
 

 

 

JMCXAGER VE JMCXAGTR SORU VE 
YANITLAR VE RİSK FAKTÖRLERİ 

JPMorgan Emtia Eğrisi Tarım Fazla Getiri Endeksi ve JPMorgan 
Emtia Eğrisi Tarım Toplam Getiri Endeksi 

IMPORTANT NOTICE 

Bu Soru ve Yanıtlar ve Risk Faktörleri, JPMorgan Emtia Eğrisi Tarım 
Fazla Getiri Endeksi ve JPMorgan Emtia Eğrisi Tarım Toplam Getiri 
Endeksi (bu endekslerin her biri bir JPMCCI Tarım Endeksi veya Endeks) 
hakkındaki belli bilgileri anlamanıza yardımcı olmak için seçilmiş olan 
bilgileri vurgulamaktadır. Bu dokümanda yer alan her bir Endeksin ve 
Endeks metodolojisinin açıklaması, her bir Endeksin kurallarına 
(Kurallar) dayalıdır ve Kuralların tam metninde belirtilmiştir. Her 
Endeksin hesaplaması ve oluşumu ve sürdürülmelerine dair diğer kararlar 
ve işlemler, bu dokümandaki açıklamalara değil, Kurallara tabidir. 
Kuralların kopyalarına aşağıdaki web-sayfasından ulaşılabilir: 

HTTP://WWW.JPMORGAN.COM/JPMCCI 

Performansı JPMCCI Tarım Endekslerinden birine bağlı olan yatırım 
ürünlerinin yatırımcı adayları: (1) sözkonusu Endekslerin her birini ve 
ilgili yatırım ürününü değerlendirmek için yeterli bilgi ve deneyime 
sahip olmalı (gerekirse kendi hukuk, vergi, muhasebe, idari, yatırım ve 
diğer profesyonel danışmanlarına danışarak); ve (2) her bir Endeksin ve 
Endeks metodolojisinin tam açıklaması için Kurallara başvurmalıdır. 
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Bölüm 1: SORU VE 
YANITLAR 
 
JPMorgan Emtia Eğrisi Tarım Fazla 
Getiri Endeksi ve JPMorgan Emtia 
Eğrisi Tarım Toplam Getiri 
Endeksi nedir? 
 
JPMorgan Emtia Eğrisi Tarım Fazla 
Getiri Endeksi (Bloomberg Kodu: 
JMCXAGER Endeksi) ve JPMorgan 
Emtia Eğrisi Tarım Toplam Getiri 
Endeksi (her biri bir Endeks ve 
birlikte Endeksler), tarımsal 
vadeli emtia sözleşmelerinden 
(futures kontratlarından) oluşan 
endekslerdir. Her bir tarımsal 
emtia, “açık pozisyon sayısına” 
(open interest) göre 
ağırlıklandırılmış çeşitli 
vadelerdeki emtia eğrisi boyunca 
bulunan futures kontratlarıyla 
temsil edilmektedir (bakınız 
aşağıdaki Açık Pozisyon Sayısı ne 
demek?). Dolayısıyla, Endeksler, 
tarım sektöründe bulunabilen 
emtia futures kontratları 
yelpazesindeki, yalnızca uzun-
pozisyon yatırımlarını temsil 
eden göstergeler olma amacındadır. 
 
Tarımsal Emtia Futures 
Kontratları nedir? 
 
Her JPMCCI Tarım Endeksi, 
tarımsal emtia futures 
kontratlarından oluşmaktadır. Bir 
tarımsal emtia futures kontratı, 
bir şahsın spesifik miktarda bir 
tarımsal emtiayı gelecekte bir 
tarihte, önceden anlaşılan 
fiyattan satmayı kabul ettiği, 
başka bir şahsın da bunu satın 
almayı kabul ettiği bir 
sözleşmedir. Tarımsal emtia 
futures kontratları borsada işlem 
gören kontratlardır. Bunlar dünya 
çapında çok sayıda borsada işlem 
görmektedir, ancak yalnızca bir 
İzin Verilen Borsada işlem gören 
tarımsal emtia futures’ları 
Endekslere dahil olmaya uygundur 
(bakınız aşağıdaki Endekslerin 
Kompozisyonu Nasıl Belirleniyor?). 

tarımsal emtia futures 
kontratları bir borsada işlem 
gördüğü için, kontratların 
koşulları genellikle standardize 
edilmiştir, ancak farklı 
borsalarda işlem gören kontratlar 
arasında bazı farklılıklar 
olabilir. Buna ek olarak, 
tarımsal emtia futures 
kontratlarının vadeleri 
genellikle spesifik aylarda dolar, 
o yüzden, örneğin, belli bir 
tarımsal emtia, örneğin mısır 
için, birden fazla borsada Ocak, 
Mart, Haziran ve Aralık kontratı 
olabilir. Böyle bir durum 
olduğunda, ilgili Endeks, 
genellikle, yalnızca en büyük 
açık pozisyon sayısına sahip olan 
borsadaki mısır kontratlarını 
içerecektir. 
 
Tarımsal Emtia Futures 
Kontratları nasıl çalışıyor? 
 
Tarımsal emtia futures 
kontratları nakden ödemeli ya da 
fiziki teslimli olabilir. 
 
Eğer bir tarımsal emtia futures 
kontratı fiziki teslim içeriyorsa, 
vadede, satıcı, üzerinde 
anlaşılan miktardaki ilgili 
tarımsal emtiayı alıcıya teslim 
edecek, alıcı satıcıya önceden 
anlaşılan fiyatı ödeyecektir. 
Eğer ilgili tarımsal emtianın o 
zamanki piyasa fiyatı önceden 
anlaşılan fiyattan yüksekse, 
alıcı teslim aldığını satıp kar 
elde edebilir. Ancak eğer, ilgili 
tarımsal emtianın o zamanki 
piyasa fiyatı önceden anlaşılan 
fiyattan düşükse, satıcı ilgili 
miktarda tarımsal emtiayı, 
alıcının ödemesi gerekenden düşük 
bir fiyattan alarak kar elde 
edebilir. 
 
Eğer bir tarımsal emtia futures 
kontratı nakden ödemeli ise, 
kontrat bir tarafın diğerine 
yapacağı ödeme ile kapatılır. 
Eğer vadede ilgili tarımsal 
emtianın piyasa fiyatı önceden 
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anlaşılan fiyattan yüksekse, 
satıcı, piyasa fiyatı ile önceden 
anlaşılan fiyat arasındaki farkı 
alıcıya öder. Ancak eğer vadede 
ilgili tarımsal emtianın piyasa 
fiyatı önceden anlaşılan fiyattan 
düşükse, alıcı, piyasa fiyatı ile 
önceden anlaşılan fiyat 
arasındaki farkı satıcıya öder. 
 
Hem nakden ödemeli, hem de fiziki 
teslim içeren tarımsal emtia 
futures kontratları Endekslere 
dahil olabilir. Ancak, eğer belli 
bir tarımsal emtianın hem fiziki 
teslimli hem de nakden ödemeli 
kontratları ilgili Endekse dahil 
olmak için uygunsa, sözkonusu 
Endeks genellikle yalnızca en 
büyük açık pozisyon sayısı olan 
kontratı içerecektir. 
 
Her iki JPMCCI Tarım Endeksine 
dahil olan bütün tarımsal emtia 
futures kontratları, vadeden önce 
daha uzun tarihli kontratlara 
çevrilir (bakınız aşağıdaki 
JPMCCI Tarım Endeksine dahil olan 
Tarımsal Emtia Futures’ları nasıl 
Çevriliyor?). 
 
Tarım Sektörü nedir? 
 
Genel anlamda tarım sektörü, 
ekonominin, bitki ve hayvanların 
sistematik şekilde 
yetiştirilmesinden gıda, iplik, 
yakıt ve diğer mallar 
üretilmesine hasredilmiş kısmıdır. 
Bu sektördeki bütün emtiaların 
futures kontratları yoktur. Eylül 
2010 itibariyle, şu tarımsal 
emtia futures kontratları JPMCCI 
Tarım Endeksine dahil olmaya 
uygundur: mısır, soya fasulyesi, 
soya küspesi, soya fasulyesi yağı, 
ham pirinç, buğday, kış buğdayı, 
bahar buğdayı, kakao, kahve, 
pamuk, portakal suyu, şeker, 
robusta kahvesi ve beyaz şeker. 
 
Açık Pozisyon Sayısı ne demek? 
 
Açık pozisyon sayısı, piyasa 
katılımcılarının ya belli bir 

zaman noktasında ya da belli bir 
süre boyunca elinde bulundurduğu 
tarımsal emtia futures’larının 
dolaşımdaki toplam sayısını ifade 
eder. Bütün tarımsal emtia 
futures’ları pazarının, bir 
segmentinin veya münferit bir 
tarımsal emtia futures’ları 
kontratının pazarının yaklaşık 
boyutunu belirlemek için 
kullanılabilir. Endeksleri 
oluşturan tarımsal emtia 
futures’ları, açık pozisyon 
sayılarına göre ağırlıklandırılır 
(bakınız aşağıdaki Endekslerin 
bileşenleri nasıl 
Ağırlıklandırılıyor?). 
 
Fazla Getiri ve Toplam getiri ne 
anlama geliyor? 
 
Tarımsal emtia futures’larına 
yatırım çaparak çevirmekle elde 
edilen toplam getiri üç kaynaktan 
gelir: (a) tarımsal emtia 
futures’larının fiyatındaki 
değişim (“fiyat getirisi” olarak 
bilinir), (b) tarımsal emtia 
futures’larının çevrilmesiyle 
realize edilen kar ve/veya 
zararlar (“çevrim getirisi (roll 
return)” olarak bilinir) ve, (c) 
tarımsal emtia futures’larının 
alımı için teminat veya margin 
olarak yatırılan nakitten 
kazanılan faiz (“teminat getirisi” 
olarak bilinir). Fazla getiri 
endeksi, teminatlandırılmamış 
tarımsal emtia futures’larına 
yapılan yatırımdan tahakkuk eden 
getirileri, ya da bir başka 
deyişle, tarımsal emtia 
futurse’larına yapılan yatırım ve 
bunun çevrilmesi ile ilişkili 
olan fiyat getirisinin ve çevrim 
getirisinin toplamı ölçer. Toplam 
getiri endeksi, 
teminatlandırılmış tarımsal emtia 
futures’larına yapılan yatırımdan 
tahakkuk eden getirileri, ya da 
bir başka deyişle, emtia 
futures’larına yapılan yatırım ve 
bunun çevrilmesi ile ilişkili 
fiyat getirisinin, çevrim 
getirisinin ve teminat getirisini 
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ölçer. JPMorgan Emtia Eğrisi 
Tarım Toplam Getiri Endeksi, 
teminat getirisinin, A.B.D. 
Hazine Bonolarının 91-günlük 
ihalesindeki en yüksek orana 
dayalı olduğunu varsayar. 
 
Emtia Eğrisi ne anlama geliyor? 
 
Tarımsal emtialara dayalı futures 
kontratları bir dizi vadede 
mevcuttur. Örneğin, belli bir 
zaman noktasında, izleyen Haziran, 
Eylül ve Aralık’ta vadesi gelecek 
olan şeker futures’ları satın 
alabilirsiniz. Bunlar şekerin 
“aylık kontratları” olarak, 
vadesi Haziran’da geleni “Haziran 
kontratı”, vadesi Eylül’de geleni 
“Eylül kontratı”, vs. olarak 
adlandırılır. “En yakın aya ait 
kontrat” vadesi güncel tarihe en 
yakın olan kontrattır. 
 
