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Yılın İlk Yarısında Aracı Kurumların Aktifleri %23
Büyüdü!
TSPAKB’nin aylık yayını sermaye piyasasında gündem’in Ekim 2007 sayısında, aracı
kurum sektörünün yılın ilk altı aydaki faaliyet verileri ve mali sonuçları değerlendiriliyor. Aracı
kurumların faaliyet verileri, 2007’nin ilk yarısında hisse senedi işlemlerinde yabancı yatırımcı
payının arttığını ortaya koyuyor. Mali verilerde ise bilançonun %23 büyüdüğü, ancak net
kârın 2006 Haziran’ına göre %4 gerilemeyle 153 milyon YTL’ye indiği belirtiliyor.

Aracı Kurumların Faaliyetleri
İlk yarıda hisse senedi işlem hacmi düştü
Yılın ilk altı ayında aracı kurumların hisse senedi işlem hacmi, 2006 yılının aynı dönemine
göre %9 geriledi. Yabancı yatırımcıların işlemler içindeki payı %23 oldu.
VOB’da lider aracı kurumlar
Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası’nın işlem hacmi 2007’nin ilk yarısında 2006’nın aynı
dönemine göre 6 kat arttı. Bu dönemde, VOB işlem hacminin %86’sı aracı kurumlar
tarafından yapıldı. Raporda, aracı kurumlardan yapılan vadeli işlemlerde yabancı yatırımcıların
payının hızlı bir artışla %19’u bulduğu belirtiliyor.
Kurumsal finansman faaliyetleri hızlanıyor
Verilere göre, aracı kurumların sene başında sahip olduğu kurumsal finansman
sözleşmelerine 2007’nin ilk yarısında 234 yeni sözleşme daha eklendi. Kurumlar bu dönemde
99 sözleşmenin şartlarını tamamladı.
Portföy yönetimine bireysel yatırımcı ilgisi azalıyor
Portföy yönetimindeki bireysel yatırımcı sayısı azalırken, A tipi yatırım fonlarında %17’lik
büyüme gerçekleşti.

Aracı Kurumların Mali Verileri
Banka mevduatları artıyor
Raporda, aracı kurumların bilanço büyüklüğünün 2006/06’ya göre artış gösterdiği ve 3.5
milyar YTL’ye ulaştığı belirtiliyor. Bu artışta en önemli rolü, aracı kurumların borsa para
piyasasından borçlanarak, mevduata yönelmeleri oynuyor. Böylelikle aracı kurumların aktif
yapılarının daha likit bir yapıya kavuştuğu belirtiliyor.
Sermayede artış sürüyor
Pasif tarafında ise borsa para piyasasına olan borçlardaki artışla beraber kısa vadeli
yükümlülüklerin yükseldiği, özsermayenin payının az da olsa gerilediği dikkat çekiyor.
Özsermayenin pasifin yarısını, ödenmiş sermayenin de özsermayenin yarısını oluşturduğu
belirtiliyor.
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Komisyon gelirleri düşüyor
Aracı kurumların komisyon gelirlerinin, işlem hacmindeki düşüşle beraber 275 milyon YTL’ye
indiği, varlık yönetimi, kredili işlem ve kurumsal finansman gibi diğer ana faaliyet gelirlerinin
ise %13 artarak 199 milyon YTL’ye ulaştığı belirtiliyor. Toplam gelirler ise geçen yılın ilk
yarısıyla aynı seviyede, 509 milyon YTL’de kalıyor.
Gelirler fazla değişmezken, net kâr azalıyor
2007/06 döneminde faaliyet gelirlerinin fazla değişmediği, giderlerin ise %10 arttığı
belirtiliyor. Böylece, geçen yıl aynı dönemde 160 milyon YTL olan net dönem kârının %4
gerileme ile 153 milyon YTL’ye düştüğü dikkat çekiyor.
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