Demo Hesaplar ve Gerçek Hesaplar Arasındaki Farklar

X-Trade Brokers, demo hesapların bağlı bulunduğu sunucudaki tüm işlemlerin mümkün
olduğunca gerçeğe yakın olmasına çaba göstermektedir. Yine de bazı teknik sebeplerden ötürü
demo ve gerçek hesaplardaki rakamların, farklı olma ihtmali söz konusudur ve bu doğal bir
durumdur.
Bu farklılıklara ilişkin bazı temel bilgiler aşağıda belirtilmiştir:
1) Demo hesaplar; yapılan bazı işlemlerin (verilen bazı emirlerin) farklı sonuçlanmasına
sebep olabilen Otomatik Mod'da çalışmaktadır. Buradaki farklılık, özellikle piyasa açılışında
Bekleyen Emir, Zararı Durdur ve Karı Al gibi emirlerin uygulanmasından dolayı oluşmaktadır.
Gerçek sistemde, bu emirlerin fiyatları belirtilen enstrümanın açılış fiyatlarına taşındığından, XTB
bu emirlerin uygulama seviyelerini seansların açılış ve kapanışı arasında değil, sadece seans içinde
garanti edebilmekte; demo sisteminde ise tüm emirler müşteri fiyatlarına çekilmekte ve bu
nedenle demo ve gerçek hesap fiyatları arasında farklılıklar oluşabilmektedir.
2) Future kontratlarında da önemsiz sayılabilecek bazı farklılıklar oluşması söz konusudur.
Pozisyon yenileme sürecinde, negatif veya pozisitf swap puanlarının (pozisyona bağlı olarak) gece
yarısı hesaplandığı sırada, teminat seviyesinin %30'un altına düşmesi halinde "stop out" durumu
gerçekleşebilmektedir. Böyle bir durumda, gerçek sistemde müşterinin pozisyon yenilemeye konu
olabilecek yatırımın enstrümanının piyasa açılışından önce herhangi bir işleminde kapatma söz
konusu olmaz. Ancak demo hesap ile karşılaştırıldığında, demo hesapların otomatik dealer sistemi
üzerinde çalışmasından dolayı stop out emirleri hemen uygulanmaktadır.
3)
Demo hesaplarda Limit&Stop Seviyesi mekanizması, özellikle ekonomik verilerin
açıklandığı zamanlarda bekleyen emirlerin tam anlamıyla uygulanamamasına sebebiyet verebilir
(Limit & Stop Seviyesi – Piyasadaki güncel fiyat, önceden belirtilen fiyat aralığının dışındaysa
Zararı Durdur, Karı Al veya bekleyen emir işlemleri gerçekleştirilemez. Bu yüzden bu işlemler için
belirtilen fiyat aralığı güncel fiyatın dışındaysa sunucu “Geçersiz Stop” mesajı alarak işleminin
gerçekleşmediğini görebilir).
4) Demo hesaplardaki Hisse CFD emirlerinde piyasa derinliği dikkate alınmamaktadır.
Örneğin Piyasa Emirleri (Market Execution) modunda tüm alış ve satış fiyatları, piyasada yer alan
hacimlerden bağımsız olarak sisteme yansımaktadır.
5) Hisse CFD emstrümanlarında fiyatlar gerçek piyasa fiyatlarına nazaran Prices on Equity
dakikalık bir gecikme ile izlenebilmektedir.
6) Demo hesaplardaki Hisse CFD enstrümanlarında herhangi bir nakdi temettü veya
kurumsal temettü işlemi gerçekleştirilmemektedir.
7)
Option Trader (Opsiyon İşlemleri) emirlerinde demo sistem, gerçeğe birebir
sayılabilecek bir yakınlıktadır. Buradaki tek fark fiyatların manuel olarak bir dealer (fiyatları
belirleyen kişi) tarafından onaylanmamasıdır. Bu doğrulama bir server üzerinde gerçekleşir.

