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Öztangut: “Türkiye Sermaye Piyasası Günlerinin İlkini
Güney Kore’de Düzenledik”
Sermaye Piyasasında Gündem’in Kasım sayısındaki yazısında Aracı Kuruluşlar Birliği Başkanı
Nevzat Öztangut, Birliğin desteğiyle 21-22 Ekim tarihlerinde Güney Kore’nin başkenti Seul’da
düzenlenen “Türkiye Sermaye Piyasası Günleri”nin çok başarılı geçtiğini belirtti. SPK, İMKB,
VOB, MKK ve Takasbank gibi sermaye piyasasına yön veren kurumların seferber olduğu
uluslararası bir tanıtım projesine aracı oldukları için büyük mutluluk duyduklarını ifade eden
Nevzat Öztangut, aracılık sektörünü ve Birliğin gündeminde yer alan projeleri 200’e yakın
Güney Koreli katılımcıyla paylaştıklarını dile getirdi.
Kore ziyareti sırasında birçok uluslararası platformda ortak çalışmalar yürüttükleri Kore Finansal
Yatırım Birliğiyle (KOFIA) mutabakat zaptı imzaladıklarını belirten Başkan Öztangut, iki ülke
arasındaki güçlü bağların, bu anlaşmayla birlikte sermaye piyasalarına ve aracılık sektörüne de
taşınmasını diledi.
Öte yandan 6-7 Kasım tarihlerinde yapılacak olan lisanslama sınavlarına da değinen Başkan
Nevzat Öztangut, ikinci kez Aracı Kuruluşlar Birliği tarafından düzenlenen sınavlara 32.000
kişiyle rekor seviyede başvuru bulunduğuna dikkat çekti.

Yurtdışında Fiyat Adımları, Emir İptalleri ve
İşlem Bilgilerinin Şeffaflığı
Sermaye Piyasasında Gündem’in bu sayısında, yakın zamanda İMKB hisse senetleri piyasasının
işlem kurallarında yapılan yeni düzenlemelere ilişkin olarak Londra Borsası, NYSE Euronext ve
Deutsche Börse’deki uygulamalar ele alınıyor.
Borsalarda Fiyat Adımları Uyumlaştırılıyor
Rapora göre, son yıllarda işlem maliyetlerini azaltmak, piyasa aktivitesini ve etkinliğini artırmak
amacıyla fiyat adımları daraltılıyor. Uluslararası rekabette geri kalmamak ve teknolojik uyum için
borsaların birbirine benzer hareket ettiği görülüyor.
Avrupa’daki fiyat adımlarını uyumlaştırmak ve fiyat aralıklarını basitleştirmek için Avrupa
Borsalar Federasyonu (FESE) 2009 yılında, en likit hisse senetleri için 4 alternatif fiyat adımı
uygulaması önerdi. Avrupalı borsalar da bu öneriler arasından kendilerine uygun olan
alternatifleri uygulamaya başladı.
Farklı Pazarlar İçin Farklı Fiyat Adımları Uygulanabiliyor
Ele alınan borsalarda, ana pazarlarda FESE’nin önerdiği tablolar kullanılırken, diğer pazarlarda
fiyat adımları değişebiliyor. NYSE Euronext ve Deutsche Börse, FESE’nin önerdiği alternatifler
arasından daha düşük fiyat adımlarının yer aldığı seçeneği tercih ederken, Londra Borsasının
ana pazarındaki menkul kıymetler için tercih ettiği seçenekte fiyat adımları daha yüksek.
Emirler İptal Edilebiliyor
İncelenen borsaların hepsinde, seans süresince bekleyen emirler iptal edilebiliyor. Yanı sıra,
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“gerçekleşmezse iptal et” gibi bazı emir tipleri de zaten içlerinde emir iptalini barındırıyor.
İşlem Sırasında Karşı Taraf Bilgisi Açıklanmıyor
Gerek Londra Borsası, gerekse NYSE Euronext ve Deutsche Börse’de işlem sırasında sadece
fiyat ve hacim bilgileri açıklanıyor. İşlem yapan kurumlar açıklanmıyor. Avrupalı aracı kurumlara
getirilen borsa dışı işlem bilgilerini yayınlama zorunluluğu, borsalara ait sistemler aracılığıyla
yerine getiriliyor. İşlem ve fiyat bilgilerinin yer aldığı bu bildirimlerde yalnızca Londra Borsasının
sisteminde üye bilgileri de mevcut.
Bilgi İçin: Gökben Altaş

Tel: 212-280 85 67 Dahili:147

e-posta: galtas@tspakb.org.tr

Aracı Kurum Yoğunlaşma ve Performans Analizi-2010/06
Gündem’in ikinci konusunu aracı kurum sektöründe yoğunlaşma ve performans analizi
oluşturuyor. Analizde 2010 yılının ilk altı ayında faal olan aracı kurumlar, çeşitli veriler ışığında
değerlendiriliyor.
Aracı Kurumlar Arası Yoğunlaşma Dikkat Çekici

Haziran ayı sonuna göre aktif sıralamasında, ilk sıradaki kurum sektörün toplam aktiflerinin
üçte birine, ilk 20 kurum ise sektör aktiflerinin %20’sine sahip.

Komisyon gelirlerine göre ilk sıradaki kurum, son sıradaki 40 kurumun komisyon geliri
kadar aracılık komisyonu elde etmiş durumda.

Kârlılık sıralamasında ilk 20 kurum sektör kârının %88’ini üretirken, 19 kurum zarar etti.
Komisyon Gelirlerinin Payı Küçük Aracı Kurumlarda %90’a Kadar Çıkıyor

Aracılık komisyonlarının toplam gelirler içindeki payı kurumların ölçeği küçüldükçe artıyor,
küçük ölçekli kurumlarda %90’a çıkıyor.

Son dönemde artan halka arz işlemlerinin katkısıyla, hizmet gelirlerinin toplam gelirler
içindeki payı kamu ve yabancı kökenli kurumlarda %20’nin üzerinde.
Ölçek Düştükçe Yabancı Kaynak Kullanımı Azalıyor

Yerli kurumlarda dış kaynak kullanım oranı %74 iken, kurum ölçeği küçüldükçe dış kaynak
kullanımı %41’e kadar iniyor.
Yabancı Yatırımcılar Kamuyu Tercih Etmiyor

Yabancı yatırımcılar işlemlerinde; yabancı ve banka kökenli kurumları tercih ediyor.
Sektör Çalışanlarının Verimliliği

Çalışan başına hisse senedi işlem hacmi, banka kökenli, yabancı, büyük ve orta ölçekli aracı
kurumlarda en yüksek. Bu durum net komisyon ve faaliyet gelirlerine de yansıyor.

Banka kökenli, büyük ölçekli, yabancı ve kamu aracı kurumlarında, eğitim seviyesi daha
yüksek çalışanlar istihdam ediliyor.

Çalışan başına kârlılık, eğitim seviyesi yüksek çalışanların bulunduğu aracı kurumlarda daha
fazla. Bu kurumlardaki ortalama personel giderleri de diğer grupların üzerinde.
Bilgi İçin: Özcan Çikot: Tel: 212-280 85 67 Dahili:146 e-posta: ocikot@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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