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TSPAKB’den yeni bir rapor: 
Japonya Sermaye Piyasası 

 
Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği (TSPAKB), ülkemizde yeterince tanınmayan 
fakat dünyadaki en önemli piyasalardan biri olan Japonya sermaye piyasası hakkında ayrıntılı 
bir rapor hazırladı.  
 
Raporda, Japonya sermaye piyasası, tarihi, yapısı ve uluslararası karşılaştırmalarla ele 
alınıyor. Detaylı olarak incelenen Tokyo Borsasının ardından ülkedeki diğer borsalara da 
değiniliyor. Ayrıca sermaye piyasası kurumları, işleyişi ve yatırımcıları hakkında bilgi veriliyor.  
 
Raporda yer alan veriler, Japonya sermaye piyasasını hem ülkemiz hem de önde gelen diğer 
ülke piyasalarıyla karşılaştırma olanağı sunuyor.  
 
Dünyanın ikinci büyük ekonomik gücü  
1970’li yılların ortalarından itibaren dünya ekonomisi ve siyasetine yön veren Japonya, milli 
gelir açısından Amerika Birleşik Devletlerinden sonra dünyanın ikinci büyük ekonomik gücü.  
 
Japonya, sermaye piyasası alanında da dünyada ön sıralarda yer alıyor. Ülkede altı tane 
menkul kıymet borsası faaliyet gösteriyor. 2005 yılı verilerine göre Tokyo Borsası piyasa 
değeri açısından dünyanın ikinci, Osaka Borsası ise beşinci büyük borsası.  
 
İşlem hacminin %88’i Tokyo Borsasında 
Tokyo Borsası aynı zamanda ülkedeki altı borsa arasında en likit olanı. 2005 yılında 
Japonya’daki tüm hisse senedi işlem hacminin %88’i Tokyo Borsasında gerçekleşmiş.  
 
Japonya’nın ikinci büyük borsası olan Osaka Borsası, özellikle türev ve opsiyon ürünlerinde 
ülkenin en gelişmiş borsası. Ancak hisse senedi işlemlerindeki payı sadece %4.  
 
Nagoya Borsası ise 1,9 trilyon $’lık piyasa değeri ile Japonya’nın üçüncü büyük borsası 
olmasına karşın, işlem gören 386 şirket ile diğer borsalara göre oldukça küçük kalıyor.  
 
Jasdaq: Tezgahüstü piyasadan borsaya  
Raporda ele alınan bir diğer borsa ise Jasdaq. Jasdaq, 1976 yılında küçük ve orta ölçekli 
işletmelere yönelik bir piyasa olarak kurulmuş, 2004 yılında da borsaya dönüşmüş. 2005 yılı 
sonunda 956 şirketin kote olduğu borsanın yıllık işlem hacmi ise 164 milyar dolar. Bu 
borsanın, ülkemizde aynı amaçla kurulan Gelişen İşletmeler Piyasaları A.Ş. için de bir fikir 
verebileceği düşünülüyor. 
 
En önemli portföy artışı yabancı yatırımcıdan  
Japonya’daki tüm hisse senedi portföylerinin %32’sini finansal kurumlar ellerinde 
bulunduruyor. Bireysel yatırımcılar ise hisse senetlerinin %20’sine sahip. Yabancı 
yatırımcıların payının son yirmi yılda %7’den %27’ye çıkması da dikkat çekiyor.  
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