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TSPAKB Başkanı Attila Köksal:
“Piyasamızı parlak bir gelecek bekliyor!”
Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği (TSPAKB) Başkanı Attila Köksal, İstanbul’da
düzenlenen basın toplantısında, Türkiye sermaye piyasasının son 10 yılında yaşanan gelişmeleri
değerlendirerek, geleceğe yönelik beklentilerini açıkladı. Köksal, 2012’ye bakışını “Piyasamızı
parlak bir gelecek bekliyor” sözleriyle değerlendirdi.
Toplantıda, 2001 yılından günümüze temel ekonomik verilerin değişimini aktaran Köksal, 2001
yılında 200 milyar dolar olan Gayri Safi Yurtiçi Hasıla’nın bugün 750 milyar dolara yaklaştığını,
kamu borcunun azaldığını, enflasyonun %70 seviyesinden %7’lere indiğini, faizlerin ise
%100’lerden %8’e geldiğini ifade etti.
Ekonomideki bu iyileşmenin sermaye piyasasına olumlu yansıdığını belirten Köksal, aynı
dönemde İMKB-100 endeksinin 14.000 puan seviyesinden 60.000 puan seviyesine çıktığını,
yıllık hisse senedi işlem hacminin 80 milyar dolardan 425 milyar dolara ulaştığını, işlem gören
şirket sayısında da önemli artışlar olduğunu, ancak bu artışa rağmen sermaye piyasasında
ekonomideki gelişmelere tam uyumlu bir gelişme olamadığını, önümüzdeki dönemde sermaye
piyasasının asgari iki kat daha büyümesini beklediklerini belirtti. Bu gelişme potansiyelinin
sermaye piyasasını mevcut durumundan çok ileriye taşıyacağını belirten Köksal, “Sektör olarak

halka arz ve yatırımcı sayılarının arzu edilen düzeylere gelmesi için önümüzdeki dönemde birçok
projeyi hayata geçireceğiz.” dedi.

Yatırımcı yeni ürünler istiyor
Son yıllarda ürün çeşitliliğinin artmakta olduğunu söyleyen TSPAKB Başkanı, yatırımcıların artık
hisse senedi ve tahviller gibi geleneksel ürünlerin yanı sıra, farklı ürünlere de yatırım yapma
imkânı olduğunu vurguladı. Köksal, “Yeni ürünler hızla büyüyor, yatırımcılarımız bu ürünlere ilgi

gösteriyor. Örneğin, 6 yıl önce kurulan VOB, bugün yılda 300 milyar dolar işlem hacmine ulaştı.
İlk defa 2010 yazından ihraç edilmeye başlanan varantların sayısı, bugün 130 civarında. Özel
sektör tahvil ihraçlarında çok hızlı bir büyüme yaşandı. Elektrik vadeli işlem sözleşmeleri ve
kaldıraçlı döviz işlemleri 2011 yılındaki yeni ürünler oldu. Önümüzdeki sene ise tek hisse
senedine dayalı vadeli işlemler ile opsiyonların hayata geçirilmesini bekliyoruz” dedi.
Yeni bir yatırımcı nesli geliyor
1 milyon civarında olan hisse senedi yatırımcısı sayısının Türkiye’nin nüfusuna oranla düşük
olduğunu kaydeden Köksal, geçmişten gelen kısa vadeli yatırım alışkanlığının henüz
kırılamadığını ifade etti. Köksal, yerli yatırımcının hisse senetlerini ortalama 1 ay elinde
tuttuğunu, buna karşın yabancı yatırımcının elde tutma süresinin 1 yıl civarında olduğunu
vurguladı.
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Ancak bu tablonun değişmesi beklediklerini ifade eden TSPAKB Başkanı Köksal, “Düşük

enflasyon ve faiz ortamında yetişen genç nüfus, geçmiş krizleri yaşamadığı için olumsuz
önyargılardan arınmış durumda. Sektör olarak, bu yeni yatırımcı neslinin ihtiyaçlarına cevap
vermeyi hedefliyoruz” dedi.
“Yatırımcı Seferberliği” başlayacak
SPK, İMKB, VOB, MKK, Takasbank gibi sermaye piyasası kuruluşları ile büyük bir uyum içinde
çalıştıklarını belirten Attila Köksal, önümüzdeki birkaç hafta içinde tüm kurumlarla beraber
yatırımcı eğitimi konusunda bir protokol imzalanacağını ifade etti.
“Yatırımcı Seferberliği” olarak adlandırılan bu projede bütün kurumların aynı vizyonu ve
heyecanı paylaştıklarını anlatan Köksal, birikimlerini değerlendirme konusunda yatırımcıyı
bilinçlendirmeyi hedeflediklerini söyledi. Köksal, “Biz, yatırımcılarımızı orta vadeli hedefler

gözeterek, analize dayalı ve uzmanından tavsiye alarak yatırım yapmaya teşvik etmek istiyoruz.
Yatırımcılarımızın, ekonomideki büyümeden faydalanmalarını sağlamaya gayret edeceğiz”
şeklinde konuştu.

Attila Köksal, sermaye piyasasının gelecek 10 yılında, geçen 25 yılın çok üzerinde bir büyüme
yaşanacağına inandığını vurgulayarak halka açık şirket sayısını 1.000’in üzerine çıkartmak ve
nüfusun %10’unun hisse senedi yatırımcısı olması için çalışmalarına devam edeceklerini söyledi.

TSPAKB hakkında:
Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği (TSPAKB), 102 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. Birliğin misyonu, çalışanları en üst
derecede mesleki bilgi ile donatılmış, etik değerlere bağlı, rekabeti yatırımcılara daha kaliteli ürün ve
hizmet sunumu şeklinde algılayan ve saygınlığına önem veren bir meslek mensupları kitlesi oluşturmak;
sermaye piyasasını geliştirmek ve bu yolla ülkenin kalkınmasına katkıda bulunmaktır.

Bilgi için: Grup 7 İletişim Danışmanlığı, Belgin Bektaş 0212 292 13 13 / 0530 969 80 59,
bbektas@grup7.com.tr
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