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• Yatırım Finansman Kurumsal Kimliğimiz

• Ürün ve Hizmetlerimiz
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Türkiye’ nin ilk özel aracı kurumu olarak, Türkiye İş Bankası ve Türkiye

Sınai ve Kalkınma Bankası’ nın (TSKB) öncülüğünde, 13 büyük bankanın katılımıyla 15 Ekim 1976
tarihinde kurulmuştur.

Misyonumuz; Güvenilirliğimiz ve Tecrübemizin yanı sıra dinamik ve müşteri odaklı hizmet

anlayışımızla, müşterilerimize ve hissedarlarımıza yaratılan katma değeri arttırmak.

Vizyonumuz; Türkiye’ nin ilk 10 aracı kurumu arasında yer almak!

Stratejimiz; Piyasadaki trendleri takip eden değil, belirleyen kurumlardan biri olarak uzman

ekibimiz ve güçlü teknik altyapımızla yatırımcılarımıza daha etkin ve hızlı hizmet verebilmek.

Değerlerimiz; Güvenilirlik – İnsana ve Çevreye Duyarlılık – Müşteri Odaklılık – Esneklik – Açıklık

ve Şeffaflık – Çözüm Odaklılık – Tutkulu Olmak
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 Pay Senedi İşlemleri

 Bireysel Portföy Yönetimi

 Yatırım Danışmanlığı

 Menkul Kıymet Kredisi

 Ödünç Piyasası

 Devlet Tahvili ve Hazine Bonosu

 Özel Sektör Tahvili

 Eurobond

 Yatırım Fonları

 Repo ve Ters Repo

 Takasbank Para Piyasası

 Vadeli İşlem ve Opsiyon (VİOP)

 Varant ve Sertifika

 Yurtdışı İşlemler

 Uluslararası Satış İşlemleri
 Birincil ve İkincil Halka Arzlar
 Blok Satışlar
 Özel Sektör Tahvil ve Bono İhracı
 Ortaklıktan Çıkma ve Satma Hakkı 

İşlemleri
 Gönüllü veya Zorunlu Pay Alım 

Tekliflerine Aracılık
 Bedelli Sermaye Artırımına Aracılık
 Şirket Değerleme Raporları
 Gelişen İşletmeler Piyasası (GİP) 

Danışmanlığı 
 Likidite Sağlayıcılığı
 Sermaye Piyasası Danışmanlığı
 Piyasa Yapıcılık
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 Birikim Portföy

 Hisse Portföy

 Karma Portföy

 Katılım Portföy

 Mevduat Portföy

 Türev Portföy
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Birikim Portföy
 Sabit getirili menkul kıymet yatırımcıları

için

 Orta ve uzun vadeli yatırım ürünü

 Yıllık bazda mevduat üzeri getiri hedefi

 Piyasa koşullarına göre portföy içeriği
ağırlıklı olarak özel sektör tahvili ve
mevduattan oluşmaktadır.

Hisse Portföy
 Risk iştahı yüksek yatırımcılar için

 Orta ve uzun vadeli yatırım ürünü

 Piyasa koşullarına göre portföy içeriği
ağırlıklı olarak hisse senedi (max%70),
düşük oranlı sabit getirili (max%30)
ürünlere yatırım yapılır.

Karma Portföy
 Orta düzey risk tercihli yatırımcılar için

 Orta ve uzun vadeli yatırım ürünü

 Piyasa koşullarına göre portföy içeriği
ağırlıklı olarak sabit getirili (max %65),
hisse senedi (max %35) ürünleri ile dengeli
bir şekilde oluşturulur.

Katılım Portföy
 Muhafazakar yatırımcılar için

 Talep üzerine; alkol, domuz eti, kumar,
şans oyunları, finansal kiralama, turizm,
eğlence ve para piyasalarına yatırım
yapılmayabilir.

 Hisse senedi ağırlıklı olarak oluşturulur.
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Mevduat Portföy
 Mevduat yatırımcıları için

 Kısa vadeli yatırım ürünü

 Rekabetçi oran bulma ve kısa vadeli nakit
değerlendirme olanağı sunmaktadır.

