
MY 2022  
Finansal olarak öne 
çıkan hususlar
İşletme gelirleri
$2.107 milyon
Toplam varlıklar 
$19.859,6 milyon
Ticaret hacmi
$4,4 trilyon
Hissedarların öz kaynakları
$1.070,1 milyon
Net gelir
$207,1 milyon

Temel bilgiler
• 40 borsaya global erişim 

• 161M türev sözleşme işlem gördü 

• 180'den fazla ülkede 140'ın 
üzerinde para birimiyle faaliyet 
gösterir 

• Yaklaşık 100 yıllık geçmiş 
performans 

• Nasdaq hisse senedi ticker'ı: 
SNEX

• Global genel merkez
230 Park Avenue, New York, NY
Tel: (212) 692-5100

• Dünya genelinde çalışanlar
3.600'ün üzerinde çalışan ve  
80'in üzerinde ofis 
 
Borsalar

Kurumsal Bilgi Belgesi 2023
Müşteri ile pazarlar arasında bağlantı kuruyoruz

• AEX
• ASX
• B3
• BYMA
• CBT
• CFE
• CME
• COMX
• DCE
• DGCX
• DME
• EEX
• EURX
• HKFE
• IDEM

• IFAD
• IFED
• IFEU
• IFLL
• IFLO
• IFLX
• IFUS
• INE
• KRX
• LME
• MATF
• MATBA-ROFEX
• MDEX
• MEFF
• MGEX

• MONP
• NDEX
• NODAL
• NOREXECO
• NXE
• NYME
• OSE
• SAFX
• SGX
• SMALL
• TAIFEX
• TCE
• TMX
• TOCOM
• ZCE

Neyi temsil ediyoruz?
Regülasyonlara tabi ve halka açık bir şirket olan StoneX Group Inc., sıkı kurumsal 
yönetim, finansal raporlama ve açıklama gerekliliklerine tabidir. Dürüstlük, şeffaflık 
ve güvene olan bağlılığımız, müşterilerimizle çok değerli ve uzun vadeli ilişkiler 
kurmamızın ayrılmaz bir parçasıdır.

• Öz Sermayeler • Sabit Gelir • ETF'ler • Para birimleri • FX • OTC • Kripto • Metaller 
• Tahıllar/Yağlı Tohumlar • Süt Ürünleri • Soft Ürünler • Enerji • Orman Ürünleri  
• Et Ürünleri/Hayvancılık • Plastikler • Yenilenebilir Yakıtlar • Karbon  
• Gelişme İhtimali Olan/Gelişen

İşlem yapılan pazarlar

Sunduğumuz hizmetler
Sermayemizi, bilgi birikimimizi ve uzmanlığımızı müşterilerimize geniş bir finansal ürün 
ve hizmet yelpazesine erişim sağlamak için kullanıyoruz. Yetkinliklerimiz arasında 
şunlar yer alıyor:

• Risk Yönetimi Danışmanlık Hizmetleri
• Vadeli İşlemler İçin Brokerlik ve Kliring
• OTC ve Yapılandırılmış Ürünler
• Seçili Ürünlerde Fiziksel İşlemler
• Kıymetli ve Baz Metaller Ticareti
• Global Ödeme ve Hazine Hizmetleri
• Döviz İşlemleri ve Brokerlik

• Hisse Senetleri Piyasası Düzenleyiciliği
• Menkul Kıymetler Emanet ve Kliring 
Hizmetleri

• Sabit Gelir
• Servet Yönetimi
• Varlık Yönetimi
• Piyasa İstihbaratı
• FX/CFD Piyasalarına Perakende Erişimi   
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Biz kimiz?
StoneX Group Inc. kurumsal düzeyde platformlar, uçtan uca takas ve uygulama, işlem 
sonrası mutabakat, piyasa istihbaratı ve yerel uzmanlık dahil olmak üzere eksiksiz 
bir hizmet paketi aracılığıyla müşteriler ile küresel finans piyasaları arasında bağlantı 
kurar. Yaklaşık 100 yıllık geçmişe sahip bir Fortune 100 şirketi oln StoneX Group 
Inc. (NASDAQ: SNEX) ve 3.600'den fazla çalışanı, altı kıtaya yayılmış 80'den fazla ofis 
aracılığıyla 54.000'den fazla ticari, kurumsal ve ödeme müşterisine ve 400.000'den fazla 
perakende hesabına hizmet vermektedir.