Bir tarımsal emtianın aylık 
kontratlarının her birinin farklı 
bir fiyatı olur. Emtia futures 
eğrisi, bu aylık kontratların 
fiyatları ile vadeye kalan 
süreleri arasındaki ilişkiyi 
gösteren bir grafiktir. Eğri 
yukarı eğilimli (ki bu, daha 
ileri tarihli kontratların daha 
yakın tarihli kontratlardan daha 
pahalı olduğunu gösterir) veya 
aşağı eğilimli olabilir (ki bu, 
daha ileri tarihli kontratların 
daha yakın tarihli kontratlardan 
daha ucuz olduğunu gösterir). 
Genel anlamda tarımsal emtia 
eğrileri yukarı eğilimlidirler 
çünkü uzun tarihli futures 
kontratlarının fiyatı genellikle, 
ilgili tarımsal emtiayı bugün 
almanın fiyatı artı o tarımsal 
emtiayı kontratın vadesinin 
geleceği aya kadar depolamanın 
maliyetini yansıtmalıdır. Ancak, 
bu her zaman böyle olmaz ve 
tarımsal emtia futures’larının 
eğrisi, çok sayıda faktöre ve 
dayanak emtianın arz ve talebi ve 
global ekonomik koşullar gibi 
piyasa koşullarına bağlı olarak, 
bazen yukarı bazen aşağı eğilimli 

olabilir. Ayrıca, belli bir 
tarımsal emtianın eğrisinin şekli 
yeknesak değildir ve benzeri 
nedenlerle, bazı kısımları yukarı 
eğilimli iken bazı kısımları 
aşağı eğilimli olabilir. 
 
Her bir Endekse dahil olan 
tarımsal emtialar, ilgili emtia 
eğrisi boyunca bir dizi vadeden 
futures’larla, açık pozisyon 
sayılarına göre 
ağırlıklandırılmış olarak temsil 
edilir. Dolayısıyla her bir 
Endeks, sözkonusu Endekse dahil 
olan her bir tarımsal emtia için 
çeşitli vadelerden futures’ların 
ağırlıklı ortalama fiyatını 
izlemektedir. Bunun anlamı, her 
Endeksin düzeyinin, genel anlamda, 
her bir tarımsal emtia için kısa 
vadeli tek bir kontratın 
fiyatının izlenmesinden daha az 
volatil olduğudur, ancak, 
herhangi bir zaman noktasında, 
her bir Endeksin düzeyinin, her 
bir tarımsal emtia için kısa 
vadeli tek bir kontratın 
fiyatının izlenmesine göre daha 
yüksek veya düşük olabileceği 
anlamına da gelmektedir. 
 
Herhangi bir tarımsal emtia için 
emtia eğrisinin şekli, sözkonusu 
tarımsal emtianın futures’ları 
ile ilgili çevrim getirisini, 
dolayısıyla da ilgili Endeksin 
düzeyini etkileyecektir (bakınız 
aşağıdaki Her bir Endekse dahil 
olan Tarımsal Emtia Futures’ları 
Nasıl Çevriliyor?). 
 
Her bir Endekse dahil olan Emtia 
Futures’larının neden Çevrilmesi 
gerekiyor? 
 
Endekslere dahil olan bütün 
tarımsal emtia futures’ları, 
vadesinden önce daha uzun tarihli 
kontratlara çevrilmektedir. 
Çevrilmeleri gerekir çünkü, her 
ne kadar Endekslere dahil olan 
tarımsal emtia futures’larının 
spesifik vadesi varsa da, 
Endekslerin kendisi süresizdir. 
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Endekslerin bileşenleri açık 
pozisyon sayılarına göre 
ağırlıklandırıldığı için de 
bunların çevrilmesi gerekir. Her 
bir bileşenin ağırlığı her ay, 
sözkonusu bileşen için açık 
pozisyon sayısındaki değişimi 
yansıtmak üzere ayarlamaya tabi 
tutulur (bakınız aşağıdaki Her 
bir Endekse dahil olan Tarımsal 
Emtia Futures’ları Nasıl 
Çevriliyor?). 
 
Her bir Endekse dahil olan 
Tarımsal Emtia Futures’ları Nasıl 
Çevriliyor? 
 
Eğer sahip olduğunuz bir tarımsal 
emtia futures’unun aylık 
kontratının vadesi gelmek 
üzereyse ve o tarımsal emtia 
üzerindeki pozisyonunuzu 
sürdürmek istiyorsanız, aylık 
kontratınızı vadesinden önce, onu 
satarak ve elde ettiğiniz parayla 
aynı tarımsal emtianın daha uzun 
tarihli bir kontratını alarak, 
çevirmeniz gerekir. Endekslere 
dahil olan tarımsal emtia 
futures’ları genellikle, 
vadesinin dolacağı aydan hemen 
önceki takvim ayında 
çevrilmektedir.  
 
Buna ek olarak, her Endeks açık 
pozisyon sayısına göre 
ağırlıklandırıldığı için, ilgili 
Endekse dahil olan bütün aylık 
kontratlar, açık pozisyon 
sayılarındaki aylık değişimi 
yansıtmak üzere, vadesine 
yaklaşıyor olsun olmasın, aylık 
bazda yeniden 
ağırlıklandırılmaktadır. Yeniden 
ağırlıklandırma, ilgili Endekse 
dahil olan aylık kontratları 
farklı bir vadedeki kontratlara 
çevirmek suretiyle elde edilir. 
 
Her bir Endekse dahil olan aylık 
kontratlar, ilgili ayın başında 
on günlük bir süre (“çevrim 
süresi (roll period)”) içinde 
çevrilir. Çevrim süresi içinde, 
vadesi gelmek üzere olan herhangi 

bir aylık kontratın 
ağırlığı %10’luk eşit kısımlar 
halinde kademeli olarak sıfıra 
düşürülürken, yerini alan aylık 
kontratın ağırlığı %10’luk eşit 
artışlar halinde kademeli olarak, 
ona ayrılmış olan ağırlığa eşit 
oluncaya kadar yükseltilir. 
Benzer şekilde, açık pozisyon 
sayılarındaki değişimi yansıtmak 
üzere ağırlığının azaltılması 
veya artırılması gereken 
kontratların da, yeni hedef 
ağırlıklarına ulaşılıncaya 
kadar %10’luk eşit kısımlar 
halinde kademeli olarak (yerine 
göre) azaltılması veya 
artırılması gerekir. 
 
Tarımsal emtia futures’larının 
çevrilmesinden kar veya zarar 
realize edilebilir. Bu kar veya 
zarar, çevrim getirisi olarak 
bilinir. Eğer belli bir tarımsal 
emtianın emtia eğrisinin ilgili 
kısmı yukarı eğilimli ise, çevrim 
getirisi genellikle negatif 
olabilir, çünkü daha uzun tarihli 
kontratlar daha kısa tarihli 
kontratlardan daha pahalıdır. 
Tersine, eğer belli bir tarımsal 
emtianın emtia eğrisinin ilgili 
kısmı aşağı eğilimli ise, çevrim 
getirisi genellikle pozitif 
olabilir, çünkü daha uzun tarihli 
kontratlar daha kısa tarihli 
kontratlardan daha ucuzdur. 
Endekslere dahil olan tarımsal 
emtia futures’larının 
çevrilmesinden elde edilen çevrim 
getirisinin, Endekslerin düzeyi 
üzerinde bir etkisi olur, ve bu 
etki pozitif veya negatif 
olabilir. 
 
Eğer bir tarımsal emtianın aylık 
kontratının işlem gördüğü borsa o 
kontrat için, çevrim dönemindeki 
herhangi bir günde fiyat 
yayınlamazsa veya limit fiyat 
(belli bir aylık kontratın alım 
satımında sınırlama veya geçici 
durdurma olduğunda yayınlanan 
fiyat) yayınlarsa, çevrimin o gün 
ilgili tarımsal emtianın bütün 
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aylık kontratlarına ilişkin 
olarak gerçekleşmesi planlanan 
kısmı, ilgili borsa ilgili 
tarımsal emtia için bütün 
kontratlarda limit fiyat olmayan 
bir fiyat yayınlayana (“sonraki 
normal gün (next good day)”) 
kadar ertelenir. İlgili tarımsal 
emtianın bütün aylık 
kontratlarının çevriminin 
ertelenen kısmı, sonraki normal 
günde, bütün bu kontratların 
çevriminin aslen o gün 
gerçekleşmesi planlanan kısmı ile 
birlikte gerçekleştirilir. 
Dolayısıyla, böyle bir günde bu 
kontratların ağırlığındaki 
marjinal artış, hedef 
ağırlıklarının %10’undan fazla 
olur. Bunun, ilgili Endeksin 
düzeyi üzerinde bir etkisi 
olabilir ve bu pozitif veya 
negatif olabilir. 
 
Her ne Kadar belli bir tarımsal 
emtianın aylık kontratlarının 
çevriminin bir kısmı yukarıda 
belirtilen belli koşullarda 
ertelenebilse de, sözkonusu 
kontratların çevrim dönemi, genel 
anlamda, asla 10 günden fazla 
olmaz çünkü bir sonraki normal 
gün normalde çok kısa bir süre 
içinde gerçekleşir. Ancak, 
gecikmenin daha uzun olması 
mümkündür, bu durumda, etkilenen 
aylık kontratların çevrim dönemi 
de daha uzun olabilir. Buna ek 
olarak, eğer bir borsa belli bir 
aylık kontrat için çevrim 
döneminin son planlanan gününde 
fiyat yayınlamaz ya da limit 
fiyat yayınlarsa, etkilenen aylık 
kontratların çevrim dönemi de 
zorunlu olarak 10 günden fazla 
olacaktır. 
 
Her bir Endeksin kopyalanabilir 
olması ne anlama geliyor? 
 
Her bir Endeksin yinelenebilir 
olduğu söylenebilir, çünkü 
teoride, Endeksi oluşturan bütün 
tarımsal emtia futures’larını 
satın alabilirsiniz, ve Toplam 

Getiri endeksinde de, teminat 
getirisi elde etmek için Hazine 
Bonolarına yatırım yapabilirsiniz. 
Endeks Hesaplama Ajanı, 
Endekslerin bileşenlerini bunlara 
tekabül eden ağırlıklarla 
birlikte, biri takvim yılının 
sonundan önce, Endekslerin 
izleyen Ocak’tan Haziran’a 
kadarki dönemdeki bileşenlerini 
duyurmak üzere, diğeri de Haziran 
sonundan önce, Endekslerin 
izleyen Temmuz’dan Aralık’a 
kadarki dönemdeki bileşenlerini 
duyurmak üzere, altı ayda bir 
yayınlayacaktır. Yayına ücretsiz 
olarak 
http://www.jpmorgan.com/jpmcci 
adresinden ulaşılabilecektir. 
 
Bu bilgilerle, teoride, 
isterseniz Endeksleri 
kopyalayabilirsiniz. 
 
Yani, bir Endeksle bağlantılı bir 
ürüne yatırım yapmakla, sözkonusu 
Endeksi oluşturan bütün 
futures’ları almışım gibi aynı 
getiriyi elde edebilir miyim? 
 
