stop ve limit değerleri, pips değeri üzerinden de belirlenebilir. Fiyatlar arasındaki farklar
belirlenen değerlere eşit olduğunda pozisyon otomatik olarak kapatılır.



Al: İşlem yönü alış olan yeni emir penceresi açılır. Seçilen hesap üzerinden seçilen sembol
için belirlenen miktar ve fiyattan alış emri gönderilir. Gönderilecek alış emri için, “Gelişmiş”
butonu ile açılan bölümden stop ve limit fiyat girilebilir.
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Yeni emir gönderirken,


Hesap: İşlemin yapılacağı hesap seçilir.



Sembol: Sat veya Al butonlarına tıklandığında emir penceresi, “Gelişmiş İşlem Fiyatları”
penceresinde seçili olan ticket sembolü için açılır. Aşağı ok tuşuna basılarak sembol
değiştirilebilir.



İşlem Yönü: Basılan butona göre seçili olarak gelir. Değiştirilebilir.



Miktar: Default olarak 10k yani 10000 yazılıdır. Miktar alanına sadece rakam ve k ile m
harfleri girilebilir. K ile m dışındaki harflerin yazımı engellenmiştir.
10k=10000
10m=10000000



Fiyat: Default olarak emrin gönderildiği andaki piyasa fiyatından işlem yapılır. Fiyat tipi
değiştirilerek, fiyatta değişiklik yapılabilir.



Fiyat Tipi: Piyasa / Limit / Stop / OCO Stop Limit fiyat tiplerinde emir gönderilir.



Emir Tipi: Emirler, Normal tipte gönderilir.



Geçerlilik: İKG(İptale kadar geçerli) / TAR(Belirlenen tarihe kadar geçerli). TAR seçeneği
seçildiğinde, tarihi belirleyebileceğimiz bir tarih alanı açılır.

bilgilerinin belirlenmiş olması gerekir.

Yeni Emir Giriş penceresi
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Düzelt: Gönderilmiş emir için düzeltme isteği gönderilir. Düzeltilmek istenen emrin yönü alış
ise mavi, satış ise kırmızı fon ile gösterilir. Düzeltilmek istenen emrin id numarası, Emir ID
alanından seçilir ve emir için istenen düzeltmeler yapılarak tamam butonu ile düzeltme isteği
gönderilir.

Emir Düzeltme penceresi



Pozisyon Kapat: Kapatılmak istenen pozisyon, alış pozisyonu ise mavi, satış pozisyonu ise
kırmızı fon ile gösterilir. Pozisyon ID alanından kapatılmak istenen pozisyonun id numarası
seçilerek tamam butonu ile pozisyon kapatılır.

Pozisyon Kapatma penceresi
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Emir Gir: “Emir Gir” butonu ile “Yeni Emir” penceresi açılır. Sat ve Al butonlarından farklı
olarak burada default fiyat tipi Limit ve emir yönü satış olarak gelir; ancak emir için belirlenen
bütün bilgiler değiştirilebilir.

Yeni Emir Giriş penceresi



Ayarlar: Emir gönderim işlemleri ile ilgili ayarlar bu bölümden yapılır. Ayarlar penceresinde
emirlerle ilgili,
o Emir gönderiminde onay sor /sorma
o Ticket üzerinden emir gönderiminde “Yeni Emir” penceresi açılsın / Emir direkt
gönderilsin
Direkt
gönderme seçeneğinde emir piyasa fiyatından gönderilsin / limit fiyattan
o
gönderilsin
Seçenekleri mevcuttur.



Semboller: “Gelişmiş İşlem Fiyatları” penceresinde görünmesi istenen semboller seçilir ya
da istenmeyen semboller kaldırılır.

Sembol seçim ekranı
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Rapor: Raporlar butonu ile seçilen tarihler arasındaki “Emir Teyit”, “Alım/Satım Teyit”, “Kar /
Zarar”, “Hesap Ekstresi”, “Açık Pozisyon” ve “Nakit Hareketleri” raporlarına ulaşılır.

1. Alım/satım teyit formu : Seçilen iki tarih arasında;
 Her bir gerçekleşme (deal) detaylı olarak listelenir.
 Para çifti bazında ara toplam alınır.
 Dip toplam alınır.

2. Emir teyit formu : Seçilen iki tarih arasında ;
 Girilen her bir emir ve son durumu listelenir.
 Para çifti bazında ara toplam alınır.
 Girilen hacim ve gerçekleşen hacim dip toplam olarak gösterilir.