Kimlere hizmet veriyoruz?

STONEX, STONEX GROUP INC. ve tüm bağlı kuruluş ve iştirakleri tarafından kullanılan ticari addır. StoneX Group Inc. şirketleri, aşağıda daha ayrıntılı olarak açıklandığı üzere, iştirakleri aracılığıyla dünya çapında finansal 
hizmetler sunmaktadır. Belirli tezgah üstü (“OTC”) ürünlere veya swaplara yapılan atıflar, StoneX Markets LLC (“SXM”) adına yapılmaktadır. SXM, Ulusal Vadeli İşlemler Birliğinin (NFA) bir üyesidir ve geçici süreliğine, swap 
işlemcisi olarak ABD Vadeli İşlemler Komisyonuna (“CFTC”) kayıtlıdır. SXM’in ürünleri, yalnızca CFTC kuralları kapsamında "Uygun Sözleşme Tarafı" ("ECP") olarak kabul edilen ve SXM müşterisi kabul edilen birey ve firmalar 
için tasarlanmıştır. StoneX Financial Inc. (“SFI”), FINRA/NFA/SIPC'in üyesi olup MSRB'ye kayıtlıdır. SFI, Broker-İşlemci olarak ABD Menkul Kıymetler ve Döviz Komisyonuna (“SEC”) ve Vadeli İşlemler Komisyonu İşlemcisi 
ve Emtia İşlem Danışmanı olarak CFTC'ye kayıtlıdır. Menkul kıymet işlemlerine yapılan referanslar, SFI'ın BD Bölümü adına yapılmaktadır ve yalnızca FINRA Kuralı 4512(c) ile tanımlanan kurumsal müşterilerden oluşan 
kitleye yöneliktir. Borsa vadeli işlemlerine ve opsiyonlara yapılan referanslar SFI'ın FCM Bölümü adına yapılmaktadır. Servet Yönetimi, FINRA/SIPC üyesi olan SA Stone Wealth Management Inc. ve SEC'ye kayıtlı yatırım 
danışmanı olan SA Stone Investment Advisors Inc. tarafından sunulmaktdır. Her iki şirket de StoneX Group Inc'in iştirakleridir. StoneX Financial Ltd (“SFL”), 5616586 şirket numarasıyla İngiltere ve Galler'de kayıtlıdır. SFL, 
Finansal Yürütme Otoritesi tarafından yetkilendirilmiş ve denetlenmektedir (tescil numarası FRN:446717). SFL ayrıca, ödeme hizmetleri sağlamaya yönelik olarak Ödeme Hizmetleri Düzenlemeleri 2017 kapsamında 
Finansal Yürütme Otoritesi tarafından yetkilendirilmiştir ve bu otorite tarafından düzenlenmektedir. StoneX Financial Europe S.A. (“SFE”), Lüksemburg Büyük Dükalığı'nda RC Lux B 10821 şirket numarasıyla tescilli bir 
menkul kıymet işlemleri firmasıdır. SFE, Lüksemburg Maliye Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiştir ve Commission de Surveillance du Secteur Financier (tescil no. P00000012) tarafından denetlenmektedir. Frankfurt 
am Main Ticaret Siciline HRB 101212 numarası ile kayıtlı StoneX Financial GmbH, Alman Ödeme Yasası (ZAG) § 1 (1) s. 2 No. 6 uyarınca ödeme hizmeti gerçekleştirmeye yetkilidir ve Federal Finansal Denetim Otoritesi ve 
Alman Federal Bankası (BaFin-ID: 10141964) tarafından denetlenmektedir. StoneX Financial Pte. Ltd. (Tic. Tescil No. 201130598R) (“SFP”), Sermaye Piyasası Hizmetleri Lisansına sahiptir ve Singapur Para Otoritesi ("MAS") 
