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Öztangut: “Sermaye Piyasasının Gelişmesi İçin Yatırımcı
Eğitimi Projesi Planlıyoruz ”
Sermaye Piyasasında Gündem’in Ekim sayısındaki yazısında Aracı Kuruluşlar Birliği Başkanı Nevzat
Öztangut, 2010 yılının ilk yarısındaki aracı kurum sektörü verilerini ele aldı. Öztangut, bu dönemde
şube, acente gibi yatırımcılara hizmet sunulan noktalarda ve istihdam edilen personel sayısında
kaydedilen artışın memnuniyet verici olduğunu ifade etti. Piyasadaki canlanmanın, aracı kurumların
finansal sonuçlarına da yansıdığını belirten Öztangut, sektörün net kârının %30 arttığını belirtti.
2010 yılı başından itibaren 14 şirketin halka arz edildiğini vurgulayan Öztangut, “Halka Arz
Seferberliği” ile halka arzların canlandığına dikkat çekti. Öztangut, arz tarafına ek olarak talep tarafına
da önem verilmesi gerekliliğini belirterek, bunun için bir yatırımcı eğitimi projesi planladıklarını ve ilk
adım olarak Yatırımcı Eğilimleri Araştırması yaptıklarını söyledi. Birlik Başkanı, yakın zamanda anket
sonuçlarının kamuoyu ile paylaşılacağını belirtirken, elde edilen sonuçlar ışığında, bir yatırımcı eğitimi
programı düzenleyerek piyasanın yatırımcılara daha iyi tanıtılmasını planladıklarının altını çizdi.

Aracı Kurumların 2010/06 Dönemi Faaliyet Verileri
Sermaye Piyasasında Gündem’in Ekim sayısında, 2010’un ilk yarısına ait aracı kurum verileri ile
algoritmik ve yüksek frekanslı alım-satım ele alınıyor. İlk raporda 92 aracı kurum ve 1 vadeli işlemler
aracılık şirketinin faaliyetleri, ikinci raporda ise bu kurumların finansal verileri inceleniyor.
İşlem Hacimlerinde Artış Yaşanırken, Yabancıların Payı Fazla Değişmedi
Rapora göre, aracı kurumların hisse senedi işlem hacmi yılın ilk yarısında 2009’un aynı dönemine göre
%61 artarak 657 milyar TL’ye çıktı. Yabancı yatırımcıların payı %14’te kalırken, bireysel yatırımcılar
%68 pay ile en aktif yatırımcı grubu olmaya devam etti.
Vadeli işlemler %51 artışla 431 milyar TL’ye yükseldi. Aracı kurumlar %86 pay ile VOB işlemlerindeki
ağırlığını korudu. Aracı kurumlarca yapılan vadeli işlemlerde en büyük pay yerli yatırımcılarda kalırken,
yabancı yatırımcıların payı 2 puan artarak %11’e çıktı.
Hisse Senedi İşlemlerinin Beşte Biri, Vadeli İşlemlerin Dörtte Biri İnternetten
İnternetten yapılan hisse senedi işlem hacmi 2009’un eş dönemine göre 2,5 kat artarken, toplamdaki
payı %19’a çıktı. Aracı kurumlarca gerçekleştirilen vadeli işlemlerin ise %25’i bu kanalla yapıldı.
Diğer Faaliyetlerde Canlanma Gözlendi
Yılın ilk 6 ayında aracı kurumlar, 8’i tahvil halka arzı olmak üzere 21 halka arz projesi tamamladı.
Yatırımcılara kullandırılan kredi tutarı bir önceki yıla göre %83 artarak 536 milyon TL’ye ulaştı.
Şube ve Çalışan Sayısı Arttı
2007 yılından itibaren azalan şube sayısı, bu dönem ilk defa artarak 161’e çıktı. Acente olarak
kullanılan banka şubelerinin sayısındaki artış ile beraber, toplam erişim noktası 6.247’ye yükseldi.