Emir Teyit Raporu

3. Kar/zarar raporu : Seçilen iki tarih arasında
 Gerçekleşen işlemlerden elde edilen kar/zarar,
 Bitiş tarihinde açık olan pozisyonların bitiş tarihindeki fiyatına göre kar/zarar,
 Swap tutarı
 Faiz tutarı
Bu değerler satır satır gösterilir ve toplamı alınır. Bulunan değer seçilen aralıktaki kar/zarardır.

4. Hesap ekstresi : Seçilen iki tarih arasında; hesabın tüm işlemleri listelenir.
 Gerçekleşmeler
 Swap
 Faiz
 Para yatırma/çekme
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5. Açık pozisyon raporu : Seçilen gündeki ;
 Açık pozisyonlar listelenir.
 Seçilen tarihinde kapatılmamış pozisyonlar bu raporda yer alır.
 Seçilen tarihteki fiyatı kapanış fiyatı olarak alınarak kar/zarar hesaplaması yapılır.
 Para çifti bazında ara toplam alınır.
 Dip toplam alınır. (Baz para birimi cinsinden büyüklük gösterilir.)

6. Nakit hareketleri raporu : Seçilen iki tarih arasında ;
 Para yatırma/çekme
 Swap
 Faiz hareketleri listelenir.

Grafik: Grafik butonu ile “Gelişmiş İşlem Fiyatları” penceresinde seçili olan sembolün grafiği
görüntülenir.

Grafik ekranı

+/-

BUTONLARI: “Gelişmiş İşlem Fiyatları” penceresinde bulunan ticket boyutlarını bu butonlar ile
değiştiririz. S / M / L olmak üzere üç farklı boyut görüntülenebilir.
Ayrıca raptiye şeklindeki buton ile “FX İşlemleri” modülü “Matriks Trader” dışına ya da içine alınabilir.
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GELİŞMİŞ İŞLEM FİYATLARI
Gelişmiş İşlem Fiyatları bölümünde bulunan ticket pencereleri ile kolay ve hızlı bir şekilde emir
gönderimi yapılabilir ve anlık piyasa fiyatları rahatlıkla izlenebilir. Fiyat değişimlerinin oldukça hızlı
yaşandığı FX piyasası için, hızlı emir gönderim penceresi “Ticket”, fiyat hareketinin en yoğun olduğu
son üç basamak ön plana çıkarılarak kolay takip edilebilir şekilde tasarlanmıştır. “Ticket” üzerinden
oldukça hızlı bir şekilde hem piyasa fiyatları hem de limit fiyatlar üzerinden emir gönderilebilir.



Ticket üzerinden sembol seçimi/değişimi yapılabilir. Seçilen sembol pencerede açık ise,
değiştirilen sembolün ticket ekranı ile yer değiştirir.



Sembol için gelen son data zamanı takip edilebilir



Alış/ satış fiyatlarında değişim olduğunda, ilgili alanlarda renk değişimi ile uyarı verilir. Anlık
fiyat bir önceki fiyattan düşük ise kırmızı, yüksek ise mavi renk ile uyarı verilir. Data gelmiyorsa
ya da fiyatta değişim olmuyorsa gri renkte gösterilir.



Alış fiyatı ile satış fiyatı arasındaki fark yani spread takip edilebilir. Spread’in anlık değeri bir
önceki değerinden düşük ise kırmızı, yüksek ise mavi ile gösterilir. Data gelmiyorsa ya da fiyat
farkında değişim olmuyorsa beyaz renkte gösterilir.
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Sembolün en düşük ve en yüksek değerleri takip edilebilir.



Gönderilecek miktar, ticket penceresi üzerinden değiştirilebilir.



Tek tuşla limit fiyat üzerinden alış ya da satış emri gönderilebilir.



Fiyat kademeleri arasındaki değişim adımları olan pips değeri gösterilir.



Ticket pencerelerinin yerleri sürüklenerek değiştirilebilir.



Ticket pencerelerinin boyutları değiştirilebilir. S / M / L olmak üzere üç farklı boyutta izlenebilir.

HESAP BİLGİLERİ
Hesap bilgileri penceresinde işlem yapılan hesap ile ilgili,


Cash Balance : Hesapta bulunan toplam teminat (günlük kar/zarar yok)



Unrealized P/L : Açık pozisyonların kar/zarar bilgisi



Account Value : Cash Balance + Daily P/L + Unrealized P/L



GroupID :



Daily P/L : Gün içerisinde kapatılmış pozisyon kar/zarar durumu



Used Margin : Kullanılanılan teminat

Bilgileri gösterilir.

Hesap Bilgi ekranı
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POZİSYONLAR
Gerçekleşen emirler sonucunda alınan pozisyonlar ile ilgili bilgiler,


Açık Pozisyonlar



Kapatılmış Pozisyonlar



Pozisyon Özeti olmak üzere üç sekme altında takip edilir.