Hayır. Endeksleri oluşturan 
tarımsal emtia futures’larına 
doğrudan yatırım yapmak, 
aşağıdakiler de dahil bazı 
nedenlerle, bir veya daha fazla 
Endeksle bağlantılı bir ürüne 
yatırım yapmakla elde 
edebileceğiniz getiriden çok 
farklı bir getiriyle 
sonuçlanabilir (daha iyi veya 
kötü olabilir): 
 

1. Fazla getiri endeksi konusunda, 
sözkonusu Endeks yalnızca 
tarımsal emtia futures’larına 
doğrudan yatırımın yaratacağı 
fiyat getirisini ve çevrim 
getirisini yansıtır. Tarımsal 
emtia futures’larına doğrudan 
tam fonlamalı bir yatırımın 
yaratacağı teminat getirisini 
yansıtmaz. Teminat olarak 
yatırmanız gerekmeyen nakitten 
elde edebileceğiniz getiriyi 
de yansıtmaz. Bazı varlıkları, 
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örneğin hisse senedi almak 
için, genellikle alım 
fiyatının tamamını baştan 
ödemeniz gerekir. Ancak, 
futures genellikle, alım 
fiyatının bir kısmını 
brokerınıza teminat veya 
margin olarak yatırmakla satın 
alınabilir. Dolayısıyla, 
futures almak için ihtiyaç 
duymayacağınız nakdi başka 
yerde kullanmak için 
ayırabilir ve o nakitten bir 
getiri kazanabilirsiniz. Bu 
gibi bir getiri Endekse 
yansımaz. Eğer Endeks toplam 
getiri endeksi ise, Endeksin 
düzeyi, doğrudan ilgili emtia 
futures’larına yatırım yaparak 
elde edeceğiniz getiriyi 
temsil etmez. Endeks, Endekse 
yansıtılan emtia futures 
pozisyonlarının tam 
teminatlandırılmış olduğunu ve 
A.B.D. Hazine Bonolarının 91 
günlük ihalesinin en yüksek 
oranından faiz kazandığını 
varsayar. Ancak, emtia 
futures’ları genellikle 
brokerınıza alım fiyatının bir 
kısmını teminat veya margin 
olarak göstermek suretiyle 
satın alınabilir. Dolayısıyla, 
futures almak için ihtiyaç 
duymayacağınız nakdi başka 
yerde kullanmak için 
ayırabilir ve o nakitten bir 
getiri kazanabilirsiniz. Bu 
getiri, Endeksin teminat 
getirisinin hesaplanması 
açısından varsayılan getiri 
oranından oldukça farklı 
olabilir. 

2. Her bir Endeksin düzeyi, 
doğrudan tarımsal emtia 
futures’larına yatırım 
yapmanız halinde ödemeniz 
gerekebilecek işlem maliyet 
veya ücretlerini yansıtmaz. 
Ancak, Endekslere endeksli bir 
ürünün ihraççısı veya 
dağıtımcısı, sizden farklı 
ücretler alabilir. 
 

3. Endekslerin düzeyine 
yansıtılan çevrim getirisi, 
ilgili borsalarca yayınlanan 
uzlaşma fiyatları kullanılarak 
hesaplanır. Ancak, doğrudan 
tarımsal emtia futures’larına 
yatırım yapıyorsanız farklı 
bir fiyat realize 
edebilirsiniz. 

4. Bir Endekse endeksli bir 
ürünün vadesindeki ödeme 
yapılandırılmış olabilir. 
Dolayısıyla ürünün vadesinde 
ödenen tutar, sözkonusu 
Endeksin değerindeki artışı 
veya azalışı yansıtmayabilir. 
Daha fazla bilgi için 
sözkonusu ürünün hüküm ve 
koşullarına bakmalısınız. 

5. Bir Endekse endeksli bir 
ürünün getirisi, ihraççının 
kredibilitesinden 
etkilenebilir. Eğer ihraççı 
temerrüde düşerse, para 
kaybedebilirsiniz. Buna 
karşılık, emtia futures’larına 
doğrudan yatırımdan elde 
edeceğiniz getiri, ilgili 
borsanın kredibilitesinden bu 
kontratlarla ilgili olarak 
varsa yatırılan teminatın 
değerinden etkilenebilir. 

 
Her bir Endekse hangi Tarımsal 
Emtia Futures’larının dahil 
olacağına kim karar veriyor? 
 
JPMCCI Denetim Komitesi’nin 
onayına tabi olarak, Endekslere 
hangi tarımsal emtia 
futures’larının dahil olduğuna, 
Kurallarda belirtilen kural ve 
kriterlere uygun olarak Endeks 
Hesaplama Ajanı karar verir. 
Endeks Hesaplama Ajanı, Kurallara 
uygun olarak verilen kararlarını 
Denetim Komitesine sunar. Denetim 
Komitesi bu kararları 
onaylayabilir ya da reddedebilir, 
dolayısıyla Endekslere dair 
hesaplama ve tespit konularında 
nihai karar tamamen Denetim 
Komitesine aittir. Denetim 
Komitesi ile ilgili daha fazla 
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bilgi için aşağıdaki JPMCCI 
Denetim Komitesi kimdir? Kısmına 
bakınız. 
 
Endeks Hesaplama Ajanı kimdir? 
 
Endeks Hesaplama Ajanı, JPMorgan 
Chase Bank, N.A.’nın bir bölümü 
olan Global Endeks Araştırma 
Grubudur (“GIRG”). İleride 
GIRG’in olası halefi veya Endeks 
Sponsoru tarafından atanabilecek 
üçüncü bir şahıs GIRG’in yerini 
alabilir. Endeks Hesaplama Ajanı, 
Kurallara uygun olarak Endeksleri 
hesaplamak ve tespit etmek üzere 
Endeks Sponsoru tarafından atanır. 
Endeks Hesaplama Ajanı, 
Endekslerin hesaplamasına, 
yayınlanmasına ve dağıtılmasına 
devam etme yükümlülüğü altında 
değildir. 
 
Endeks Sponsoru kimdir? 
 
Endeks Sponsoru J.P. Morgan 
Securities Ltd.’dir (“JPMSL”). 
Endeks Sponsoru, Endekslere 
ilişkin bütün mülkiyet haklarını, 
Endekslere dair bütün veya bazı 
mülkiyet haklarını lisanslama, 
satma veya devretme imkanı ile 
birlikte, elinde tutacaktır. 
Endeks Sponsoru, Endeksleri 
hesaplaması ve sürdürmesi için 
Endeks Hesaplama Ajanını tayin 
eder. 
 
JPMCCI Denetim Komitesi kimdir? 
 
JPMCCI Denetim Komitesi, Endeks 
Hesaplama Ajanınca yapılan 
hesaplama ve tespitlerin 
gözetimini yapan bir komitedir. 
Endeks Hesaplama Ajanınca 
Endekslere ilişkin olarak yapılan 
bütün hesaplama ve tespitler 
JPMCCI Denetim Komitesinin 
denetim ve onayına tabidir. 
 
JPMCCI Denetim Komitesi, her biri 
Endeks Hesaplama Ajanınca 
atanacak olan, oy hakkına sahip 
en az üç (3) üyeden oluşacaktır. 
JPMCCI Denetim Komitesinin oy 

hakkına sahip üyelerinin her biri 
bağımsız olacaktır. Bu bağlamda 
“bağımsız” sözkonusu bireyin, 
JPMCCI Denetim Komitesinde oy 
hakkına sahip üye olarak görev 
yaptığı süre içinde ya (a) 
JPMorgan Chase Bank, National 
Association içerisindeki broker 
olmayan dealer “duvarla çevrili” 
bir kuruluş olan Global Endeks 
Araştırma Grubunun bir çalışanı 
(sözkonusu şahıs, “GIRG Üyesi”) 
olan, veya (b) JPMorgan Chase & 
Co. veya iştiraklerinin herhangi 
birinin çalışanı, yönetim kurulu 
üyesi, yöneticisi, vekili veya 
üyesi olmayan (sözkonusu şahıs 
“İlişkisiz Üçüncü Şahıs Üye”) ve 
Endekslerde veya Endekslerin bir 
veya daha fazlasına doğrudan 
referanslı herhangi bir üründe 
doğrudan şahsi finansal menfaati 
olmayan bir kişi olduğu anlamına 
gelir. JPMCCI Denetim Komitesinde 
her zaman en az iki İlişkisiz 
Üçüncü Şahıs Üye ve en az bir 
GIRG Üyesi olmalıdır. JPMCCI 
Denetim Komitesi tarafından 
verilen her kararın, geçerlilik 
kazanması için, en az bir 
İlişkisiz Üçüncü Şahıs Üye 
tarafından onaylanması gerekir. 
JPMCCI Denetim Komitesinin bütün 
oy hakkına sahip üyelerinin emtia 
futures’ları ve genel olarak 
emtia piyasaları hakkında bilgi 
sahibi olması gerekir, ki bu 
Endeks Hesaplama Ajanı tarafından 
iyi niyet çerçevesinde ve ticari 
anlamda makul bir şekilde 
belirlenir. Endeks Hesaplama 
Ajanı zaman zaman JPMCCI Denetim 
Komitesinin oy hakkına sahip 
üyelerine ekleme veya çıkarma 
yapabilir; şu şartla ki sözkonusu 
ekleme veya çıkarma, spesifik bir 
komite üyesinin verdiği belli bir 
oydan dolayı olmamalıdır. 
 
Endeks Hesaplama Ajanının takdir 
yetkisi var mıdır? 
 
Evet. JPMCCI Denetim Komitesinin 
onayına tabi olarak, Endeks 
Hesaplama Ajanı, hangi tarımsal 
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emtia futures’larının Endekslere 
dahil olacağını belirlemekten ve 
bununla ilgili bütün diğer 
hesaplamalardan ve tespitlerden 
sorumludur. Endeks Hesaplama 
Ajanı bu hesaplama ve tespitleri 
yaparken belli ölçüde takdir 
yetkisi kullanabilir. Bu takdir 
yetkisinin kullanımının 
Endekslerin düzeyi üzerinde 
olumsuz etkisi olabilir. 
 
Örneğin, her yıl Kasım ayında 
Endeks Hesaplama Ajanı, belli 
kriterlere bakarak, izleyen 
takvim yılında hangi tarımsal 
emtiaların Endekslerde temsil 
edileceğine karar verir. Endeks 
Hesaplama Ajanı bu kriterlere 
ilişkin olarak bazı takdir 
yetkileri kullanabilecektir. 
Örneğin, belli bir tarımsal emtia, 
yalnızca eğer o tarımsal emtianın 
futures’larının yeterli 
likiditesi varsa bir Endekste 
temsil edilebilir. Belli bir 
tarımsal emtianın futures’larının 
yeterli likiditeye sahip olup 
olmadığına, Endeks Hesaplama 
Ajanı, spesifik ilke veya 
kurallara bakmaksızın kendi 
takdirine göre karar verir. 
Benzer şekilde, bir tarımsal 
emtia yalnızca eğer, genel 
anlamda, o tarımsal emtianın 
futures’ları, sözkonusu Endekse 
dahil edilebileceği tarihin 
öncesinde en az bir yıldır işlem 
görüyor olması halinde bir 
Endekste temsil edilebilecektir. 
Ancak, bir tarımsal emtianın daha 
kısa bir işlem geçmişi olması 
halinde bile, Endeks Hesaplama 
Ajanı kendi takdirine göre 
sözkonusu tarımsal emtianın hariç 
tutulmasının Endeksin temsil 
edici niteliğine gölge 
düşüreceğine karar verirse, onu 
bir Endekse dahil etmeye karar 
verebilir. Ayrıca, bir tarımsal 
emtia yalnızca eğer Endeks 
Hesaplama Ajanı sözkonusu 
tarımsal emtianın futures’ları 
hakkında yeterli veri 
alabileceğine karar verirse bir 

Endekste temsil edilecektir. 
Endeks Hesaplama Ajanı bu tespiti, 
spesifik bir ilke veya kurala 
bakmaksızın, kendi takdirine göre 
verecektir. Bu tespitlerin 
tamamının, Endekslerin 
kompozisyonu, dolayısıyla da 
Endekslerin düzeyi üzerinde bir 
etkisi olacaktır. Bu etki pozitif 
veya negatif olabilir. 
 