tarafından denetlenmektedir. StoneX Financial Pty Ltd (ACN 141 774 727) Avustralya Finansal Hizmet Lisansına sahiptir ve Avustralya Menkul Kıymetler ve Yatırımlar Komisyonu (AFSL: 345646) tarafından denetlenmektedir. 
StoneX Financial (HK) Limited (CE No.: BCQ152) ("SHK"), Vadeli İşlem Sözleşmelerinde İşlem Yapmak için Hong Kong Menkul Kıymetler ve Vadeli İşlemler Komisyonu tarafından denetlenmektedir. StoneX Group Inc., ödeme 
hizmetleri işine ilişkin olarak New York'ta SFL'nin temsilcisi olarak faaliyet göstermektedir. StoneX Financial Pte. Ltd., ödeme hizmetleri işine ilişkin olarak Singapur'da SFL'nin temsilcisi olarak faaliyet göstermektedir. GAIN 
Capital Group LLC, dba FOREX.com, 135 US Hwy 202/206 Bedminster NJ 07921, ABD. GAIN Capital Group LLC, StoneX Group Inc. şirketinin yüzde yüz iştirakidir. StoneX Banco de Câmbio, Brezilya Merkez Bankası 
("BACEN") FX Bank lisansıyla (4573/2018) tam olarak tescilli bir FX Bankasıdır. StoneX DTVM, BACEN tarafından yetkilendirilmiştir ve Brezilya Sermaye Piyasası Komisyonu ("CVM") tarafından denetlenmektedir. DTVM, 
Brezilya Menkul Kıymetler Borsası'nda ("B3") sertifikalı bir aracı kurumdur ve Brezilya Finans ve Sermaye Piyasaları Birliği ("ANBIMA") ile ilişkilidir. StoneX Investimentos, varlık yönetimi için CVM tarafından denetlenmektedir. 
StoneX Consultoria em Futuros e Commodities é, emtia danışmanlığı için CVM tarafından denetlenektedir. Bu teblip, Avrupa Ekonomik Alanı'nda StoneX Financial Europe S.A. tarafından düzenlenmiştir. Swap ve tezgah 
üstü türevler, borsada işlem gören türev ve opsiyonların ve menkul kıymetlerin ticareti önemli riskler içerir ve tüm yatırımcılar için uygun değildir. Buradaki bilgiler ticaret veya yatırım araştırması için bir tavsiye veya herhangi 
bir türev veya menkul kıymet satın almak veya satmak için bir teklif değildir. Bu bilgiler, sizin yatırım hedeflerinizi, finansal durumunuzu veya ihtiyaçlarınızı dikkate almaz ve StoneX Group Inc. şirketlerinden hiçbirisi için, sizinle 
herhangi bir işleme girme konusunda bağlayıcı bir zorunluluk yaratmaz. Herhangi bir işlemin size uygun olup olmadığını belirlemek için bağımsız bir araştırma yapmanızı öneririz. Bu materyalin hiçbir bölümü StoneX Group 
Inc.'in önceden yazılı izni olmaksızın kopyalanamaz, fotokopisi çekilemez veya başka hiçbir şekilde çoğaltılamaz ve herhangi bir şekilde dağıtılamaz. © 2022 StoneX Group Inc. Tüm Hakları Saklıdır. Daha Fazla Bilgi Almak 
İçin: StoneX Group Inc.'in finansal bilgileri ve dosyaları için www.sec.gov veya www.stonex.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

