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VIX Endeksi (Korku Endeksi)
VIX (Volatility Index) Endeksi: Korku endeksi de olarak bilinen VIX, başta Amerika olmak üzere
dünyada bir çok yatırımcı tarafından takip edilen önemli göstergelerden biridir. VIX Endeksi
1993 yılında CBOE (Chicago Board Of Trade) tarafından oluşturulmuştur. Piyasalardaki
korkunun derecesini ölçen bir endekstir. VIX endeksi, S&P hisse opsiyon fiyatlarının volatilitesi
ile piyasa volatilitesinin ilişkisinden yola çıkarak piyasanın beklenen volatilitesini belirler.
Böylece opsiyon fiyatları üzerinden yatırımcıların gelecek 30 gün içindeki piyasadaki volatiliteye
dair beklentilerini yansıtır.
VIX endeksinin yükselmesi, piyasada oynaklığın artacağı ve öngörülebilirliğin azalacağı
beklentileri ile birlikte güvenli limanlara yönelime neden olurken, VIX endeksinin düşük
seviyede seyretmesi, öngörülebilirliğin artacağı beklentileri ile risk iştahını destekler.
2008 ekonomik krizinde en yüksek (89,53) seviyeye ulaşan VIX endeksinin, 25-30 seviyeleri
üzerine çıkması yatırımcının risk algısının artmasına ve tedirgin olmasına neden olduğundan
piyasalar için olumsuz, değerin 20 seviyelerinin altına düşmesi ise yatırımcıların gelecek
tahminlerinin iyimserleştiğini gösterdiğinden olumlu olarak değerlendirilir. VIX endeksi en düşük
değeri ise (8,56) 2017 Kasım ayında göstermiştir.
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ÇEKİNCE
“Yatırım Danışmanlığı“ hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında
imzalanacak Yatırım Danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeleri, kişilerin
yerindelik testi ile belirlediği risk seviyeleri dikkate alınarak, Halk Yatırım Yatırım Danışmanlığı ve Araştırma birimi nezdinde güvenilir
olduğuna inanılan bilgi kaynaklarından yararlanarak hazırlanmakta ve kişiye özel sunulmaktadır. Verilen bu tavsiyeler mali durumunuz
ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, risk yapınıza uygun olmayan şekilde sadece burada yer alan bilgilere
dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Size özel olarak tahsis edilen Yatırım Danışmanınız
ile irtibata geçmeniz ve mali durumunuz ve risk seviyelerinize uygun kararları birlikte almanız tavsiye edilir.
Veri ve grafikler güvenirliliğine inandığımız güvenilir kaynaklardan derlenmiş olup, yapılan yorumlar sadece HALK YATIRIM MENKUL
DEĞERLER A.Ş. Yatırım Danışmanlığı’nın beklentilerini yansıtmaktadır. Bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük
yatırımların sonuçlarından Şirketimiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Halk Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin yazılı izni
olmadıkça içeriği kısmen ya da tamamen üçüncü kişilerce hiç bir şekil ve ortamda yayınlanamaz, iktisap edilemez, alıntı yapılamaz,
kullanılamaz. İleti, gönderilen kişiye özel ve münhasırdır. İlave olarak, bu raporun gönderildiği ve yukarıdaki açıklamalarımız
doğrultusunda kullanıldığı ülkelerdeki yasal düzenlemelerden kaynaklı tüm talep ve dava haklarımız saklıdır.
Uyarı Notu: Bu e-posta’nın içerdiği bilgiler (ekleri dahil olmak üzere) gizlidir. Onayımız olmaksızın üçüncü kişilere açıklanamaz. Bu
mesajın gönderilmek istendiği kişi değilseniz, lütfen mesajı sisteminizden derhal siliniz. Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. bu mesajın
içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bilgilerin ne şekilde olursa olsun,
içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından, saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajın içeriği yazarına ait olup, Halk Yatırım Menkul
Değerler A.Ş.’nin görüşlerini içermeyebilir.
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