2007’nin son çeyreğinden itibaren süregelen çalışan sayısındaki düşüş, 2009 Eylül ayında durmuştu.
2010 Haziran sonunda ise sektördeki çalışan sayısı, 2009 sonuna göre 168 kişi artarak 4.883’e ulaştı.
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Aracı Kurumların 2010/06 Dönemi Finansal Verileri
Gündem’in ikinci araştırma raporunda sektörün finansal verileri ele alınıyor.
Aktifler 6,8 Milyar TL’ye Ulaştı
2010 yılının ilk yarısında aracı kurum sektörünün aktifleri %37 artarak 6,8 milyar TL’ye yükseldi. Aracı
kurumlar, dönen varlıkların payını %89’a çıkararak, likit pozisyonlarını korumaya devam etti. Toplam
yükümlülüklerdeki payı %33 olan özkaynaklar ise 2,2 milyar TL seviyesinde.
Gelirler %36 Yükseldi
Aracı kurum sektörünün gelirleri 2009 yılının ilk altı ayına göre %36 artarak 548 milyon TL’ye
yükseldi. Toplam gelirlerin %68’ini oluşturan aracılık komisyonları sektörün en önemli gelir kaynağı.
Hizmet Gelirlerinin Payı Arttı
Varlık yönetimi, kurumsal finansman ve diğer komisyon gelirlerinin sınıflandırıldığı hizmet gelirleri 97
milyon TL’ye ulaşarak, toplam gelirlerin %18’ini oluşturdu. Halka arz piyasasındaki canlanma ile
kurumsal finansman gelirlerindeki artış dikkat çekici.
Hisse Senedi ve DİBS İşlemlerinden Kâr, Vadeli İşlemlerden Zarar Edildi
2010 yılının ilk yarısında aracı kurumlar kendi portföylerine yaptığı işlemlerden 19 milyon TL kâr etti.
Sektör bu dönemde hisse senedi ve tahvil işlemlerinden kâr, türev işlemlerinden zarar etti.
Giderlerin Yarısını Personel Giderleri Oluşturuyor
Aracı kurumların toplam giderleri 2009 yılının aynı dönemine göre %14 artarak 409 milyon TL’ye
yükseldi. Giderlerin yarısını personel giderleri oluşturuyor.
Sektörün Kârı 225 milyon TL
Sektörün net dönem kârı 2010 yılının ilk yarısında %30 artarak 225 milyon TL oldu. Bu dönemde, 65
aracı kurum kâr, 28 aracı kurum zarar etti.
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Algoritmik ve Yüksek Frekanslı Alım-Satım İşlemleri
Kasım ayından itibaren İMKB Hisse Senedi Piyasasında fiyat adımlarının daraltılmasının, algoritmik
alım-satım işlemlerine olanak sağlayarak borsanın işlem hacmini artırması bekleniyor. Sermaye
Piyasasında Gündem’in Ekim sayısındaki son raporda algoritmik işlemler ve yüksek frekanslı alımsatım işlemleri tanıtılıyor. Menkul kıymetlerdeki arbitraj imkânından yararlanarak işlem yapılmasını
sağlayan, önceden belirlenmiş uyarıları yakaladığı zaman otomatik işlem yapan sistemleri ifade eden
bu yapılar, rapora göre ABD’deki hisse senedi işlemlerinin üçte ikisini yaratıyor.
Bilgi İçin: Efsun Değertekin: Tel: 212-280 85 67 Dahili:124 e-posta: edegertekin@tspakb.org.tr
Raporun tamamına buradan ulaşabilirsiniz.
TSPAKB hakkında:
Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği (TSPAKB), 103 aracı kurum, 1 vadeli işlemler aracılık şirketi ve 41 bankanın
üye olduğu özdüzenleyici bir meslek kuruluşudur. 11 Şubat 2001 tarihinde kurulan Birlik, meslek kurallarını oluşturmakta ve
sektörü denetlemektedir.
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