Endeks Hesaplama Ajanı, 
Endekslerin kompozisyonuna dair 
diğer kararlarda da takdir 
yetkisini kullanabilir. Örneğin, 
belli bir tarımsal emtiaların, 
diyelim ki mısırın, futures’ları 
birden fazla borsada işlem 
görebilir. Eğer Endeks Hesaplama 
Ajanı, kendi takdirine göre, her 
iki kontratın hüküm ve 
koşullarının yeterince benzer 
olduğuna ve her ikisinin de bir 
Endekse dahil edilmeye uygun 
olduğuna karar verirse, Endeks 
Hesaplama Ajanı, genel anlamda, 
yalnızca en büyük açık pozisyon 
sayısına sahip borsadan 
kontratları dahil edecektir, 
ancak Kurallar 
(www.jpmorgan.com/jpmcci 
adresinden ulaşılabilir) her iki 
kontratın da dahil edilmesine 
engel değildir. Ayrıca, eğer 
Endeks Hesaplama Ajanı 
kontratların yeterince benzer 
olduğuna karar verirse, kendi 
takdirine göre, ilgili Endeksin 
dışında tutulan kontratların açık 
pozisyon sayılarını ilgili 
Endekse dahil edilen kontratlara 
tahsis ederek, ilgili Endekse 
dahil edilen kontratlara tahsis 
edilen ağırlığı artırabilir. Her 
ne kadar Endeks Hesaplama Ajanı 
bu kararı ilgili Endeksin temsil 
edici niteliğini artırma 
niyetiyle verecek olsa da, 
sözkonusu takdir yetkisinin 
kullanımının, ilgili Endeksin 
düzeyi üzerinde negatif etkisi de 
olabilir. 
 
Endeks Hesaplama Ajanı ayrıca, 
Endekslerin düzeyini 
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hesaplamaktan ve yayınlamaktan da 
sorumludur. Her bir Endeksin 
düzeyi sözkonusu Endekse dahil 
emtia futures’larının fiyatlarını 
yansıtır. Belli bir futures 
kontratı için herhangi bir borsa 
tarafından yayınlanan fiyatın 
sonradan düzeltilmesi durumunda, 
Endeks Hesaplama Ajanı, eğer 
kendi takdirine göre, bunun 
pratik olduğuna ve düzeltmenin 
önemli olduğuna karar verirse, 
fiyat düzeltmesini yansıtmak 
üzere ilgili günlere ilişkin 
olarak ilgili Endeksin düzeyini 
düzeltebilir. Düzeltme yalnızca 
eğer Endeks Hesaplama Ajanı kendi 
takdirine göre, fiyat 
düzeltmesinin önemli olduğuna ve 
ilgili Endeksin düzeyinde 
düzeltme yapmanın pratik olduğuna 
karar verirse yapılabilir. 
Dolayısıyla bu takdir yetkisinin 
kullanımı ilgili Endeksin 
düzeyini etkileyecektir. 
 
Yukarıdaki konular, Endeks 
Hesaplama Ajanının Endekslerle 
ilgili olarak kullanabileceği 
takdir yetkisinin tam kapsamlı 
bir listesi değildir. Yalnızca, 
Endeks Hesaplama Ajanının takdir 
yetkisini kullanabileceği bazı 
alanları gösterme ve sözkonusu 
takdir yetkisinin kullanılmasının 
Endekslerin düzeyini nasıl 
etkileyebileceğine dair karine 
sunma amaçlıdır. Yatırımcılar 
Kurallara başvurmalı 
(www.jpmorgan.com/jpmcci 
adresinden ulaşılabilir) ve 
Endeks Hesaplama Ajanının 
Endekslerle ilgili olarak takdir 
yetkisini ne zaman ve nasıl 
kullanabileceğini anladıklarından 
emin olmak için dikkatle 
okumalıdır. 
 
Endeks Hesaplama Ajanı tarafından 
Endekslerin kompozisyonu ile 
ilgili olarak yapılan bütün 
hesaplama ve tespitler, JPMCCI 
Denetim Komitesinin denetim ve 
onayına tabidir (daha fazla bilgi 

için bakınız JPMCCI Denetim 
Komitesi kimdir?). 
 
Çıkar çatışması var mı? 
 
Endeks Hesaplama Ajanının veya 
iştiraklerinin veya bağlı 
kuruluşlarının veya bunların 
yönetim kurulu üyelerinin, 
yöneticilerinin, çalışanlarının, 
temsilcilerinin, 
görevlendirecekleri kişilerin 
veya vekillerinin olağan iş 
faaliyetleri sırasında, 
Endekslerin yapılandırılması ve 
işletilmesi ile bunların normal 
faaliyetleri arasında çıkar 
çatışmaları ortaya çıkabilir. 
 
Normal işleri sırasında Endeks 
Hesaplama Ajanı veya iştirakleri 
veya bağlı kuruluşları veya 
bunların yönetim kurulu üyeleri, 
yöneticileri, çalışanları, 
temsilcileri, görevlendirecekleri 
kişiler veya vekilleri, 
Endekslerle veya bunların 
bileşenlerinin herhangi biriyle 
bağlantılı (yapılandırılmış veya 
diğer) işlem veya yatırımlara 
girebilir veya bunların 
promosyonunu yapabilir, arzını 
yapabilir veya satabilir. Buna ek 
olarak, yukarıdaki kuruluş veya 
şahısların herhangi birinin 
Endekslerde veya bunların 
bileşenlerinin herhangi birisinde 
ya da bunlarla ilgili menfaat 
veya pozisyonları bulunabilir 
veya bulunmuş olabilir, pozisyon 
almış, satım veya başka bir 
surette alım-satımını yapmış 
olabilir, ya da bu unsurların 
herhangi birisi ile ilgili olarak 
başka şahıslarla veya bu şahıslar 
namına yatırım yapmış veya 
işlemlere girmiş olabilir. Bu 
faaliyetler çıkar çatışmasına 
sebep olabilir, ve sözkonusu 
çatışmanın, Endekslerin düzeyi 
üzerinde pozitif veya negatif bir 
etkisi olabilir. Ne Endeks 
Hesaplama Ajanı ne de iştirakleri 
veya bağlı kuruluşları veya 
bunların yönetim kurulu üyeleri, 
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yöneticileri, çalışanları, 
temsilcileri, görevlendirecekleri 
kişiler veya vekilleri, bu 
işlemlere girerken herhangi bir 
şahsın içinde bulunduğu durumu 
dikkate almakla veya Endekslerle 
ilgili bir pozisyonu olan 
herhangi bir kimsenin lehine 
olacak bir şekilde davranmakla 
görevli değildir. 
 
Endekslerin kompozisyonu ne zaman 
belirleniyor? 
 
Endekslerin kompozisyonu iki 
adımda belirlenmektedir. Birinci 
adıma Endeks Hesaplama Ajanı 
Endekslerin her birinde hangi 
tarımsal emtiaların temsil 
edilmesi gerektiğine karar verir. 
Bu karar, yıllık bazda takvim 
yılının sonundan önce yapılır. 
İlgili tarımsal emtialar ilgili 
Endekste izleyen Ocak ayından 
itibaren bütün takvim yılı 
boyunca temsil edilir. İkinci 
adımda Endeks Hesaplama Ajanı 
ilgili tarımsal emtiaların hangi 
aylık kontratlarının Endekslere 
dahil edilmesi gerektiğine karar 
verir ve bu aylık kontratların 
her birine birer ağırlık tayin 
eder. Bu karar, birisi takvim 
yılının sonundan önce, İzleyen 
Ocak – Haziran’a ilişkin olarak, 
ve Haziran sonundan önce, izleyen 
Temmuz – Aralık’a ilişkin olmak 
üzere, altı aylık bazda verilir. 
 
Endekslerin kompozisyonunun ne 
olduğunu nereden öğrenebilirim? 
 
Endeks Hesaplama Ajanı her bir 
Endeksin bileşenlerini, bunlara 
tekabül eden ağırlıklarla 
birlikte, birisi takvim yılının 
sonundan önce, İzleyen Ocak – 
Haziran’a ilişkin olarak 
Endekslerin bileşenlerini, bir de 
Haziran sonundan önce, izleyen 
Temmuz – Aralık’a ilişkin olarak 
Endekslerin bileşenlerini 
duyurmak üzere altı aylık bazda 
yayınlar. Bu yayına yıl boyunca 
ücretsiz olarak 

http://www.jpmorgan.com/jpmcci 
adresinden ulaşılabilir. 
 
Her bir Endeksin kompozisyonu 
nasıl belirleniyor? 
 
JPMCCI Tarım Endeksinin 
kompozisyonu iki adımda 
belirlenir. 
 
Birinci Adım 
Birinci adım, Endekslerin her 
birinde hangi tarımsal emtiaların 
temsil edileceğine karar 
verilmesidir. Bu karar, yılda bir 
kez Kasım ayında, izleyen yıla 
ilişkin olarak verilir. Bir 
tarımsal emtia yalnızca eğer o 
tarımsal emtianın futures’ları 
aşağıdaki kriterlerin tamamını 
karşılıyorsa Endekste temsil 
edilebilir: 
 
1. İzin Verilen Borsa: Amerika 

Birleşik Devletleri’nde veya 
Birleşik Krallıkta bulunan bir 
borsada (veya Endeks Hesaplama 
Ajanının zaman zaman 
belirleyebileceği ve 
http://www.jpmorgan.com/jpmcci) 
adresinde ücretsiz olarak 
yayınlayacağı üzere, diğer 
kriterleri karşılayan 
borsalarda) işlem görüyor 
olmalıdır 

2. USD cinsinden:  Amerika 
Birleşik Devletleri Doları 
(USD) cinsinden ifade ediliyor 
olmalıdır. 

3. Yeterli Hesaplanan Piyasa 
Büyüklüğü:  Eğer bir tarımsal 
emtia ilgili Endekste 
halihazırda temsil edilmiyorsa, 
en az 250 milyon USD 
Hesaplanan Piyasa Büyüklüğüne 
sahip olmalıdır. Eğer bir 
tarımsal emtia ilgili Endekste 
halihazırda temsil ediliyorsa, 
Hesaplanan Piyasa Büyüklüğü 
150 milyon USD’ın altına 
düşmemiş olmalıdır. Bir 
tarımsal emtia için hesaplanan 
piyasa büyüklüğü, sözkonusu 
tarımsal emtia için Futures 
Industry Association 
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tarafından aylık olarak 
yayınlandığı üzere üç yıllık 
ortalama tarihsel açık 
pozisyon sayısının, Kasım’da 
tespitin yapıldığı tarihte 
sözkonusu tarımsal emtianın en 
yakın vade tarihli ayık 
kontratının uzlaşma fiyatı ile 
çarpımına eşittir.   

