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VOB alým-satým sistemine girilen emirlerin yaklaþýk
%0,3ü eþleþme anýnda teminat yetersizliði nedeniyle
sistem tarafýndan iptal edilmektedir. Bu oran aktif
emir iptalleri ile pasif emir iptalleri toplamýndan
oluþmaktadýr. Bir emir, karþý tarafta bekleyen emirlerle
eþleþebilecek durumdaysa, sistem her iþlem öncesi
gerçekleþecek miktar üzerinden hem aktif hem de
pasif emir sahibi hesaplar için teminat kontrolü yapar.

Eðer iki hesaptan birinin teminatý söz konusu iþlemi
gerçekleþtirmeye yetmiyorsa, teminatý yetersiz olan
emir sistem tarafýndan iptal edilir. Ýptal edilen emir
aktif emir ise eþleþmeye bu noktada son verilir.
Ancak, iptal edilen emir pasif emir ise, bu durumda
eþleþmeye pasifte bekleyen bir sonraki emir dikkate
alýnarak devam edilir.
Son zamanlarda bazý üye ve yatýrýmcýlarýmýzdan
teminat yetersizliði nedeniyle iptal edilen emirlerin
manipülatif amaçla sisteme girildiðini iddia eden
þikayetler Borsamýza ulaþtýrýlmýþtýr. Bu þikayetler,
sisteme gönderilen aktif emirlerin belirli bir fiyat
seviyesinde bekleyen ve piyasa tarafýndan görünen
miktar kadar eþleþmediðinin fark edilmesi ile ortaya
çýkmaktadýr.
Öncelikle sistem tarafýndan teminat yetersizliði
nedeniyle iptal edilen tüm emirlerin kötü niyetle
girilmediðinin bilinmesi gerekmektedir. Þikayet
konusu emirler, emir baz ekranýnda tüm piyasa
tarafýndan görülen ve belirli fiyat kademelerinde alýcý
veya satýcý varmýþ izlenimi yaratmak maksadýyla
gerçekleþmeyeceði önceden bilinerek kasýtlý olarak
girildiði varsayýlan pasif emirlerdir. Bu nedenle teminat
yetersizliðinden iptal edilen aktif emirler, hiçbir zaman
pasif emir niteliði kazanmadýðý için ilgili sözleþmedeki
fiyat oluþumuna olumsuz bir katkýda
bulunmamaktadýr.
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VOB alým-satým sistemi, iþlem öncesinde gerçek
zamanlý teminat kontrolü özelliði nedeniyle risk
yönetimi açýsýndan dünyanýn en güvenilir alým-satým
sistemleri arasýndaki yerini uzun süre önce almýþtýr.
Teminat kontrolünün emir giriþi yerine iþlemin
gerçekleþme anýnda yapýlmasý tercihi, tamamen
piyasa likiditesini artýrmaya yönelik olarak alýnmýþ
bir karardýr. Eþleþme anýnda teminat kontrolü
sayesinde yatýrýmcýlar pozisyon kapatýcý emirlerin
eþleþmesi sonucunda açýða çýkan teminatý pozisyon
artýrma yönünde kullanabilmekte, gün içi elde ettikleri
kar ile pozisyon alabilmekte ve çok çeþitli stratejilerini
gerçekleþtirmek amacýyla sisteme manuel veya
otomatik olarak emir gönderebilmektedir. Teminat
kontrolünün emir giriþi sýrasýnda yapýlmasý
durumunda her emir için mevcut teminata blokaj
konulacaðýndan benzer bir alým-satým stratejisi takip
edebilmek için yatýrýmcýlarýn daha fazla tutarda
teminat getirmeleri gerekecektir. Bu durumun likidite
üzerinde olumsuz bir etki yaratacaðý ortadadýr.
