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ROTASINI DOĞRU BELİRLEYENE

BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ 15.000 YTL
DenizYatırım’ın düzenlediği sanal portföy yarışması ‘Yatırımda Sanal
Rota’, diğer yatırım enstrümanlarının yanı sıra, Şubat ayı içinde faaliyete
geçmesi planlanan Vadeli İşlemler Borsası’nın ürünlerini de yatırımcılar
ile sanal ortamda ilk kez buluşturuyor!
6 hafta sürecek olan yarışmanın birincisi tam 15.000 YTL (15 milyar TL)
kazanacak.
DenizYatırım, ‘Yatırımda Sanal Rota’ adıyla bir sanal portföy yarışması düzenleniyor. 26
Ocak 2005’te başlayarak 6 hafta boyunca sürecek olan yarışmayla bir ilke imza atan
DenizYatırım, Şubat ayı içinde faaliyete geçmesi planlanan Vadeli İşlemler Borsası’nın
ürünlerini de yatırımcılar ile sanal ortamda önceden buluşturuyor.
“Yatırımda Sanal Rota”, 26 Ocak 2005’te başlayarak 6 hafta boyunca sürecek.
Yarışmacılar 100.000,-YTL’lik (yüz milyar TL) bir sanal portföy ile başlayacaklar ve
kendilerine sunulan geniş ürün gamı alternatifleri arasında yatırım yaparak 6 hafta sonunda
en yüksek getiriyi sağlamaya çalışacaklar.
Yarışma kapsamındaki yatırım araçları, hisse senedi, döviz, altın, fon, vadeli işlemler
(döviz, ve IMKB 30)’den oluşuyor. 9 Mart 2005 tarihinde son seansı gerçekleşecek olan
yarışmada ilk 3’e girenlere verilecek ödüller şöyle: Birinciye 15.000 YTL (15 milyar TL),
ikinciye 7.500 YTL (7,5 milyar TL) ve üçüncüye 5.000 YTL (5 milyar TL). Her haftanın
birincilerine ise sürpriz hediyeler verilecek. Ayrıca; yarışma sonunda ilk üçten sonra
sıralamaya giren ilk üniversite öğrencisine Türkiye’nin lider aracı kurumu DenizYatırım
bünyesinde 1 ay süreyle staj yapma ve yatırım dünyasını yakından tanıma fırsatı tanınacak.
Bütün bunlara ek olarak, her hafta ilk 50’ye giren yarışmacıların listesi çeşitli medya
mecralarında yayınlanarak duyurulacak.
Yarışma’nın gerçekleşeceği sanal piyasa platformunun yazılım ve data desteği, Foreks A.Ş.
tarafından sağlanıyor. Yarışmacılar, yine Foreks A.Ş. tarafından sağlanan web fx üzerinden
portföylerini takip edip yarışmayı izleyebilecekler.
DenizYatırım Genel Müdürü Cafer Bakırhan, düzenledikleri yarışma ile ilgili yaptığı
açıklamada: “DenizYatırım olarak geniş ürün gamına ve farklı bir içeriğe sahip sanal
portföy yarışmamızın geniş kitleler tarafından ilgiyle karşılanacağını düşünüyoruz. Vadeli

İşlemler Borsası’nın tanımak için de iyi bir fırsat sunan yarışmamızla aynı zamanda, yeni
ve genç yeteneklerin ortaya çıkarılmasına katkıda bulunmayı ve borsaya ilgi duyan herkese
kendisini sınama imkanı yaratmayı hedefliyoruz” dedi.
Yarışma ile ilgili ayrıntılı bilgi DenizYatırım’ın web sitesinden (www.denizyatirim.com )
edinilebilir.
DenizYatırım Hakkında:
Hisse senedi işlemlerindeki pazar payı açısından Türkiye'nin önde gelen aracı kurumları
arasında yer alan Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş., 2004 yılında % 6'lık pazar payıyla
tüm aracı kurumlar arasında ikinci sırada yer almıştır. DenizYatırım’ın hisse senetleri işlem
hacmi 24,2 katrilyona ulaşmıştır. Bu işlem hacmini, ülke sathına yayılmış 101 DenizBank
şubesindeki seans odaları üzerinden kaydeden DenizYatırım’ın yatırım hesapları sayısı
2004 yılı sonu itibarıyla 66,845'tir.
DenizYatırım, sermaye piyasaları tarihimizdeki "en çok yatırımcı başvurusunun" toplandığı
Zorlu Enerji Halka Arzı’nın yanı sıra 2004 yılının flaş halka arzları olan Fenerbahçe Futbol
Kulübü ve DenizBank halka arzlarını başarıyla gerçekleştirmiştir.

