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Algoritmik Alım-Satım (Algo-Trading) 

• İnsanlardan daha hızlı ve etkili alım-satım yapabilen bilgisayar 
modelleri 

• 2 temel yapı 
• Kar amacı olmayan, fiyat eniyilemesi yapan modeller  

  (Alım-satım işlemi eniyilemesi) 

• Kar amaçlı stratejiler (Alpha (𝛼) sağlayan modeller) 

• (İnsan veya Algoritma) Alım-Satım stratejisi + Otomatik Alım-Satım 
işlemi = Algoritmik Alım-Satım 



Alım-satım işlemi eniyilemesi 

• Amaç: Büyük bir siparişin mümkün olan en uygun fiyattan (o anki 
piyasa fiyatından) alım-satımının gerçekleştirilmesi 

• Zorluklar: Arz-talebe bağlı olarak büyük ölçekte bir işlem, fiyatları 
ciddi ölçüde değiştirebilir. 

• Yaklaşım: Hedeflenen büyük alım-satım işleminin küçük parçalar 
halinde belirli bir zamana yayılarak gerçekleştirilmesi 



Sipariş defteri (Order Book) 

 



Alım-satım işlemi eniyilemesi algoritmaları 

• VWAP (Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyat) – sabit hacim aralıkları 

• TWAP (Zaman Ağırlıklı Ortalama Fiyat) – sabit zaman aralıkları 

• Hacim yüzdesi (Percentage of Volume) – sabit hacim yüzdesi 

• Pegging (fiyat sabitleme) 

• Uygulama açığı (implementation shortfall) 

• Hedef kapanış (Target close) 

• Likidite arayışı 

• Stealth (koklama algoritması – sniffing) 

 



Kar amaçlı Algoritmik Alım-Satım 

• Trend temelli stratejiler 

• Salınım tabanlı stratejiler 

• Arbitraj stratejileri 

• Endeks fon güncellemesi 

• Delta-neutral stratejileri 

• Ortalamaya dönüş (mean reversion) 
• Çiftli Alım-Satım (pairs trading) 

• Yapay Zeka Modelleri 

 



Algoritmik Alım Satımın Piyasaya Etkileri 

• Olumlu Etkiler 
• Daha hızlı, doğru ve güvenli işlemler sağlar. 

• İşlem hacminin ve likiditenin artmasını sağlar. 

• Alım-satım arasındaki fiyat farkını (bid-ask spread) azaltır. 

• Fiyat regülasyonu sağlar. 

• Duygusal ve psikolojik faktörlere bağlı insan hatalarını azaltır. 

• Kolay strateji geliştirme, geriye dönük test olanakları 

• Olumsuz Etkiler 
• Dalgalı piyasa koşullarındaki hareketin etkisini yükseltebilir. 

• İnsanların kademeli olarak devre dışı kalmalarına yol açabilir. 

 

 



Algoritmik Alım-Satım Parametreleri 

• Borsa verisi (anlık, dakikalık, saatlik, günlük,… ) 

• İşlem defteri verisi (derinlik bilgisi) 

• Firmanın finansal verileri (temel analiz verileri) 

• Teknik Analiz Gösterge Verileri 

• Ekonomik Veriler 

• Anlık, günlük haber akışı 

• Sosyal medya paylaşımları – duygu analizi 



Kar Amaçlı Algo-Trading (Kısa Vade) 

• Yüksek Frekanslı Alım-Satım (HFT) 
• Alım-Satım arasında geçen süre:  milisaniyeler – saniyeler cinsinden 

• İlgili parametreler 
• Anlık Borsa akış verisi 

• Sipariş Defteri 

• Anlık haber akışı 

• Sadece makineler tarafından uygulanabilir. 

• Ultra Yüksek Frekanslı Alım-Satım (UHFT) 
• Alım-Satım arasında geçen süre:  mikrosaniyeler – milisaniyeler cinsinden 

 



Kar Amaçlı Algo-Trading (Kısa Vade) 

• Güniçi Alım-Satım (Daytrading) 
• Alım-Satım arasında geçen süre:  saniyeler – dakikalar cinsinden 

• İlgili parametreler 
• Anlık Borsa akış verisi 

• Teknik Analiz Göstergeleri 

• Sosyal Medya paylaşımları – duygu analizi 

• Anlık haber akışı 

• Sipariş Defteri 

• Makineler/İnsanlar tarafından uygulanabilir. 
 



Kar Amaçlı Algo-Trading (Orta Vade) 

• Trend/Salınım Tabanlı Alım-Satım (Swing Trading) 
• Alım-Satım arasında geçen süre:  günler – aylar cinsinden 

• İlgili parametreler 
• Günlük Borsa verileri 

• Teknik Analiz Göstergeleri 

• Günlük sosyal medya paylaşımları – duygu analizi 

• Günlük haber akışı 

• Firmanın Finansal Verileri 

• Ekonomik Veriler 

• Makineler/İnsanlar tarafından uygulanabilir. 
 



Kar Amaçlı Algo-Trading (Uzun Vade) 

• Al ve Tut tabanlı Alım-Satım (Buy and Hold Trading) 
• Alım-Satım arasında geçen süre:  aylar – yıllar cinsinden 

• İlgili parametreler 
• Firmanın Finansal Verileri 

• Günlük/Haftalık Borsa verileri 

• Ekonomik Veriler 

• Teknik Analiz Göstergeleri 

• Günlük haber akışı 

• Makineler/İnsanlar tarafından uygulanabilir. 
 



Finansal veri ve haberlerin Algoritmik Alım Satım 
için kullanılması 
 • Haber siteleri otomatik haber oluşturulması üzerinde çalışıyorlar. 

• Algo-trading uygulamaları anlık haberleri doğal dil işleme ve yapay 
öğrenme yöntemleri ile çözümlemeye çalışıyorlar. 

• Herhangi bir haberin pozitif veya negatif olduğunun otomatik 
belirlenmesi üzerinde çalışılıyor. 

• Nasdaq, 2017’de iSentium’dan aldığı anlık Twitter Duygu Analizi 
sonuçlarını paylaşmaktadır. 

• Alo-trading firmaları ve akademisyenler sosyal medya duygu analizi 
bağlantılı alım-satım stratejileri üzerinde çalışılıyor. 

 


