BASIN BÜLTENİ
5 Ekim 2006
TSPAKB’nin aylık yayını sermaye piyasasında gündem’in Ekim 2006 sayısında iki önemli
konu inceleniyor: Aracı Kurumların 2006/06 Dönemi Faaliyet Verileri ve 2006/06
Dönemi Mali Verileri.

Aracı Kurumların 2006/06 Dönemi
Faaliyet Verileri
sermaye piyasasında gündem’in Ekim sayısında yer alan ilk raporda, aracı kurumların
2006 yılının ilk yarısına ilişkin faaliyet verileri değerlendiriliyor. Raporda aracı kurumların
işlem hacmi dağılımı, yatırım bankacılığı ve portföy yönetimi faaliyetlerinin yanı sıra, kredili
işlemleri, internet ve çağrı merkezleri üzerinden yaptıkları işlemler inceleniyor. Çalışmada
ayrıca, aracı kurumların şube ağları ve çalışan profiline ilişkin veriler yer alıyor.
Yabancı yatırımcılardan İMKB’ye ilgi sürdü
Verilere göre, 2006’nın ilk yarısında yabancı yatırımcılar toplam işlem hacminin %19’unu
gerçekleştirdi.
DİBS ve VOB işlem hacmi dağılımı yayınlanmaya başlandı
TSPAKB, 2006 yılından itibaren aracı kurumların DİBS ve vadeli işlemleriyle ilgili istatistikleri
de yayınlamaya başladı. İstatistiklere göre, aracı kurumlarda DİBS işlemlerinin ağırlıklı kısmını
yatırım fonları gerçekleştiriyor. VOB’da ise, işlem hacminin %90’ını yurtiçi bireysel yatırımcılar
ile yerli kurumlar yaratıyor.
İnternet işlemlerinde artış
İnternet üzerinden hizmet veren kurum sayısı Haziran 2006 sonunda 61’e ulaşmış bulunuyor.
Bu kanalla gerçekleşen hisse senedi işlem hacmi ise toplamın %7’sini oluşturuyor.
Kredili işlemlerde Mart ayına kıyasla düşüş
Haziran 2006 sonu itibariyle sektörün açtığı toplam kredi bakiyesinin 349 milyon YTL ile Mart
ayına göre düşüş gösterdiği belirtiliyor.
Şube ağı daraldı
Raporda, yatırımcıya hizmet verilen toplam şube sayısı gerilemiş görünse de, asıl sebebin
TMSF bünyesindeki bir aracı kurumun satışı olduğuna değiniliyor. Bu satış hariç
bırakıldığında, şube sayısındaki artış sürüyor.
Çalışan sayısındaki artış sürdü
Raporda, sektörde çalışan sayısının 2003 sonundan beri ilk kez tekrar 6.000’in üzerine çıktığı
belirtiliyor.
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Aracı Kurumların 2006/06 Dönemi
Mali Verileri
sermaye piyasasında gündem’de yer alan ikinci çalışmada, aracı kurumların 2006 yılının ilk
yarısına ilişkin UFRS (Uluslararası Finansal Raporlama Standartları) formatındaki mali verileri
değerlendiriliyor. Aracı kurum sektörünün mali analizi, 2005 ve 2006 yıllarının ilk altı aylık
dönemleri karşılaştırılarak yapılıyor. Rapordaki veri ve analizler, 2005/06 dönemi için 101,
2006/06 dönemi için ise 100 aracı kurumun finansal tabloları toplulaştırılarak elde ediliyor.
Bilançolarda likit yapı
Raporda, aracı kurumların Haziran 2005 sonunda 2,1 milyar YTL olan aktif toplamlarının,
Haziran 2006 sonunda %34 artarak 2,8 milyar YTL’ye yükseldiği belirtiliyor. Söz konusu
dönemde toplam varlıklar içerisinde cari varlıkların payının %82’den %85’e yükselirken, duran
varlıkların payının ise %18’den %15’e gerilediği ve aracı kurumların bilançolarının daha likit bir
yapıya ulaştığı vurgulanıyor.
Komisyon gelirlerinde artış
Aracı kurumların 2005/06 döneminde 409 milyon YTL olan toplam gelirlerinin, 2006/06
döneminde %24 artarak 508 milyon YTL’ye yükseldiği belirtiliyor. Çalışmada, gelir
kompozisyonu içerisinde 2006 yılının ilk yarısında komisyon gelirlerinin payının arttığı, buna
karşın diğer faaliyet gelirlerinin payının azaldığı görülüyor.
Kârlılık artışında yavaşlama
Aracı kurumların 2005’in ilk altı ayında 112 milyon YTL olan net kârları 2006/06 döneminde
%43 artış göstererek 160 milyon YTL’ye çıkmış durumda. Raporda ayrıca yılın ikinci çeyreğinde
yaşanan finansal dalgalanmanın, sektörün gelir ve kârlılığındaki büyümeyi yavaşlatsa da aracı
kurum sektörünün 2006 yılının ilk yarısını olumlu mali sonuçlarla tamamladığı belirtiliyor.
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