Açık Pozisyonlar
Gönderilen alış/satış emirlerinin gerçekleşmesi sonucu alınan pozisyonlar için,


Pozisyon ID



Hesap : İşlemin yapıldığı hesap kodu



Sembol: İşlem yapılan sembol



Pozisyon Tipi: Gerçekleşmiş olan emrin işlem yönü(AL / SAT), bu emrin gerçekleşmesi
sonucu alınan pozisyonun tipidir.



Net Miktar: Pozisyonun açıldığı miktar bilgisini gösterir.



Açılış Fiyatı: Emrin gerçekleştiği fiyat, pozisyonun açılış fiyatıdır.



Son Fiyat: Sembolün işlem yapılan son fiyatını gösterir.



Kar / Zarar: Pozisyon açıldıktan sonra sembolün fiyatındaki artış ya da düşüşe göre elde
edilen kar ya da zarar oranını gösterir. Elde edilen kar, mavi renkte, zarar ise negatif ve
kırmızı renkte gösterilir.



Gerekli Teminat: İşlem için gerekli teminat bedelini gösterir.



Pips: Pozisyon alındıktan sonra açılış fiyatı ile anlık piyasa arasında kaç pipslik değişim
olduğunu gösterir. Kar durumunda mavi renkte, zararda ise negatif ve kırmızı renkte gösterilir.



Açılış Tarihi: Emrin gerçekleşerek pozisyonun açıldığı tarihtir.



Stop Loss Seviyesi: Açılan pozisyondan edilen zararı durdurmak için girilen fiyattır.
Sembolün fiyatı, pozisyon tipine göre Stop Loss için girilen fiyat seviyesine düştüğünde ya da
çıktığında pozisyon otomatik olarak kapatılır. Pozisyon için girilen Stop Loss seviyesi ile,
emirler penceresinde stop fiyatı Stop Loss seviyesi olan bir stop emir oluşur. Koruma Emir ID
kolonunda, oluşan emrin id numarası görünür.



Kar Al Seviyesi: Açılan pozisyonda elde edilen kar sonrası olası bir zararı önlemek
amacıyla girilen fiyattır. Sembolün fiyatı, pozisyon tipine göre Kar Al seviyesi için girilen fiyat
seviyesine düştüğünde ya da çıktığında pozisyon otomatik olarak kapatılır. Pozisyon için
girilen Kar Al seviyesi ile, emirler penceresinde limit fiyatı Kar Al seviyesi olan bir limit emir
oluşur. Koruma Emir ID kolonunda, oluşan emrin id numarası görünür.



Komisyon: Yapılan işlem için kurumun aldığı komisyon değerini gösterir.



Faiz: Finans kuruluşları tarafından belirlenen faiz oranını gösterir. Faiz oranlarındaki
farklılıklar, para birimlerinin diğerlerinin karşısındaki göreceli değerini etkilemektedir.
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Korunma Emir ID: Pozisyon üzerinden oluşturulmuş korunma emrinin id numarasını gösterir.

bilgileri açık pozisyonlar sekmesi altında izlenebilir. Pozisyonlar yanlarındaki çarpı işareti ile
kapatılabilir.

Açık Pozisyonlar sekmesi

Pozisyon penceresi

Emirler penceresi

Stop Loss ve Kar Al seviyeleri değerlerin üzerine çift tıklanarak değiştirilebilir. Pozisyon için değiştirilen
stop loss ve kar al seviyeleri, korunma emirlerinin stop ve limit fiyatlarına da yansır.
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Kapatılmış Pozisyonlar
Seans içinde kapatılmış pozisyonlar için,


Pozisyon ID



Hesap: İşlemin yapıldığı hesap kodu



Sembol: İşlemin yapıldığı sembolü gösterir.



Pozisyon Tipi: Gerçekleşmiş olan emrin işlem yönü(AL / SAT), bu emrin gerçekleşmesi
sonucu alınan pozisyonun tipidir.



Net Miktar: Kapatılmış pozisyonun miktar bilgisini gösterir.



Açılış Fiyatı: Emrin gerçekleştiği yani pozisyonun açıldığı fiyat bilgisini gösterir.



Son Fiyat: Pozisyonun kapatıldığı andaki fiyat bilgisini gösterir.



Kar / Zarar: Pozisyondan elde edilen kar ya da zarar oranını gösterir. Elde edilen kar pozitif,
zarar ise negatif gösterilir.



Gerekli Teminat: İşlem için gerekli teminat bedelini gösterir.