4. Yeterli Likidite:  Endeks 
Hesaplama Ajanı tarafından, 
tarihsel işlem hacimleri ve 
açık pozisyon sayıları dahil, 
ilgili gördüğü bilgilere 
bakarak kendi takdirine göre 
belirleneceği üzere, yeterli 
likiditeye sahip olmalıdır. 

5. Uygun Olmayan Kontratlar: Bir 
“mini-kontrat” (ilgili borsa 
tarafından tanımlandığı üzere) 
veya swap kontratı, baz 
kontrat, spread kontratı veya 
weather kontrat (as Endeks 
Hesaplama Ajanı tarafından 
tespit edilecektir üzere) 
olmamalıdır. 

6. Yeterli İşlem Geçmişi:  Endeks 
Hesaplama Ajanı bu şarttan 
kendi takdirine göre feragat 
etmediği sürece, izleyen Ocak 
ayındaki çevrim döneminin 
başlamasından önce en az 12 
aydır işlem görmüş olmalıdır. 
Endeks Hesaplama Ajanı, belli 
bir tarımsal emtianın 
futures’larına, dahil 
edilmesini garanti edecek 
kadar yeterli yatırımcı ilgisi 
olduğunu tespit ederse, 
(tarihsel işlem hacimleri ve 
açık pozisyon sayıları dahil, 
ilgili gördüğü bilgilere 
bakarak) bu zorunluluktan 
feragat edebilir. 

7. Yeterli Veri: İlgili tarımsal 
emtia futures’ları hakkında, 
Endeks Hesaplama Ajanı 
tarafından kendi takdirine 
göre belirleneceği üzere, 
Endeks Hesaplama Ajanının 
Endeksle ilgili görevlerini 
yerine getirmesine imkan 
verecek kadar yeterli müsait 
veri bulunmalıdır. Verilerin 

kaynağı bağımsız bir sağlayıcı 
olabilir ya da Endeks 
Hesaplama Ajanı tarafından 
hesaplanabilir. 

 
Belli bir tarımsal emtianın 
futures’ları birden fazla borsada 
işlem görüyor olabilir. Eğer 
birden fazla borsadaki 
futures’lar bir Endekse dahil 
olmaya uygunsa, sözkonusu Endeks, 
genel anlamda, yalnızca en büyük 
açık pozisyon sayısına sahip 
borsanın futures’larını 
içerecektir. Ancak, bu durumda 
Endeks Hesaplama Ajanı kendi 
takdirine göre, Endeks dışında 
tutulan futures’ların açık 
pozisyon sayılarını ilgili 
Endekse dahil edilen futures’lara 
tahsis edebilir. Bu, o tarımsal 
emtianın futures’larına tahsis 
edilen ağırlığı değiştirebilir. 
 
İkinci Adım 
 
İkinci adım, yukarıdaki 
kriterlere göre seçilen tarımsal 
emtiaların hangi aylık 
kontratlarının her bir Endekse 
dahil edileceğinin belirlenmesi 
ve bu kontratlara bir ağırlık 
verilmesidir. Bu karar, izleyen 
Ocak – Haziran’a ilişkin olarak 
Kasım’da, ve izleyen Temmuz – 
Aralık’a ilişkin olarak Mayıs’ta 
olmak üzere altı aylık bazda 
verilir.  

Her takvim ayı ve belli bir 
tarımsal emtia için Endeks 
Hesaplama Ajanı hangi aylık 
kontratların dahil edileceğini, 
her aylık kontrat için önceki üç 
yılın aynı ayına ait eldeki 
ortalama açık pozisyon sayısını 
hesaplayarak kararlaştırır. 
Örneğin, mısırın Şubat 2008’de 
Endeks’e dahil edilecek aylık 
kontratlarını belirlemek için, 
Endeks Hesaplama Ajanı Şubat 2005, 
Şubat 2006 ve Şubat 2007’de 
mısırın mevcut olan her aylık 
kontratı için ortalama açık 
pozisyon sayısını belirler. 
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Mısırın her yıl için Mart, Mayıs, 
Eylül ve Aralık’ta vadesi dolan 
aylık kontrat sayılarının 
elimizde olduğunu ve Aralık’ın 
ötesinde vadesi olan hiçbir 

kontrat olmadığını ve açık 
pozisyon sayılarının dağılımının 
(yüzdesel olarak gösterilmiştir) 
aşağıdaki şekilde olduğunu 
varsayalım: 

 

 

 

Yukarıdaki tablodaki ortalama 
yüzdeler, Şubat 2008’de mısırın 
Mart 2008, Mayıs 2008, Eylül 2008 
ve Aralık 2008 kontratlarına 
atanan geçici ağırlıkları temsil 
etmektedir. Bu geçici sonuçlar 
sonra şunları hariç tutmak üzere 
filtre edilir: 

1. bir sonraki çevrim döneminin 
sonundan önce vadesi dolacak 
veya alım satıma müsaitliği 
sona erecek olan aylık 
kontratlar; ve 

2. geçici ağırlığı %3’ten az olan 
aylık kontratlar. 

Eğer Mart 2008 kontratının 
vadesinin 5 Mart’ta geldiğini ve 
Mart 2008’deki çevrim döneminin 
10 Mart’ta dolduğunu varsayarsak, 
o zaman bu aylık kontrat, bir 
sonraki çevrim döneminin sonundan 
önce vadesinin gelecek olması 
temelinde, hariç tutulur. Buna ek 
olarak, Aralık 2008 kontratına 
geçici olarak %2.07’lik bir 
ağırlık atanmış olduğu için, o da 
geçici ağırlığının %3’ten az 
oluşu temelinde hariç 
tutulacaktır. Dolayısıyla, 
yukarıdaki örnekte Şubat 2008’de 
yalnızca Mayıs 2008, Temmuz 2008 
ve Eylül 2008 mısır kontratları 
JPMCCI Tarım Endeksine dahil 

edilecek ve bunların ağırlıkları 
yeniden ölçeklenerek 
sırasıyla %32.46, %32.74 
ve %34.79 olarak belirlenecektir. 
 

Endekslerin bileşenleri nasıl 
ağırlıklandırılıyor? 
 
Endekslere dahil olan her 
tarımsal emtianın aylık 
kontratlarının ağırlıkları, 
yukarıdaki Endekslerin 
kompozisyonu nasıl belirleniyor? 
Bölümünde açıklanan şekilde 
belirlenmektedir. Her Endeksin, 
ilgili emtia futures 
piyasasındaki yatırım 
fırsatlarını temsil edeceği 
şekilde, ilgili emtia eğrisi 
boyunca açık pozisyon sayısı 
bazında ağırlıklandırılmış bir 
gösterge olması amaçlanmaktadır. 
Ancak, fiili açık pozisyon 
sayısına dayalı olarak 
ağırlıklandırmak mümkün değildir, 
çünkü o rakamlar, ağırlıkların 
hesaplandığı zamanda belirlenemez. 
Dolayısıyla her Endeks tarihsel 
ortalama açık pozisyon sayıları 
kullanılarak, önceki üç yılın 
ortalaması alınarak 
ağırlıklandırılmaktadır. Üç 
yıllık ortalama, Endeks Hesaplama 
Ajanı tarafından, likiditedeki 

 
February 

2005 
February 

2006 
February 

2007 
Average 

Mar Contract 24.3 24.8 25.1 24.73 

May Contract 23.7 24.7 22.9 23.77 

July Contract 23.9 24.6 23.4 23.97 

Sept Contract 25.5 23.6 27.3 25.47 

Dec Contract 2.6 2.3 1.3 2.07 

 100 100 100 100 
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yapısal ve döngüsel kaymaları 
yakalamak ve varsa kısa süreli 
anomalileri filtrelemek için 
seçilmiştir. Ancak, herhangi bir 
emtia futures kontratı için 
tarihsel ortalama açık pozisyon 
sayılarının fiili açık pozisyon 
sayısına benzer olacağının, 
dolayısıyla da o Endekslerin 
piyasadaki fiili yatırım 
fırsatlarını yansıtacağının 
hiçbir güvencesi olamaz. 
 
Her bir Endeksin kompozisyonu yıl 
boyunca nasıl değişiyor? 
 
İstisnai durumlar hariç, 
Endekslerde temsil edilen 
tarımsal emtialar yılda bir 
defadan fazla değişmeyecektir. 
Ancak, belli durumlarda bir 
Endeksin kompozisyonu, Endeksin 
modifiye edildiği zamandan 
sonraki herhangi bir zamanda, 
belli olayların gerçekleşmesi 
nedeniyle değişebilir (bakınız 
Her bir Endeksin modifiye 
edilmesine veya iptaline ne tür 
olaylar sebep olabilir?). 
Aksi halde, JPMCCI Tarım 
Endeksinde dahil olan ve vadesi 
yaklaşan aylık kontratlar, en 
yakın tarihli kontrat haline 
gelmelerinden veya vadelerinin 
gelmesinden (yerine göre) önce 
daha ileri tarihli kontratlara 
çevrilir (bakınız yukarıdaki, 
Endekse dahil olan Tarımsal Emtia 
Futures’ları nasıl Çevriliyor?). 
Buna ek olarak, Endeksler açık 
pozisyon sayısına göre 
ağırlıklandırıldığı için, 
Endekslere dahil olan bütün aylık 
kontratlar, açık pozisyon 
sayılarındaki aylık değişimi 
yansıtmak üzere, vadeleri 
yaklaşıyor olsun olmasın aylık 
bazda yeniden ağırlıklandırılır. 
Yeniden ağırlıklandırma, 
Endekslere dahil olan aylık 
kontratları farklı vadeye sahip 
kontratlara çevirmek suretiyle 
elde edilir. 
 

Bir Endeksin modifiye edilmesine 
veya iptaline ne tür olaylar 
sebep olabilir? 
 
Tarımsal emtia futures’larını 
hedging amacıyla kullanma 
imkanını etkileyebilecek belli 
olayların gerçekleşmesi, bir 
Endeksin Endeks Hesaplama Ajanı 
tarafından modifiye edilmesine 
veya hatta iptaline yol açabilir. 
Bu olaylar arasında: bir Endeksi 
oluşturan herhangi bir tarımsal 
emtia futures’unu elde tutmayı, 
edinmeyi veya elden çıkarmayı 
yasadışı kılan bir kanun 
değişikliği, bir alım satım 
hizmeti tarafından belli bir 
tarımsal emtia futures’unda izin 
verilen pozisyon limitlerinin 
düşürülmesi ve bunun sonucunda 
sözkonusu tarımsal emtia 
futures’unda tutulan 
pozisyonların aşılması, tarımsal 
emtia futures’larının alım 
satımının durdurulması veya 
sınırlandırılması veya herhangi 
bir tarımsal emtia futures’unda 
alım satım yapmanın sona ermesine 
sebep olan herhangi bir olay 
bulunabilir (ancak bunlarla 
sınırlı değildir). Böyle bir 
olayın gerçekleşmesi halinde 
Endeks Hesaplama Ajanı, Endeksi 
modifiye etmeyi veya hatta iptal 
etmeyi seçebilir (bakınız Her bir 
Endeks nasıl modifiye edilecek 
veya iptal edilecek?) 
 
Her bir Endeks nasıl modifiye 
edilecek veya iptal edilecek? 
 
