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Sermaye Piyasasının Yeni Ürün ve
Yatırımcılara İhtiyacı Var!
TSPAKB Başkanı Nevzat Öztangut sermaye piyasanın daha geniş bir yatırımcı kitlesine yeni
ürünlerle seslenmesi gerektiğini belirtti.
TSPAKB’nin aylık yayını sermaye piyasasında gündem’in Aralık 2007 sayısında yer alan
yazısında; Öztangut, hisse senedi işlemlerinde başlayan artış eğiliminin, ABD’deki konut
kredilerine dair endişelerin artmasıyla sınırlandığını belirtti. Ancak, 2007’nin ilk dokuz ayında
aracı kurumların hisse senedinden elde ettiği komisyon gelirlerindeki olumsuz
dalgalanmaların sermaye piyasasının yeni bir aracı olan vadeli işlemlerle dengelendiği ekledi.
2001 kriziyle beraber TMSF’ye devredilen bankalar, kamu yönetimine geçen çeşitli grup
şirketleri gibi gelişmelerle, hisse senedi hesap sayısının düzenli olarak azaldığını belirten
Öztangut, “Artık geldiğimiz noktada, sermaye piyasamızın daha geniş bir yatırımcı kitlesine,
daha geniş ürün yelpazesi sunan bir yapıya nasıl ulaşabileceğini tartışmamız gerektiğine
inanıyoruz. Önümüzdeki yıl konuyu geniş bir katılımla tartışmaya açmayı planlıyoruz.”
açıklamasında bulundu.

İlk 9 Ayda Aracı Kurumların Net Kârı %36 Arttı!
TSPAKB’nin aylık yayını sermaye piyasasında gündem’in Aralık 2007 sayısında, aracı
kurum sektörünün yılın ilk dokuz ayındaki faaliyet verileri ve mali sonuçları değerlendiriliyor.
Aracı kurumların verileri, bu dönemde hisse senedi ve vadeli işlemlerde yabancı yatırımcı
payının arttığını ortaya koyuyor. Mali sonuçlarda ise sektör bilançosunun %33 büyüdüğü ve
net kârın 2006 Eylül’üne göre %36 artarak 255 milyon YTL’ye yükseldiği görülüyor.

Aracı Kurumların Eylül 2007 Verileri
İlk dokuz ayda hisse senedi işlem hacmi arttı
Yılın ilk dokuz ayında aracı kurumların hisse senedi işlem hacmi, 2006 yılının aynı dönemine
göre %12 arttı. Yabancı yatırımcıların işlem hacmi payı ise %19’dan %23’e çıktı.
VOB’da lider aracı kurumlar
Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası’nın işlem hacmi 2007’nin ilk 9 ayında 2006’nın aynı
dönemine göre 7 kat arttı. Bu dönemde, VOB işlem hacminin %90’ını aracı kurumlar yaptı.
Raporda, hisse senetlerinde olduğu gibi aracı kurumlardan yapılan vadeli işlemlerde de
yabancı yatırımcıların payının hızla artarak %20’ye çıktığı belirtiliyor.
Kurumsal finansman faaliyetleri hızlanıyor
Verilere göre, aracı kurumların sene başında sahip olduğu kurumsal finansman
sözleşmelerine 2007’nin ilk dokuz ayında 307 yeni sözleşme daha eklendi. Bu dönemde 10’u
halka arz ve 21’i şirket satın alma-birleşme olmak üzere toplam 137 proje tamamlandı.
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Yatırımcılar daha çok kredi kullanıyor
2007 Eylül sonu itibariyle aracı kurumların kullandırdıkları kredi bakiyesi %40 artarak 478
milyon YTL’ye çıktı. Kişi başı kullanılan ortalama kredi tutarı ise 50.000 YTL’ye ulaştı.
Aktifler büyüdü
Aracı kurumların aktifleri 2007 Eylül döneminde, 2006 Eylül’üne göre %33 artarak, 3,9 milyar
YTL’ye ulaştı. Kurumlar, borsa para piyasasından borçlanıp banka mevduatına yöneldiler.
Aracı kurumlar kâr ediyor
Hisse senedi işlem hacminde %12, VOB işlem hacminde ise %600’lük artış, komisyon
gelirlerine ve dolayısıyla net dönem kârına yansıdı. Aracı kurumların, bu yılın 3. çeyreği
itibariyle net dönem kârı 255 milyon YTL seviyesine çıkarak geçen seneye göre %36 arttı.
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