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TSPAKB Başkanı Attila Köksal Hedeflerini Açıkladı
Aracı Kuruluşlar Birliğinin yeni başkanı Attila Köksal, Sermaye Piyasasında Gündem’in Haziran
sayısındaki yazısında yönetim kurulu olarak hedeflerinin Türkiye sermaye piyasasını yeniden
yapılandırmak olduğunu belirtti.
Bu hedefe ulaşmak üzere üç temel konuya odaklanmayı planladıklarını belirten Köksal, öncelikle
sektör çalışanlarının uluslararası piyasaları ve gelişmeleri takip edip yurtdışındaki fırsatları da
yatırımcılara sunabilmeleri gerektiğini vurguladı.
Bunun yanında, yatırımcı eğitimi projesi çerçevesinde pek çok faaliyetin düzenlenmekte
olduğuna dikkat çeken Attila Köksal, hem küskün yatırımcıları geri kazanmayı, hem de yeni
yatırımcılara ulaşmayı amaçladıklarını ifade etti.
Son olarak Köksal, sermaye piyasasının gelişimine yönelik mevzuat değişiklikleri ile yeni
ürünlerin piyasaya katılması konusunda, sektör kurumları arasında son dönemde yakalanan
sinerjiyi yeni ve verimli projelere dönüştürmeyi istediklerini belirtti.

Japonya Sermaye Piyasası
Sermaye Piyasasında Gündem’in Haziran sayısındaki ilk raporda Japonya’nın sermaye piyasası
ele alınıyor.
Japonya’da 5 Borsa Faaliyette
Japonya sermaye piyasasının merkezi düzenleyicisi Finansal Hizmetler Kurumu.
Ülkede 5 borsa (Tokyo, Osaka, Nagoya, Sappore ve Fukuoka) faaliyet gösteriyor. Hisse senedi
işlemlerinin yaklaşık %90’ı Tokyo Borsasında yapılıyor. Bir borsada kote olan şirketler ülkedeki
diğer borsalara da kote olabiliyor. Örneğin Tokyo Borsasındaki 611 şirket ikinci bir borsaya kote.
Tokyo Borsası Piyasa Değerinde Dünya Üçüncüsü
2010 sonu itibariyle kote olan 2.280 şirketin toplam piyasa değeri 3,8 trilyon $. Bu büyüklükle
Tokyo, dünyada 3. sırada. 2010 yılında toplam hisse senedi işlem hacmi de 3,8 trilyon $ olarak
gerçekleşmiş.
Osaka Borsası ile Jasdaq Birleşti
Ülkenin ikinci büyük borsası olan Osaka Borsası, 2008 sonunda ülkenin KOBİ borsası olan
Jasdaq’ı satın aldı. 2010 sonu itibariyle 747 şirket ana pazarlarda koteyken, Jasdaq pazarında
998 şirket işlem görüyor.
Osaka Borsası türev işlemlerinde öne çıkıyor. Borsada, endekse dayalı vadeli işlem sözleşmeleri,
endeks ve hisse senedi opsiyonları ile döviz kontratları işlem görüyor. 2010 yılında toplam türev
işlem hacmi 4 trilyon $’ı geçiyor.
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Tahviller Tezgâhüstünde İşlem Görüyor
2010 yılında 87 trilyon $’a ulaşan ikincil piyasa tahvil işlemlerinin önemli bir kısmı tezgahüstü
piyasalarda yapılıyor. Borsalarda genellikle hisse senedine çevrilebilir tahviller işlem görüyor.
Bilgi İçin: Gökben Altaş: Tel: 212-280 85 67 Dahili:147 e-posta: galtas@tspakb.org.tr

Aracı Kurum Yoğunlaşma ve Performans Analizi
Gündem’in ikinci raporunda, 2010 yılı verileriyle aracı kurum sektörünün yoğunlaşma ve
performans analizi yapılıyor. Raporda, 85 aracı kurumun verileri inceleniyor.
Aracı Kurumlar Arası Yoğunlaşma Yüksek
 Aracı kurumlar aktif büyüklüklerine göre sıralandığında, ilk üç aracı kurumun aktif büyüklüğü
diğer 82 aracı kurumun aktif büyüklüğüne denk.
 Net komisyon gelirlerine göre ilk sırada yer alan aracı kurum, son 43 aracı kurum kadar
komisyon geliri elde etmiş durumda.
 Net dönem kârına göre ilk sırada yer alan kurum, 47 aracı kurumun toplamından fazla kâr
etti.
Ölçek Küçüldükçe Komisyon Gelirlerine Bağımlılık Artıyor
 Aracı kurumların ölçekleri küçüldükçe, aracılık komisyonlarına bağımlılığı artıyor.
 Büyük ve orta ölçekli aracı kurum gelirlerinin beşte birini halka arz, kurumsal finansman ve
varlık yönetimi gibi gelirler oluşturuyor.
Banka Kökenli Kurumların Özsermaye Karlılığı Daha Yüksek
 Banka kökenli aracı kurumların özsermaye kârlılığı %16 iken banka kökenli olmayanlarınki
%13.
Yabancı Yatırımcılar Yabancı Kurumları Tercih Ediyor
 Yabancı yatırımcılar 2010 yılında hisse senedi işlemlerinin %71’ini, VOB işlemlerinin ise
%74’ünü yabancı aracı kurumlar aracılığıyla yaptı.
Sektör Çalışanlarının Verimliliği
 Çalışan başına performans göstergeleri, banka kökenli, büyük ölçekli ve yabancı aracı
kurumlarda çalışan başına kârlılığın daha yüksek olduğunu gösterdi. Bu kurumlarda çalışanların
maliyetleri de daha yüksek.
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 40
bankanın üye olduğu özdüzenleyici bir meslek kuruluşudur. 11 Şubat 2001 tarihinde kurulan Birlik, meslek kurallarını
oluşturmakta ve sektörü denetlemektedir.
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