Eğer Endeks Hesaplama Ajanı bir 
Endeksi modifiye etmesini 
gerektiren bir olayın 
gerçekleştiğini tespit ederse 
(bakınız Bir Endeksin modifiye 
edilmesine veya iptaline ne tür 
olaylar sebep olabilir?), Endeks 
Hesaplama Ajanı bunu iki yoldan 
yapabilir. Endeks Hesaplama Ajanı 
ya Endekste temsil edilen bir 
tarımsal emtiayı yeni bir ikame 
tarımsal emtia future ile 
değiştirebilir ya da Endekste 
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temsil edilen tarımsal emtia 
futures’unu çıkarabilir. 
Eğer Endeks Hesaplama Ajanı bir 
Endekste temsil edilen bir 
tarımsal emtia futures’unu, 
yerini alacak yeni bir tarımsal 
emtia futures’u ile 
değiştiriyorsa, yerini alan yeni 
(Endeks Hesaplama Ajanı 
tarafından seçilen) tarımsal 
emtia futures’u, yukarıdaki 
"Endekslerin kompozisyonu nasıl 
belirlenir" altında "Birinci 
Adım" paragrafında belirtilen 
kriterleri karşılamalıdır. İkame 
tarımsal emtia futures, 
değiştirilmekte olan tarımsal 
emtia futures için de doğal bir 
ikame olmalıdır. İkame tarımsal 
emtia futures’a atanan ağırlık 
genellikle, yerini aldığı 
tarımsal emtia futures’un 
ağırlığına eşittir. Ancak, Endeks 
Hesaplama Ajanı eğer Endeksin 
amacını korumak için öyle 
yapmasının uygun olacağına karar 
verirse, ikame tarımsal emtia 
futures’a farklı bir ağırlık 
atayabilir. 
 
Eğer Endeks Hesaplama Ajanı bir 
Endekste temsil edilen bir 
tarımsal emtia futures’unu 
çıkarmaya karar verirse, Endeks 
Hesaplama Ajanı Endeksi oluşturan 
geri kalan tarımsal emtiaların 
ağırlıklandırılmasını, geri kalan 
bütün bu futures’ların toplam 
ağırlığı %100’e tamamlanacak 
şekilde ayarlamaya tabi tutar.  
 
Bir yer değiştirmenin ve (varsa) 
yeniden ağırlıklandırmanın veya 
çıkarmanın ve (varsa) yeniden 
ağırlıklandırmanın gerekli olması 
halinde, Endeks Hesaplama Ajanı 
sözkonusu işlemlerin hangi 
metodolojiyle yapılacağını, 
mümkün olan en kısa sürede 
www.jpmorgan.com/jpmcci adresinde 
duyuracaktır. 
 
Belli durumlarda, Endeks 
Hesaplama Ajanı ilgili Endeksin 
amacına artık ulaşamayacağına 

karar verebilir, dolayısıyla da 
Endeksi iptal etmeye karar 
verebilir. Eğer bu gerçekleşirse, 
Endeks Hesaplama Ajanı Endeksi 
hesaplamaya ve yayınlamaya devam 
etme yükümlülüğü altında değildir. 
  
Yukarıda açıklanan işlemleri 
yapmadan önce, Endeks Hesaplama 
Ajanı JPMCCI Denetim Komitesinin 
onayını almak zorundadır. Endeks 
Hesaplama Ajanının bütün 
kararları iyi niyet çerçevesinde 
ve ticari anlamda makul şekilde 
yapılacaktır. 
 
Her bir Endeksin düzeyi ne zaman 
Hesaplanıyor? 
 
Her bir Endeksin düzeyi, ilgili 
Endeksi oluşturan tarımsal emtia 
futures’larının işlem gördüğü 
borsaların en az yarısının 
programa göre açık olacağı ve 
sözkonusu tarımsal emtia 
futures’ları için uzlaşma fiyatı 
yayınladığı her gün belirlenir. 
Her bir Endeksin düzeyi 
genellikle bir sonraki gün Londra 
saati ile sabah 9’da ücretsiz 
olarak 
http://www.jpmorgan.com/jpmcci 
adresinde yayınlanır. 
 
Her bir Endeksin düzeyi nasıl 
Hesaplanıyor? 
 
Her bir Endeksin düzeyi, ilgili 
borsalarca yayınlanan uzlaşma 
fiyatları kullanılarak hesaplanır. 
Endeksin düzeyinin hesaplanması 
gereken herhangi bir günde açık 
olması planlanmayan borsalarda 
işlem gören tarımsal emtia 
futures’ları için, sözkonusu 
Endeksin düzeyini hesaplamada, 
ilgili borsa tarafından 
yayınlanmış en son bulunabilen 
uzlaşma fiyatı kullanılır. Ek 
olarak, Endeksin düzeyinin 
hesaplanması gereken herhangi bir 
günde açık olması planlanan bir 
borsa belli bir günde sözkonusu 
Endekse dahil herhangi bir 
tarımsal emtia futures’u için 
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fiilen bir uzlaşma fiyatı 
yayınlamaz ya da bir limit fiyat 
(belli bir tarımsal emtia 
futures’undaki alım satımlarda 
sınırlama veya durdurma olduğunda 
yayınlanan fiyat) yayınlarsa, 
sözkonusu Endeksin düzeyi yine de 
(a) fiili uzlaşma fiyatının 
yokluğunda, ilgili borsa 
tarafından yayınlanmış bulunan 
son uzlaşma fiyatı ve, (b) limit 
fiyat sözkonusu olduğunda, 
sözkonusu limit fiyat 
kullanılarak hesaplanacaktır. 
Tarımsal emtia futures’larının 
fiyatı volatil olabilir, 
dolayısıyla Endekslerin düzeyi 
zaman içinde önemli ölçüde 
değişiklik gösterebilir. Yukarı 
gidebildiği gibi aşağı da 
gidebilir, ve Endekslerin geçmiş 
performansı, Endekslerin gelecek 
performansının göstergesi olarak 
addedilmemelidir. 
 
Endeksler hangi para biriminden 
hesaplanıyor? 
 
Endeks Amerika Birleşik 
Devletleri Doları (USD) ile ifade 
edilmektedir. 
 
Endeksleri oluşturan Tarımsal 
Emtia Futures’larını gerçekten 
satın alan var mı? 
 
Hayır. JPMCCI Tarım Endeksi 
sentetiktir ve yalnızca, 
Kurallara uygun olarak seçilmiş 
tarımsal emtia futures’larına 
referans eder. Dolayısıyla, 
herhangi bir kimsenin üzerinde 
hak sahibi olduğu gerçek bir 
tarımsal emtia futures’ları 
portföyü yoktur. 
 
Her bir Endeksin düzeyinin ne 
olduğunu nereden öğrenebilirim? 
 
Endeksin düzeyi, düzeyin 
hesaplandığının ertesi günü 
Londra saati ile genellikle sabah 
9’da ücretsiz olarak 
http://www.jpmorgan.com/jpmcci 
adresinde yayınlanacaktır. 

Kurallar tadil edilebilir mi? 
 
Evet. Endeks Hesaplama Ajanı 
zaman zaman kendi takdirine göre 
Kuralları tadil edebilir ve 
ekleme yapabilir ve bu gibi 
tadilat veya ilaveleri sözkonusu 
tadilat veya ilavenin tarihinden 
itibaren otuz (30) takvim gün 
içinde duyurur. Endeks Hesaplama 
Ajanı Kuralları tadil ederken 
ve/veya ilave yaparken herhangi 
bir şahıs veya kuruluşun içinde 
bulunduğu durumu dikkate almak 
zorunda değildir ve bu olası 
tadilat ve/veya ilavelerin, 
Endekslere endeksli herhangi bir 
ürüne yatırım yoluyla ya da 
bunlar üzerindeki herhangi bir 
işleme iştirak yoluyla 
Endekslerle ilgili pozisyon 
taşıyan şahıs veya kuruluşlar 
için olumsuz sonuçları olabilir. 
  



 

17   
 

BÖLÜM 2: RİSK 
FAKTÖRLERİ 
 
Aşağıdaki risk tanımları, tam 
kapsamlı değildir ve tam kapsamlı 
olma amacı taşımaz. Bu bölümde, 
bir Endekse endeksli belli bir 
yatırım ürünü ile ilgili değil, 
Endekslerle ilgili risk 
faktörleri yer almaktadır   
 
Her Endeks Sentetiktir 
 
Her Endeks tamamen sentetiktir. 
Herhangi bir şahsın üzerinde hak 
sahibi olduğu veya herhangi bir 
şahsın mülkiyet hakkına sahip 
olduğu veya ilgili Endekse 
endeksli bir ürüne veya 
Endekslere referans yapan diğer 
bir ürüne yatırımın veya işlemin 
getirisi için teminat teşkil eden 
bir tarımsal emtia futures 
kontratları havuzu yoktur. 
 
Fiyat Getirisi Riski 
 
Her Endeks, tarımsal emtialara 
dair futures’lardan oluşmaktadır. 
Tarımsal emtia futures’larındaki 
fiyat hareketleri çok volatil 
olabilir; çok sık ve büyük 
miktarlarda değişebilirler. 
Fiyatlar, değişen arz – talep 
ilişkileri, dayanak emtianın 
fiyatı, hükümet politika ve 
programları, politik ve ekonomik 
olaylar, geçerli faiz 
oranlarındaki değişiklikler ve 
enflasyon oranları ve piyasa 
katılımcılarının duyguları dahil 
ancak bunlarla sınırlı olmaksızın 
çok sayıda faktörden etkilenir. 
Herhangi bir tarımsal emtianın 
fiyatı aynı zamanda, başka bir 
tarımsal emtianın fiyatı ile de 
bir ölçüde korelasyon içinde 
olabilir, yani bir tarımsal 
emtianın fiyat hareketleri başka 
birinin fiyatını da etkileyebilir. 
Emtia piyasaları aynı zamanda 
piyasalardaki likidite 
yetersizliği, spekülatörlerin 
katılımı ve hükümetin düzenleme 
ve müdahaleleri dahil olmak üzere 

çeşitli faktörlerden kaynaklanan 
geçici işlem durdurmalarına, 
aksamalara ve diğer kesintilere 
konu olabilir. Bu faktörlerin 
herhangi biri (tek başına veya 
birlikte) Endeksleri oluşturan 
tarımsal emtia futures’larının 
fiyatını, dolayısıyla da 
Endekslerin düzeyini ve 
Endekslere referans yapan 
herhangi bir üründen elde 
edilecek kazancı etkileyebilir. 
Tarımsal emtia futures’larının 
tarihsel fiyatları, gelecek 
fiyatların, Endekslerin 
düzeylerinin veya bir Endekse 
referans yapan bir ürün 
çerçevesindeki ödenebilecek 
tutarın göstergesi olarak 
görülmemelidir. 
 
