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Öztangut, ICSA Gelişmekte Olan Piyasalar Komitesi
Başkanı Oldu
Sermaye Piyasasında Gündem’in Şubat sayısındaki yazısında Aracı Kuruluşlar Birliği Başkanı
Nevzat Öztangut, 2011 yılında sermaye akışlarının devam edeceğine işaret etti. Öztangut, bu
hareketleri istikrarlı kılmak için sermaye piyasasının derinleşmesi gerektiğini dile getirdi.
Öztangut, mevduat veya sabit getirili menkul kıymetlerin uzun yıllardır yatırımcılara hem yüksek
getirili hem de riski düşük bir yatırım imkânı sunduğunu söyledi. Faiz oranlarının gerilediği son
dönemde ise gerek kurumsal, gerekse bireysel yatırımcıların getirilerini artırmak için yeni alanlar
aradığını ifade eden Öztangut, yeni yatırım araçlarının geliştirilmesine yönelik düzenlemelerin
yapılmakta olduğuna işaret etti.
Yurtdışı tanınırlıklarını artırmak üzere yoğun çaba sergilediklerini belirten Öztangut, Birliğin
Uluslararası Menkul Kıymet Birlikleri Konseyinin (ICSA) Gelişmekte Olan Piyasalar Komitesinin
başkanlığına seçildiğini söyledi. Sermaye piyasası düzenleyici otoritelerini temsil eden
IOSCO’nun benzer komitesinin başkanlığının da SPK Başkanı Prof. Dr. Vedat Akgiray tarafından
yürütüldüğünü hatırlatan Öztangut, Türkiye’nin uluslararası platformlarda sermaye piyasası
alanında gelişmekte olan ülkeleri temsil etmesinin önemli olduğunu vurguladı.

Finansal Krizle İlgili Uluslararası Çalışmalar
Sermaye Piyasasında Gündem’in Şubat sayısındaki ilk raporda, uluslararası kurumların finansal
krizin ardından yürüttüğü çalışmalar ele alınıyor. Gündem’in Ocak 2010 sayısında yayınlanan ilk
raporun devamı niteliğinde olan araştırmada, aradan geçen bir yıldaki gelişmeler özetleniyor.
Finansal İstikrar Kurulu, Ülkeleri Değerlendiriyor
Finansal İstikrar Kurulu, uluslararası düzenleyici kurumların yayınladığı prensiplerin ulusal bazda
uygulanma derecesini tespit ediyor. Bu çerçevede, 2010 yılında çeşitli ülkelerdeki ücretlendirme
prensiplerini ve Meksika sermaye piyasasındaki düzenlemeleri ele alan iki rapor yayınladı.
Uluslararası Para Fonu Erken Uyarı Mekanizmaları Oluşturdu
Uluslararası Para Fonu IMF, sistemik risk yaratabilecek unsurların önceden tespit edilmesi için
Finansal İstikrar Kurulu’yla birlikte erken uyarı mekanizmaları oluşturdu. Ek olarak, gelişmekte
olan ülkelerin Fon’daki oy haklarının 2011 yılında artırılması planlanıyor.
Uluslararası Menkul Kıymet Düzenleyicileri Örgütü, Prensiplerini Revize Etti
Uluslararası Menkul Kıymet Düzenleyicileri Örgütü IOSCO, düzenleyici kurumlar arasında sınır
ötesi işbirliğinin artırılması için prensipler yayınladı. Ayrıca, menkul kıymet düzenlemelerine
ilişkin prensiplerini revize etti. Örgüt; serbest fonlar, kredi derecelendirme kuruluşları ve
tezgâhüstü türev piyasasına ilişkin düzenlemeleri de gözden geçirdi.
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Uluslararası Ödemeler Bankası, Standartları Sıkılaştırdı
Uluslararası Ödemeler Bankası BIS, bankalardaki sermaye tabanının ve likidite standartlarının
güçlendirilmesi için Basel III standartlarını oluşturdu. Sınır ötesi faaliyetleri bulunan kuruluşların
işleyişine ve tasfiye süreçlerine ilişkin standartlar oluşturan Ödemeler Bankası, kurumsal
yönetim ilkelerinde değişikliğe gitti.
Bilgi İçin: Efsun Değertekin: Tel: 212-280 85 67 Dahili:124 e-posta: edegertekin@tspakb.org.tr

Tayland Sermaye Piyasası
İkinci raporda son yıllarda istikrarlı büyümesi ile dikkatleri çeken Tayland’ın sermaye piyasası
ele alınıyor. 2000’li yıllarda ortalama %4-5 büyüme kaydeden Tayland’da, 2010 yılında milli
gelirin %9 büyüyerek 313 milyar $’a ulaştığı tahmin ediliyor.
Sermaye Piyasası Faaliyetleri
Tayland’da sermaye piyasasının denetlenmesinden sorumlu olan SEC, dört ana faaliyet için
aracı kuruluşlara yetki belgesi veriyor. Hisse senedi işlemlerini aracı kurumlar yapabilirken, sabit
getirili menkul kıymet işlemlerine hem aracı kurumlar hem de bankalar aracılık ediyor. Portföy
yönetim ve sigorta şirketleri de portföy ve fon yönetimi faaliyetlerinde bulunabiliyor.
Tayland Borsası
Tayland’da menkul kıymetlerin organize bir piyasada işlem görmesi Bangkok Borsasının 1962’de
yılında özel bir şirket statüsünde kurulmasıyla başladı, ancak bu borsa başarılı olamıyor.
Ardından 1974’te kamu kurumu statüsünde Tayland Borsası kuruluyor. Borsada hisse senetleri,
depo sertifikaları, borsa yatırım fonları, varantlar ve yatırım ortaklıkları işlem görüyor. 2003’te
SGMK işlemleri de Tahvil Borsası bünyesinde yapılmaya başlanıyor.
2010 sonu itibariyle hisse senedi ana pazarında işlem gören şirket sayısı 474 olup, piyasa değeri
278 milyar $. Yıllık işlem hacmi ise 220 milyar $. Küçük ölçekli şirketlerin işlem gördüğü
alternatif pazarda ise 66 şirket aynı dönemde 3 milyar $’lık işlem yaratmış durumda. Hisse
senetlerinde likiditeyi yaratan grup, %60 civarındaki işlem hacmi payı ile bireysel yatırımcılar.
Tayland Türev Borsası
2004 yılında kurulan Tayland Türev Borsası, Tayland Borsasının bir iştiraki olup, kamu
sahipliğindeki bir şirket konumunda. Kısa bir geçmişi olan Borsada hisse senedi endeksine,
hisse senedine ve altına dayalı kontratlar işlem görüyor.
Sermaye Piyasasını Geliştirme Planı
Tayland’da sermaye piyasasının gelişimi için 2010-2014 yıllarını kapsayacak bir program
hazırlandı. Yapılacak reformlar arasında Tayland Borsasının özelleştirilmesi, ürün çeşitliliğinin
artırılması ve kayıt dışı çalışanlara yönelik Ulusal Tasarruf Fonunun kurulması bulunuyor.
Bilgi İçin: Gökben Altaş: Tel: 212-280 85 67 Dahili:147 e-posta: galtas@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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