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Diðer taraftan teminat yetersizliðinden iptal edilen
tüm pasif emirlerin de piyasayý etkilemek amacýyla
girildiðini düþünmek doðru olmayacaktýr. Bir hesap
pasif emir girerken teminatý yeterli olabilir. Ancak
pasifte bekleyen diðer emirlerinin gerçekleþmesi,
aktif emir yoluyla gerçekleþtirilen iþlemler veya sahip
olunan pozisyonlar nedeniyle oluþan zarar nedeniyle
eþleþme anýna gelindiðinde söz konusu hesabýn
girmiþ olduðu emir teminat yetersizliðinden iptal
edilebilir. Nisan 2009 itibarýyla teminat yetersizliði
nedeniyle pasiften iptal edilen emirlerin ortalama
miktarý yaklaþýk 19 adettir. Gerçekleþen iþlem
hacimleri ve sisteme girilen emir miktarlarý dikkate
alýndýðýnda bu miktarlý bir emrin likit bir sözleþmede
fiyatý etkileme gücüne sahip olduðunu iddia etmek
oldukça güçtür.
Diðer bir gerçek de sistemde bekleyen ve sadece
kýsmi eþleþmeye müsait pasif emirlerin teminat
yetersizliði nedeniyle iptal edilmeleri, tamamen
kendileriyle eþleþen aktif emrin miktarýna baðlý
olmasýdýr. Örnek vermek gerekirse 95 adet uzun
pozisyon almaya yetecek teminatý bulunan bir hesap
100 adet pasif alýþ emri girer ve daha sonra 100
adetlik aktif bir satýþ emri ile eþleþirse, teminat
yetersizliði nedeniyle sistem tarafýndan iptal
edilecektir. Ancak ayný emir 90 miktarlý bir aktif satýþ
emri ile eþleþtiðinde iþlem sorunsuz bir þekilde
gerçekleþecek, kalan 10 adet emir pasifte beklemeye
devam edecektir.
VOBda iþlem gören sözleþmelerin arz ve talebini
etkilemek veya aktif bir piyasa izlenimini uyandýrmak
amacýna yönelik tüm hareketler VOB Gözetim
Müdürlüðü tarafýndan takip edilmektedir. Eðer bir
hesap herhangi bir sözleþmedeki fiyatý etkilemek
amacýyla yetersiz teminatý olduðunu bildiði halde
kasýtlý olarak pasif emir giriyorsa, þüpheli bir
aktiviteden söz edilebilir. Girilen emrin kötü niyet
taþýdýðý kanaatine varýlabilmesi için emrin piyasa
fiyatýný etkileme gücü, hesabýn emir giriþ esnasýnda
yetersiz teminata sahip olup olmadýðý, hesabýn ilgili
sözleþmedeki pozisyonu gibi bazý doðrulama
kontrollerinin yapýlmasý gerekmektedir. Kötü niyet
taþýdýðý kanaatine varýlan emirler için üyeler ile temasa
geçilerek ilgili hesap sahibinin uyarýlmasý
saðlanmaktadýr.
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Diðer taraftan 1 Nisan 2009 tarihi itibarýyla teminat
yetersizliðinden iptal edilen emirler için alýnan ücret
onbinde 1den onbinde 2ye yükseltilmiþ olmasýna
raðmen, sisteme piyasa fiyatýný etkilemek amacýyla
kasýtlý olarak gerçek alým-satým niyeti taþýmayan
emir göndermeyi alýþkanlýk haline getiren hesaplar
ile bu hesaplar için uyarýldýðý halde gerekli tedbirleri
almayan üyeler hakkýnda VOB Gözetim Müdürlüðü
tarafýndan ilgili makamlara gerekli bildirimler
yapýlmaktadýr.
18 Þubat 2009 tarihinde VOB üyeleriyle yapýlan
piyasa gözetimi konulu toplantýda piyasa fiyatýný
kendi lehlerine etkilemek isteyen kötü niyetli
yatýrýmcýlar ile mücadele konusunda üyelerin
sorumluluklarý hatýrlatýlmýþ, bu konuda VOB ile iþbirliði
içerisinde olmalarý talep edilmiþtir. Söz konusu
tarihten bu yana Gözetim Müdürlüðümüz ve Genel
Müdürlüðümüz tarafýndan üyelerimize iletilen tüm
ihbarlara ciddiyetle yaklaþýlmýþ, ekonomik sonuçlarýna
bakýlmaksýzýn gerekli tedbirler en ufak bir çekince
gösterilmeden alýnmýþtýr. Bu vesile ile piyasamýzýn
adil, dürüst ve düzenli iþleyebilmesi adýna Borsamýza
her türlü desteði veren tüm üyelerimize teþekkürü
bir borç biliriz.