Ticari Müşteriler

Ticari müşterilerimize kapsamlı bir küresel ürün ve hizmet 
portföyü sunuyoruz. Risk yönetimi ve dengelemesi, 
borsada işlem gören ve tezgah üstü ürünlerin uygulaması 
ve kliring işlemleri, sesli brokerlik, piyasa istihbaratı ve 
fiziksel işlem, mal finansmanı ve lojistik hizmetleri de bu 
kapsamda yer alıyor. Bu yüksek katma değerli ürün ve 
hizmetleri sağlama yeteneğimiz, bizi rakiplerimizden ayırır 
ve ticari müşterilerimizin başarılı olmasına yardımcı olma 
fırsatını maksimize eder.

• Üreticiler
• Toptan Satıcılar ve Tüccarlar
• Tahıl Ambarları
• Satıcılar
• Son Kullanıcılar
• İthalatçılar/İhracatçılar

Kurumsal müşteriler

Kurumsal müşterilere, müşterilerin en iyi icra şekliyle likidite 
bulmasına yardımcı olmak üzere tasarlanmış hisse senedi 
işlem hizmetleri, sağlam bir sabit gelir ürünleri yelpazesi 
ve ayrıca tüm büyük vadeli işlem ve menkul kıymet 
borsalarında rekabetçi ve verimli kliring ve icra işlemlerini 
içeren eksiksiz bir menkul kıymetler paketi sunuyoruz. Ana 
brokerlik teklifimiz, kurumlara risk yönetimi, menkul kıymet 
ödünç işlemleri, emanet çözümleri, repo ve dış kaynaklı 
işlemler dahil olmak üzere geniş bir çözüm yelpazesi sunar. 
 
• Serbest Yatırım Fonları
• Varlık Yöneticileri
• Emeklilik Fonları
• Servet Yöneticileri
• Aile Ofisleri
• Broker-İşlemciler 
• Profesyonel Borsa İşlemcileri

Ödeme Müşterileri

180'den fazla ülkede, 140'tan fazla para biriminde 
rekabetçi ve şeffaf fiyatlandırma sunuyoruz. Bunun, 
diğer tüm ödeme çözümü sağlayıcılarının sunduğundan 
daha fazla olduğuna inanıyoruz.  SWIFT onaylı bir hizmet 
bürosu ve üyesi olarak, hizmetlerimizi büyük para 
merkezlerine, STK'lara ve daha rekabetçi uluslararası 
ödeme hizmetleri arayan küresel bankalara sunuyoruz. 
Küresel 375 muhabir banka ağımıza destek sağlayarak 
yerel para biriminde etkin ve zamanında ödeme 
yapılmasını sağlıyoruz.

• Finansal Kurumlar
• Şirketler
• STK'lar
• Küresel Kalkınma Kuruluşları
• Yardım Kuruluşları 
• Devlet Kuruluşları
• Çok Taraflı Kuruluşlar

Perakende müşterileri

Dünya çapındaki bireysel müşterilerimize, spot döviz 
ve değerli metallere fiziksel yatırımın yanı sıra fark 
sözleşmeleri ("CFD'ler") de dahil olmak üzere OTC 
ürünlerine erişim sağlıyoruz.  Sektör lideri markalarımız 
arasında FOREX.com, City Index ve coininvest 
bulunmaktadır. Ayrıca, bağımsız varlık yönetimi işletmemiz 
SA Stone, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki perakende 
yatırımcılarına kapsamlı bir ürün grubu sunuyor. 

• Öz Sermaye, FX, CFD ve Vadeli İşlem Tacirleri 
• Tüccarlar ve Koleksiyoncular için Değerli Metaller
• Yatırımcılar
• Yüksek Net Değere Sahip Kişiler

• Fon Yöneticileri
• Para Yöneticileri
• Sigorta Şirketleri
• Tantıcı Broker İşlemciler
• Finansal Kurumlar
• Ticari Banka Tröstleri

• Şirketler
• Tantıcı Brokerler