Çevrim Getirisi Riski 
 
Her Endeks, tarihsel açık 
pozisyon sayısına dayalı olarak 
seçilen çeşitli vade tarihlerine 
sahip tarımsal emtia 
futures’larından oluşmaktadır. 
Her ay, vadesi gelmek üzere olan 
veya bir sonraki çevrim döneminin 
sonundan önce alım satımı sona 
erecek olan kontratlar, daha uzun 
tarihli kontratlara 
çevrilmektedir. Ek olarak, 
Endeksler açık pozisyona göre 
ağırlıklandırıldığı için, 
Endekslere dahil olan bütün aylık 
kontratlar, açık pozisyon 
sayılarındaki aylık 
değişiklikleri yansıtmak üzere, 
vadeye yaklaşıyor olsun olmasın, 
aylık bazda yeniden 
ağırlıklandırılmaktadır. Yeniden 
ağırlıklandırma, Endekslere dahil 
olan aylık kontratları, farklı 
vadeye sahip kontratlara 
dönüştürmek suretiyle elde edilir. 
Endeksi oluşturan tarımsal emtia 
futures’larının değiştirilmesi ve 
yeniden ağırlıklandırılması, 
“çevrim getirisi” olarak 
adlandırılan bir kar veya zarar 
yaratır, ki bu Endekslerin 
düzeyine yansıtılır. Bu getiri, 
ilgili daha uzun tarihli 
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kontratların fiyatlarının kısa 
tarihli kontratların 
fiyatlarından yüksek mi düşük 
olduğu konusu dahil ancak 
bunlarla sınırlı olmaksızın çok 
sayıda faktörden etkilenir. Eğer 
daha uzun tarihli kontratların 
fiyatları kısa tarihli 
kontratların fiyatlarından 
yüksekse, çevrim getirisi 
genellikle negatif olur. Tersine, 
eğer daha uzun tarihli 
kontratların fiyatları kısa 
tarihli kontratların 
fiyatlarından düşükse, çevrim 
getirisi genellikle pozitif olur. 
Tarımsal emtia futures’larının 
fiyatları volatil olabilir ve 
Endekse dahil olan tarımsal emtia 
futures’larının çevrilmesinden 
doğan çevrim getirisinin Endeksin 
düzeyi üzerinde bir etkisi 
olabilir ve bu etki pozitif veya 
negatif olabilir. 
 
Çeşitlendirme 
 
Çeşitlendirmenin genellikle 
yatırım getirileri ile ilişkili 
risk miktarını azalttığı 
addedilir. Endeksler farklı 
vadelerden çeşitli tarımsal emtia 
futures’ları içerir. Ancak, 
herhangi bir zamanda Endekslerin 
bu riskleri herhangi bir ölçüde 
düşürmesini veya minimize 
etmesini sağlamaya yetecek kadar 
çeşitlendirileceğinin hiçbir 
güvencesi olamaz. 
 
Fazla veya Toplam Getiri 
 
Tarımsal emtia futures’larına 
yatırımın üreteceği toplam getiri 
üç kaynaktan gelir: (a) tarımsal 
emtia futures’larının fiyatındaki 
değişim (“fiyat getirisi” olarak 
bilinir), (b) tarımsal emtia 
futures’larının çevrilmesinden 
realize edilen kar ve/veya 
zararlar (“çevrim getirisi (roll 
return)” olarak bilinir) ve, (c) 
tarımsal emtia futures’larının 
alımı için teminat veya margin 
olarak yatırılan nakitten 

kazanılan faiz (“teminat getirisi” 
olarak bilinir).  
 
Fazla getiri endeksi, 
teminatlandırılmamış futures’lara 
yatırımdan tahakkuk eden 
getirileri, ya da bir başka 
deyişle, tarımsal emtia 
futures’larına yatırım yapılması 
ve bunun çevrilmesi ile 
ilişkilendirilen fiyat 
getirisinin ve çevrim getirisinin 
toplamını ölçer. Tarımsal emtia 
futures’larına doğrudan yatırımın 
üreteceği teminat getirisini 
yansıtmaz. Bazı varlıkları, 
örneğin hisse senedi, satın almak 
için genellikle alım fiyatının 
tamamını baştan ödemeniz gerekir. 
Ancak, futures genellikle alım 
fiyatının bir kısmını brokırınıza 
teminat veya margin olarak 
göstererek satın alınabilir. 
Dolayısıyla, futures almak için 
ihtiyaç duymayacağınız nakdi 
başka yerde kullanmak için 
ayırabilir ve o nakitten bir 
getiri kazanabilirsiniz. Bu gibi 
bir getiri Endekse 
yansımamaktadır. 
 
Toplam getiri endeksi 
teminatlandırılmış futures’lara 
yapılan yatırımdan tahakkuk eden 
getirileri, ya da bir başka 
deyişle, emtia futures’larına 
yatırım ve bunun çevrilmesi ile 
ilişkilendirilen fiyat 
getirisinin, çevrim getirisinin 
ve teminat getirisinin toplamını 
ölçer. Endeks, teminat 
getirisinin A.B.D. Hazine 
Bonolarının 91 günlük ihalesinin 
en yüksek oranına dayalı olduğunu 
varsayar. Bu, doğrudan emtia 
futures’larına yatırım yapmanız 
halinde elde edeceğiniz getiriyle 
aynı olmayabilir. 
 
Ağırlıklandırma Sınırlamaları 
 
Her Endeks, tarımsal emtia 
futures piyasasındaki yatırım 
fırsatlarının ifade edeceği 
şekilde, ilgili emtia futures 
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eğrisi boyunca açık pozisyon 
sayısına göre ağırlıklandırılmış 
bir gösterge olmayı 
amaçlamaktadır. Ancak, fiili açık 
pozisyon sayısına dayalı olarak 
ağırlıklandırmak mümkün değildir, 
çünkü o rakamlar, ağırlıkların 
hesaplandığı zamanda belirlenemez. 
Dolayısıyla her Endeks tarihsel 
ortalama açık pozisyon sayıları 
kullanılarak, önceki üç yılın 
ortalaması alınarak 
ağırlıklandırılmaktadır. Üç 
yıllık ortalama, Endeks Hesaplama 
Ajanı tarafından, likiditedeki 
yapısal ve döngüsel kaymaları 
yakalamak ve varsa kısa süreli 
anomalileri filtrelemek için 
seçilmiştir. Ancak, herhangi bir 
emtia futures kontratı için 
tarihsel ortalama açık pozisyon 
sayılarının fiili açık pozisyon 
sayısına benzer olacağının, 
dolayısıyla da o Endekslerin 
piyasadaki fiili yatırım 
fırsatlarını yansıtacağının 
hiçbir güvencesi olamaz. 
 
Her bir Endeksin düzeyi 
 
Her bir Endeksin düzeyi, ilgili 
Endeksi oluşturan tarımsal emtia 
futures’larının işlem gördüğü 
borsaların en az yarısının 
programa göre açık olacağı ve 
sözkonusu tarımsal emtia 
futures’ları için uzlaşma fiyatı 
yayınladığı her gün belirlenir. 
Ancak, yine de Endeks Hesaplama 
Ajanı belli bir günde belli bir 
futures kontratı için uzlaşma 
fiyatına ulaşılamıyorsa dahi 
sözkonusu Endeksin düzeyini 
yayınlayacaktır. Eğer bir uzlaşma 
fiyatına ulaşılamıyorsa, Endeks 
Hesaplama Ajanı sözkonusu 
Endeksin düzeyini belirlemek için 
bulunabilen en son uzlaşma 
fiyatını kullanır. Bu gibi 
durumlarda Endeksin düzeyi, 
ilgili Endeksi oluşturan tarımsal 
emtia futures’larının filli 
performansını ancak yaklaşık 
olarak gösterir. 

Tarımsal emtia futures’larının 
fiyatı volatil olabilir, 
dolayısıyla Endekslerin düzeyi 
zaman içinde önemli ölçüde 
değişiklik gösterebilir. Yukarı 
gidebileceği gibi aşağıda 
gidebilir ve Endekslerin geçmiş 
performansı, Endekslerin gelecek 
performansının göstergesi olarak 
addedilmemelidir. 
 
Endekslerin Devamlılığı 
 
Endeks Hesaplama Ajanı, 
Endekslerin hesaplamasına, 
yayınlanmasına ve dağıtılmasına 
devam etme yükümlülüğü altında 
değildir. Endeksin veya 
Endekslerin ortadan kalkması 
halinde, bunun sözkonusu Endekse 
endeksli herhangi bir ürünün 
getirisi üzerinde olumsuz etkisi 
olabilir. 
 
Endeksin Modifiye Edilmesi veya 
İptali 
 
Tarımsal emtia futures’larını 
hedging amacıyla kullanma 
imkanını etkileyebilecek belli 
olayların gerçekleşmesi, bir 
Endeksin Endeks Hesaplama Ajanı 
tarafından modifiye edilmesine 
veya hatta iptaline yol açabilir. 
Bu olaylar arasında: bir Endeksi 
oluşturan herhangi bir tarımsal 
emtia futures’unu elde tutmayı, 
edinmeyi veya elden çıkarmayı 
yasadışı kılan bir kanun 
değişikliği, bir alım satım 
hizmeti tarafından belli bir 
tarımsal emtia futures’unda izin 
verilen pozisyon limitlerinin 
düşürülmesi ve bunun sonucunda 
sözkonusu tarımsal emtia 
futures’unda tutulan 
pozisyonların aşılması, tarımsal 
emtia futures’larının alım 
satımının durdurulması veya 
sınırlandırılması veya herhangi 
bir tarımsal emtia futures’unda 
alım satım yapmanın sona ermesine 
sebep olan herhangi bir olay 
bulunabilir (ancak bunlarla 
sınırlı değildir). Böyle bir 
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olayın gerçekleşmesi halinde 
Endeks Hesaplama Ajanı, Endekse 
dahil olan tarımsal emtia 
futures’unu başka bir emtia 
futures ile değiştirmek veya 
Endekse dahil olan tarımsal emtia 
futures’unu çıkarmak suretiyle, 
Endeksi modifiye etmeyi seçebilir. 
Bir değiştirme veya bir tarımsal 
emtia futures’unun çıkarılması 
Endeksin düzeyini, dolayısıyla 
Endekslere endeksli herhangi bir 
ürünün değerini olumsuz 
etkileyebilir. Belli durumlarda, 
Endeks Hesaplama Ajanı, Endeksi 
iptal etmenin gerekli olduğuna da 
karar verebilir. 
 
Kuralların Tadili 
 
JPMorgan Emtia Eğrisi Endeks 
Kuralları (“Kurallar”) Endeks 
Hesaplama Ajanı zaman zaman tadil 
edilebilir. Böyle bir tadilatın, 
Endekslerin düzeyi üzerinde 
pozitif veya negatif bir etkisi 
olabilir. 
 
Endeks Hesaplama Ajanının Takdir 
Yetkisi 
 
JPMCCI Denetim Komitesinin 
onayına tabi olarak, Endeks 
Hesaplama Ajanı, hangi tarımsal 
emtia futures’larının Endekslere 
dahil olacağını belirlemekten ve 
bununla ilgili bütün diğer 
hesaplamalardan ve tespitlerden 
sorumludur. Endeks Hesaplama 
Ajanı bu hesaplama ve tespitleri 
yaparken belli ölçüde takdir 
yetkisi kullanabilir. Bu takdir 
yetkisinin kullanımının 
Endekslerin düzeyi üzerinde, 
dolayısıyla da Endekslere 
endeksli ürünlerin getirisi 
üzerinde olumsuz etkisi olabilir. 
 