Açılış Tarihi: Pozisyonun açıldığı tarihi gösterir.



Kapanış Tarihi: Pozisyonun kapatıldığı tarihi gösterir.



Stop Loss Seviyesi: Pozisyonun otomatik kapatılması için girilmiş stop loss değerini gösterir.



Kar Al Seviyesi: Pozisyonun otomatik kapatılması için girilmiş kar al değerini gösterir.



Komisyon: Yapılan işlem için kurumun aldığı komisyon değerini gösterir.



Faiz: İşlem için uygulanan faiz oranını gösterir.

bilgileri kapatılmış pozisyonlar sekmesi altında takip edilebilir.

Kapatılmış Pozisyonlar sekmesi

Pozisyon Özeti
Açık pozisyonlar sembol bazında, alış / satış / net başlıkları altında,


Alış Miktar



Alış Maliyet



Alış Kar / Zarar



Satış Miktar



Satış Maliyet



Satış Kar / Zarar



Net Miktar
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Net Maliyet



Net Kar / Zarar



Komisyon



Faiz

bilgileri ile takip edilebilir. Pozisyonlar yanlarındaki çarpı işaretine tıklanarak kapatılabilir. Net değerleri,
alış değerleri ile satış değerleri arasındaki farktır.

Pozisyon Özet sekmesi

EMİRLER
Gerçekleşmesi beklenen emirler,


Müşteri Referans No



Emir ID



Sembol: Emrin gönderildiği sembolü gösterir.



İşlem Yönü: Al / Sat



Durum: Emrin anlık durumuna ilişkin bilgileri gösterir.(açık/bekliyor vb.)



Emir Tipi: Piyasa, Limit, Stop ve Stop / Limit OCO olmak üzere dört tipte fiyattan emir
gönderilebilir. Piyasa fiyatından gönderilen emirler hemen gerçekleştiğinden, emirler
penceresinde çok kısa süre görünürler.



Limit Fiyat: Emrin gönderildiği ve gerçekleşmesinin beklendiği limit fiyatı gösterir. Korunma
emirlerinde değiştirilen limit fiyat, pozisyonun Kar Al seviyesine de yansır ve sembolün piyasa
fiyatı Kar Al seviyesine eşit olduğunda pozisyon otomatik olarak kapatılır.



Stop Fiyat: Emir gerçekleştikten sonra olası bir zararı durdurmak için girilen fiyatı gösterir.
Sembolün fiyatı, girilen stop fiyata eşit olduğunda pozisyon otomatik kapatılır. Korunma
emirleri için değiştirilen stop fiyatı, pozisyonun Stop Loss seviyesine de yansır.



Miktar: Emrin gönderildiği miktarı gösterir.



Gerçekleşen Miktar: Gönderilen emrin anlık gerçekleşen miktarını gösterir.



Gerçekleşme Fiyatı: Emrin hangi fiyat üzerinden gerçekleştiğini gösterir.



Stop Loss Seviyesi: Emir için gerçekleşme sonrasındaki zararı durdurmak için girilen fiyat
seviyesidir. Stop Loss seviyesi belirlenmiş olan emir gerçekleştikten sonra, pozisyon için
otomatik bir stop emri (korunma emri) gönderilir.
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Kar Al Seviyesi: Emir için gerçekleşme sonrasında elde edilecek olan karı durdurup olası bir
zararın önüne geçmek amacıyla girilen fiyat seviyesidir. Kar Al seviyesi belirlenmiş olan emir
gerçekleştikten sonra, pozisyon için otomatik bir limit emri (korunma emri) gönderilir.



Stop Loss ve Kar Al seviyelerinin ikisi de belirlenmiş bir emir gerçekleştikten sonra, pozisyon
için otomatik bir Stop/Limit OCO emri (korunma emri) gönderilir.



Geçerlilik Süresi: Geçerlilik süresi belirlenmeyen emirler iptal edilmediği sürece, default
olarak 01.01.2070 tarihine kadar geçerlidir. Geçerlilik süresi “Yeni Emir” ekranından
düzenlenir.



Tarih: Emrin gönderildiği tarihi gösterir.



Açıklama:



İptal Nedeni:



Kapanacak Pozisyon ID: Emir bir korunma emri ise, emrin koşulları sağlandığında
kapanacak olan pozisyonun id numarasını gösterir.

bilgileri ile emirler sekmesi altında takip edilir. Emrin üzerine sağ tıklandığında, emir düzeltme, iptal
etme ve yeni emir oluşturma seçeneklerinin bulunduğu menüye ulaşılır.

Emirler penceresi genel görüntüsü

Emirler penceresi

Pozisyon penceresi
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