Türev Portföy
 Organize ve organize olmayan piyasalarda

işlem yapmak isteyen bireysel ve kurumsal
yatırımcılar için

 Kısa ve orta vadeli yatırım ürünü

 SWAP, DCD, Opsiyon vb. ürünlerle işlem
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Müşterilerimiz Yatırım Finansman’ daki hesapları üzerinden;

 İş Portföy Para Piyasası Fonu

 İş Portföy Borçlanma Araçları Fonu

 İş Portföy Vadeli Borçlanma Araçları Fonu

 İş Portföy Değişken Fon

Alımı yapabildikleri gibi aynı zamanda ilgi alanlarına göre(teknoloji, kıymetli 
maden, döviz, hisse senedi fonu vb.) TEFAS üzerindeki tüm yatırım fonlarına 
yönelik alım/satım yapabilirler.
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VİOP
 Düşük teminatlarla yüksek hacimli işlem

yapabilme

 Endeks, hisse senedi, vadeli ürünlere
yatırım imkanı

 Hedge işlemleri (döviz riski taşıyan, hisse
senedinde korunma işlemi yapmak isteyen
yatırımcılarımız için)

VARANT
 Hisse ve endeks varantlarında %0 stopaj, 

diğer dayanak varlıklara göre ihraç edilen 
varantlarda %10 stopaj

 Ödenen prim ile sınırlı kalan zarar

 Risk profili yüksek, yurtiçi ve yurtdışı 
piyasalarla ilgilenen yatırımcılar için
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TAHVİL VE BONOLAR
 Yatırım Finansman aracılığıyla hazine 

bonosu ve devlet tahvili alım/satım 
işlemlerinizi yapabilirsiniz.

 İkincil piyasalarda alınıp satılabilen 
DİBS’ler ile kısa vadeli fiyat 
hareketlerinden yararlanabilirsiniz.

REPO / TERS REPO
 Birikimlerinizi likit bir şekilde 

değerlendirmek istiyorsanız çeşitli 
vadelerde repo/ters repo yapabilirsiniz.

 Yatırım Finansman’daki hesabınızda 
bulunan paranız otomatik olarak gecelik 
repo veya İş Portföy Para Piyasası Fonu’na 
bağlanarak değerlendirilmeye devam eder.

EUROBOND
 1-30 yıl arası vadelerde, 6 ay ya da yılda 

bir faiz ödemesi yapan eurotahvilleri, 
dilediğiniz zaman uluslararası piyasalarda 
işlem gören fiyatlardan Yatırım Finansman 
aracılığıyla kolaylıkla alıp satabilirsiniz.

 Vadesine kadar düzenli faiz geliri elde 
edebilirsiniz.
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Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. 

YFTRADEINT İşlem Platformu ile dünya borsalarının kapılarını yatırımcılarımıza 

açıyor!

26 ülke ve 120 borsada hızlı ve güvenilir erişim

5 gün 24 saat işlem yapabilme imkanı

Kişiselleştirilebilir ekran ve anlık piyasa analiz verilerine erişim

Hisse senetleri, Future ve Opsiyon alım satımı

Temel ve teknik analiz araçları ile analiz imkanı

Demo hesap seçeneği ile piyasa deneyimi
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BÜLTEN
 Radar İstanbul Raporu

 Teknik Bülten

 Günlük Bülten

 Viop Bülten

 Haftalık Strateji Bülteni

 Şirket ve Sektör Raporları

YATIRIM DANIŞMANLIĞI
 Size özel yatırım stratejisi

 Yatırım danışmanınızla piyasaları birebir
değerlendirme ve takip fırsatı

SOSYAL MEDYA
 Anlık Haberler

 Sektörel Paylaşımlar

 Bültenlerimiz

 Piyasa Değerlendirmeleri için

BİZİ TAKİP EDİN!

tr-tr.facebook.com/YatirimFinansman/

twitter.com/_yfas_

www.instagram.com/yatirimfinansman/
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Londra merkezli Capital Finance
International (cfi.co) okuyucuları
ve sektörde bilirkişilerinden
oluşan kurul tarafından
düzenlenen anket sonucu ile 2014
ve 2015 yıllarının «En İyi Aracı
Kurumu» seçildik!
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 Yüksek teknolojili alt yapımızla işlem yapma fırsatı

 Uzman kadromuz ile güvenli ve kaliteli hizmet alma imkanı

 Uygun işlem maliyetleri

 Araştırma raporlarımız ile gün içi piyasa takibi

 40 yılı aşkın piyasa tecrübemiz ve geniş şube ağımız ile Türkiye’nin 9 farklı
noktasında siz Değerli Yatırımcılarımıza hizmet vermeye devam ediyoruz!
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Teşekkür Ederiz…