Örneğin, her yıl Kasım ayında 
Endeks Hesaplama Ajanı, belli 
kriterlere bakarak, izleyen 
takvim yılında hangi tarımsal 
emtiaların Endekslerde temsil 
edileceğine karar verir. Endeks 
Hesaplama Ajanı bu kriterlere 

ilişkin olarak bazı takdir 
yetkileri kullanabilecektir. 
Örneğin, belli bir tarımsal emtia, 
yalnızca eğer o tarımsal emtianın 
futures’larının yeterli 
likiditesi varsa bir Endekste 
temsil edilebilir. Belli bir 
tarımsal emtianın futures’larının 
yeterli likiditeye sahip olup 
olmadığına, Endeks Hesaplama 
Ajanı, spesifik ilke veya 
kurallara bakmaksızın kendi 
takdirine göre karar verir. 
Benzer şekilde, bir tarımsal 
emtia yalnızca eğer, genel 
anlamda, o tarımsal emtianın 
futures’ları, sözkonusu Endekse 
dahil edilebileceği tarihin 
öncesinde en az bir yıldır işlem 
görüyor olması halinde bir 
Endekste temsil edilebilecektir. 
Ancak, bir tarımsal emtianın daha 
kısa bir işlem geçmişi olması 
halinde bile, Endeks Hesaplama 
Ajanı kendi takdirine göre 
sözkonusu tarımsal emtianın hariç 
tutulmasının Endeksin temsil 
edici niteliğine gölge 
düşüreceğine karar verirse, onu 
bir Endekse dahil etmeye karar 
verebilir. Ayrıca, bir tarımsal 
emtia yalnızca eğer Endeks 
Hesaplama Ajanı sözkonusu 
tarımsal emtianın futures’ları 
hakkında yeterli veri 
alabileceğine karar verirse bir 
Endekste temsil edilecektir. 
Endeks Hesaplama Ajanı bu tespiti, 
spesifik bir ilke veya kurala 
bakmaksızın, kendi takdirine göre 
verecektir. Bu tespitlerin 
tamamının, Endekslerin 
kompozisyonu, dolayısıyla da 
Endekslerin düzeyi ve Endekslere 
endeksli ürünlerin getirisi 
üzerinde bir etkisi olacaktır. Bu 
etki pozitif veya negatif 
olabilir. 
 
Endeks Hesaplama Ajanı, 
Endekslerin kompozisyonuna dair 
diğer kararlarda da takdir 
yetkisini kullanabilir. Örneğin, 
belli bir tarımsal emtiaların, 
diyelim ki mısırın, futures’ları 
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birden fazla borsada işlem 
görebilir. Eğer Endeks Hesaplama 
Ajanı, kendi takdirine göre, her 
iki kontratın hüküm ve 
koşullarının yeterince benzer 
olduğuna ve her ikisinin de bir 
Endekse dahil edilmeye uygun 
olduğuna karar verirse, Endeks 
Hesaplama Ajanı, genel anlamda, 
yalnızca en büyük açık pozisyon 
sayısına sahip borsadan 
kontratları dahil edecektir, 
ancak Kurallar her iki kontratın 
da dahil edilmesine engel 
değildir. Ayrıca, eğer Endeks 
Hesaplama Ajanı kontratların 
yeterince benzer olduğuna karar 
verirse, kendi takdirine göre, 
ilgili Endeksin dışında tutulan 
kontratların açık pozisyon 
sayılarını ilgili Endekse dahil 
edilen kontratlara tahsis ederek, 
ilgili Endekse dahil edilen 
kontratlara atanan ağırlığı 
artırabilir. Her ne kadar Endeks 
Hesaplama Ajanı bu kararı ilgili 
Endeksin temsil edici niteliğini 
artırma niyetiyle verecek olsa da, 
sözkonusu takdir yetkisinin 
kullanımının, ilgili Endeksin 
düzeyi, dolayısıyla da Endekslere 
endeksli ürünlerin getirisi 
üzerinde negatif etkisi de 
olabilir. 
 
Endeks Hesaplama Ajanı ayrıca, 
Endekslerin düzeyini 
hesaplamaktan ve yayınlamaktan da 
sorumludur. Her bir Endeksin 
düzeyi sözkonusu Endekse dahil 
emtia futures’larının fiyatlarını 
yansıtır. Belli bir futures 
kontratı için herhangi bir borsa 
tarafından yayınlanan fiyatın 
sonradan düzeltilmesi durumunda, 
Endeks Hesaplama Ajanı, eğer 
kendi takdirine göre, bunun 
pratik olduğuna ve düzeltmenin 
önemli olduğuna karar verirse, 
fiyat düzeltmesini yansıtmak 
üzere ilgili günlere ilişkin 
olarak ilgili Endeksin düzeyini 
düzeltebilir. Düzeltme yalnızca 
eğer Endeks Hesaplama Ajanı kendi 
takdirine göre, fiyat 

düzeltmesinin önemli olduğuna ve 
ilgili Endeksin düzeyinde 
düzeltme yapmanın pratik olduğuna 
karar verirse yapılabilir. 
Dolayısıyla bu takdir yetkisinin 
kullanımı ilgili Endeksin 
düzeyini etkileyecektir. 
 
Yukarıdaki konular, Endeks 
Hesaplama Ajanının Endekslerle 
ilgili olarak kullanabileceği 
takdir yetkisinin tam kapsamlı 
bir listesi değildir. Yalnızca, 
Endeks Hesaplama Ajanının takdir 
yetkisini kullanabileceği bazı 
alanları gösterme ve sözkonusu 
takdir yetkisinin kullanılmasının 
Endekslerin düzeyini, dolayısıyla 
da Endekslere endeksli ürünlerin 
getirisini nasıl 
etkileyebileceğine dair karine 
sunma amaçlıdır. Yatırımcılar 
Kurallara başvurmalı ve Endeks 
Hesaplama Ajanının Endekslerle 
ilgili olarak takdir yetkisini ne 
zaman ve nasıl kullanabileceğini 
anladıklarından emin olmak için 
dikkatle okumalıdır. 
 
Endeks Hesaplama Ajanı tarafından 
Endekslerin kompozisyonu ile 
ilgili olarak yapılan bütün 
hesaplama ve tespitler, JPMCCI 
Denetim Komitesinin denetim ve 
onayına tabidir, ki Denetim 
Komitesi, istisnai durumlar 
haricinde her zaman, her biri 
Endeks Hesaplama Ajanınca 
atanacak olan, oy hakkına sahip 
en az üç (3) üyeden oluşacaktır. 
JPMCCI Denetim Komitesinin oy 
hakkına sahip üyelerinin her biri 
bağımsız olacaktır. Bu bağlamda 
“bağımsız” ifadesi, sözkonusu 
bireyin, JPMCCI Denetim 
Komitesinde oy hakkına sahip üye 
olarak görev yaptığı süre içinde 
ya (a) JPMorgan Chase Bank, 
National Association içerisindeki 
broker olmayan dealer “duvarla 
çevrili” bir kuruluş olan Global 
Endeks Araştırma Grubunun bir 
çalışanı (sözkonusu şahıs, “GIRG 
Üyesi”) olan, veya (b) JPMorgan 
Chase & Co. veya iştiraklerinin 
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herhangi birinin çalışanı, 
yönetim kurulu üyesi, yöneticisi, 
vekili veya üyesi olmayan 
(sözkonusu şahıs “İlişkisiz 
Üçüncü Şahıs Üye”) ve Endekslerde 
veya Endekslerin bir veya daha 
fazlasına doğrudan referanslı 
herhangi bir üründe doğrudan 
şahsi finansal menfaati olmayan 
bir kişi olduğu anlamına gelir. 
JPMCCI Denetim Komitesinde her 
zaman en az iki İlişkisiz Üçüncü 
Şahıs Üye ve en az bir GIRG Üyesi 
olmalıdır. JPMCCI Denetim 
Komitesi tarafından verilen her 
kararın, geçerlilik kazanması 
için, en az bir İlişkisiz Üçüncü 
Şahıs Üye tarafından onaylanması 
gerekir. JPMCCI Denetim 
Komitesinin bütün oy hakkına 
sahip üyelerinin emtia 
futures’ları ve genel olarak 
emtia piyasaları hakkında bilgi 
sahibi olması gerekir, ki bu 
durum Endeks Hesaplama Ajanı 
tarafından iyi niyet çerçevesinde 
ve ticari anlamda makul bir 
şekilde belirlenir. Endeks 
Hesaplama Ajanı zaman zaman 
JPMCCI Denetim Komitesinin oy 
hakkına sahip üyelerine ekleme 
veya çıkarma yapabilir; şu şartla 
ki sözkonusu ekleme veya çıkarma, 
spesifik bir komite üyesinin 
verdiği belli bir oydan dolayı 
olmamalıdır. 
 
Potansiyel Çıkar Çatışmaları 
 
Endeks Hesaplama Ajanının veya 
iştiraklerinin veya bağlı 
kuruluşlarının veya bunların 
yönetim kurulu üyelerinin, 
yöneticilerinin, çalışanlarının, 
temsilcilerinin, 
görevlendirecekleri kişilerin 
veya vekillerinin olağan iş 
faaliyetleri sırasında, 
Endekslerin yapılandırılması ve 
işletilmesi ile bunların normal 
faaliyetleri arasında potansiyel 
çıkar çatışmaları bulunabilir. 
 
Normal işleri sırasında Endeks 
Hesaplama Ajanı veya iştirakleri 

veya bağlı kuruluşları veya 
bunların yönetim kurulu üyeleri, 
yöneticileri, çalışanları, 
temsilcileri, görevlendirecekleri 
kişiler veya vekilleri, 
Endekslerle veya bunların 
bileşenlerinin herhangi biriyle 
bağlantılı (yapılandırılmış veya 
diğer) işlem veya yatırımlara 
girebilir veya bunların 
promosyonunu yapabilir, arzını 
yapabilir veya satabilir. Buna ek 
olarak, yukarıdaki kuruluş veya 
şahısların herhangi birinin 
Endekslerde veya bunların 
bileşenlerinin herhangi birisinde 
ya da bunlarla ilgili menfaat 
veya pozisyonları bulunabilir 
veya bulunmuş olabilir, bunlarda 
pozisyon almış, satım veya başka 
bir surette alım-satımını yapmış 
olabilir, ya da bu unsurların 
herhangi birisi ile ilgili olarak 
başka şahıslarla veya bu şahıslar 
namına yatırım yapmış veya 
işlemlere girmiş olabilir. Bu 
faaliyetler çıkar çatışmasına 
sebep olabilir, ve sözkonusu 
çatışmanın, Endekslerin düzeyi 
üzerinde pozitif veya negatif bir 
etkisi olabilir. Ne Endeks 
Hesaplama Ajanı ne de iştirakleri 
veya bağlı kuruluşları veya 
bunların yönetim kurulu üyeleri, 
yöneticileri, çalışanları, 
temsilcileri, görevlendirecekleri 
kişiler veya vekilleri, bu 
işlemlere girerken herhangi bir 
şahsın içinde bulunduğu durumu 
dikkate almakla veya Endekslerle 
ilgili bir pozisyonu olan 
herhangi bir kimsenin lehine 
olacak bir şekilde davranmakla 
görevli değildir. 
 
Yukarıdaki risk faktörleri 
listesi tam kapsamlı olma 
iddiasında değildir. Bütün 
şahıslar, Endeks Hesaplama 
Ajanına veya iştiraklerine veya 
bağlı kuruluşlarına veya bunların 
yönetim kurulu üyelerinin, 
yöneticilerinin, çalışanlarının, 
temsilcilerinin, 
görevlendirecekleri kişilerin 
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veya vekillerinin herhangi birine 
istinat etmeksizin, kendi hukuki, 
vergisel veya diğer profesyonel 
danışmanlarından gerekli 
gördükleri tavsiyeleri almalıdır. 


