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Öztangut: “Finans sektörü yeni projelerle
gelişecek”
TSPAKB’nin aylık yayını Sermaye Piyasasında Gündem’in Ağustos 2008 sayısında yer alan
yazısında Başkan Nevzat Öztangut, aracı kurumların yılın ilk üç aylık rakamlarının hiç de iç
açıcı olmadığını, kârların %68 oranında düştüğünü, işlem hacmi %10 artarken hisse senedi
komisyon gelirlerinin %9 azaldığını söyledi. Gerek yatırımcı tabanının artırılması gerekse yeni
ürünlerin kolaylıkla üretileceği yeni bir sermaye piyasası ortamının gerekli olduğuna değinen
Öztangut, önümüzdeki dönemde çok daha gelişmiş bir sermaye piyasasına ulaşmak
konusunda ümitli olduklarını belirtti.
Öztangut, öncelikle SPK’nın ulusal bir sermaye piyasası strateji belgesi oluşturma
çalışmalarının, önümüzdeki yıllarda piyasa yapısında yaşanabilecek değişikliklerin ortaya
konulması açısından yararlı olacağını vurguladı. Ayrıca, Birliğin İstanbul’un finans merkezi
olması konusunda yapılan çalışmalara aktif olarak katıldığını anlatan Öztangut, “İstanbul
Finans Merkezi projesi, tüm finans sektörü için çok olumlu bir açılım sağlayacaktır” dedi.
Öztangut ayrıca, Birliğin; SPK, İMKB ve TOBB ile beraber şirketlerin sermaye piyasasından
fon sağlamalarını kolaylaştırmak amacıyla düzenleyecekleri ulusal kampanyaya değindi. Bu
işbirliği çerçevesinde, TSPAKB’nin özellikle eğitim ve tanıtım konularında katkıda bulunacağını
belirten Öztangut, sermaye piyasasının potansiyel ihraççı ve yatırımcılara etkin bir şekilde
tanıtılmasını öngören kampanyanın, piyasanın gelişimine önemli katkılarda bulunacağını ifade
etti.

VOB’un Lokomotifi Aracı Kurumlar
Sermaye Piyasasında Gündem’in Ağustos sayısında, aracı kurum sektörünün 2008 yılının ilk
çeyreğine ait faaliyet ve mali verileri inceleniyor.
Yabancılar Atakta
Yılın ilk çeyreğinde hisse senedi işlem hacmi 2007’nin ilk çeyreğine göre %10 artarak 193
milyar YTL’ye ulaştı. Yabancı yatırımcılar, yılın ilk çeyreğinde, hisse senedi işlemlerindeki
paylarını %28’e yükseltti. Yabancıların işlem hacminin yarısını 3 yabancı aracı kurum
gerçekleştirdi.
VOB’un Lokomotifi Aracı Kurumlar
Aracı kurumlar bu dönem de VOB’daki işlem hacminin önemli bir payını, %92’sini
gerçekleştirdi. 2008’in ilk çeyreğinde vadeli işlemlere yabancı ilgisinin arttığı dikkat çekti.
Yabancılar, aracı kurumların gerçekleştirdiği VOB işlemlerinin beşte birini oluşturdu.
İnternet İşlemleri Artıyor
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Rapora göre internet üzerinden gerçekleştirilen hisse senedi ve VOB işlemleri yılın ilk
çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre artış gösterdi.
Diğer taraftan aracı kurumlar, şube ve irtibat bürosu gibi fiziki satış noktalarının sayısını
azaltırken, kullandıkları banka şubelerinin sayısı arttı.
Çalışan Sayısında Gerileme
Uzun bir süredir 5.900 kişi civarında olan çalışan sayısı, bu dönemde ufak bir düşüşle
5.767’ye geriledi. Düşüş özellikle daha az deneyimli ve genç çalışanlarda gerçekleşti.
Aktifler 4 milyar YTL’de kaldı
Aracı kurumların toplam aktifleri 2007 yıl sonuna göre önemli bir değişiklik göstermeyerek 4
milyar YTL oldu. Likit pozisyonlarını koruyan kurumlar, portföylerini genel itibariyle repo ve
mevduatta tutuyor. Pasifte ise, özsermaye toplam kaynakların yarısını oluşturuyor.
Aracı Kurumlar Yatırımlarından Zarar Etti
2008 yılının ilk çeyreğinde geçen yılın eş dönemine göre hisse senedi işlem hacmi %10
artarken, kurumların en önemli gelir kalemlerinden hisse senedi komisyonları %9 geriledi.
Diğer taraftan, vadeli işlemlerden elde edilen komisyonlar 3 kat arttı. Ancak, karşılaştırılan
dönemlerde vadeli işlem hacmindeki 4 katlık artış, komisyon gelirlerine aynı oranda
yansımadı.
Bununla beraber, yılın ilk çeyreğinde piyasada meydana gelen dalgalanmaya bağlı olarak
kurumlar hisse senedi yatırımlarından zarar etti.
Aracı Kurumların Kârı Azaldı
2008’in ilk üç ayında kurumların giderleri arttı. Neticede, aracı kurumların net kârı 2007’nin ilk
çeyreğine göre %68 gerileyerek 22 milyon YTL oldu.
98 kurumdan 39’u kâr ederken, ilk iki kurumun toplam kârı 24 milyon YTL civarında
gerçekleşti. 2007/03 döneminde ise 68 kurum kâr etmişti.
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