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Öztangut: “Özelleştirmelere Devam”
TSPAKB Başkanı Nevzat Öztangut, son zamanlarda global ekonomide yaşanan gelişmelere
değinerek, ülkemiz ekonomisi ve sermaye piyasasının bu gelişmelere gösterdiği tepkilerle
dünyayla ne kadar entegre bir yapıda olduğunu gösterdiğini söyledi.
2008’de özelleştirilmesi beklenen kurumların, özellikle Telekom ve Halk Bankası
özelleştirmelerinin, ülkemiz ekonomisi ve piyasalarını canlandıracağını belirten Öztangut,
Şubat ayı içinde gerçekleştirilen satın almalarla uluslararası sermayenin ilgisinin ülkemize
çekildiğine işaret etti. Öztangut, bu gelişmelerin İstanbul’un bölgesel bir finans merkezi
olması yolunda, yapılan çalışmaların ne kadar doğru olduğunu gösterdiğini belirtti.
TSPAKB’nin aylık yayını Sermaye Piyasasında Gündem’in Mart 2008 sayısında yer alan
yazısında Öztangut, sürekli gelişen ve değişen dünyayı yakalayabilmek için yeni yatırım
araçlarının geliştirilip yerli yatırımcının bilinçlendirilmesi ve piyasaya katılmasının piyasanın
öncelikleri arasında olması gerektiğini vurguladı.

Devlet Yatırım Fonları
Sermaye Piyasasında Gündem’in Mart sayısında iki araştırma raporu yer alıyor. Raporlardan
ilkinde, uluslararası piyasalarda konut kredilerinden kaynaklanan kriz ile gündeme gelen
Devlet Yatırım Fonları, ikincisinde ise sermaye piyasamızda yeni bir yatırım aracı olacak
Varantlar inceleniyor.
Yeni Başrol Oyucuları
Devlet yatırım fonları, 2007 yılı içinde yaşanan yüksek riskli mortgage krizi ile zor duruma
düşen Citigroup, Merrill Lynch, UBS, Morgan Stanley ve Bear Stearns gibi büyük finans
kurumlarına yaptıkları yatırımlarla gündemi belirleyen aktörler oldu.
Petro-dolarcılar İlk Sırada
Ülkelerin bütçe fazlalarını değerlendirmek amacıyla kurdukları bu fonlar, özellikle petrol ihraç
eden Ortadoğu ve yüksek dış ticaret fazlasına sahip Güney Asya ülkeleri tarafından kuruluyor.
3 trilyon $’lık Portföy
2007 sonu itibariyle yaklaşık 3 trilyon $’lık portföyü bulunduğu tahmin edilen devlet yatırım
fonlarının, 2015’te 12 trilyona $’a ulaşması bekleniyor. Yatırımlarını emlak, teknoloji, endüstri,
tüketim, finans, telekomünikasyon ve enerji gibi çok çeşitli sektörlerde değerlendiren fonların,
özellikle gelişmekte olan piyasalarla ilgilendikleri belirtiliyor.
Gözde Bir Piyasa: Türkiye
Birleşik Arap Emirliklerinden, Singapur’a; Kuveyt’ten Norveç’e, Çin’den Rusya’ya kadar birçok
ülkede kurulan devlet yatırım fonlarının Türkiye’de çeşitli yatırım ve girişimlerde bulunduğu
belirtiliyor. Başta Suudi Arabistan olmak üzere, kurulması planlanan yeni devlet yatırım
fonlarından Türkiye’nin de pay alması bekleniyor.
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Varant İhracına İlişkin Düzenleme Geliyor
Sermaye piyasalarının finansal piyasalardaki payının artırılması amacıyla yapılan çalışmalar
kapsamında, varantlar piyasaya katılıyor. Tasarruf sahiplerine yatırım alternatifleri sunmak,
piyasanın derinlik ve genişliğinin yanı sıra, sermaye piyasalarının ülke ekonomisine katkısını
da artıracak.
Taslak Görüşe Açıldı
“Varant İhraçlarına ve Alım Satım İşlemlerine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ Taslağı” SPK
internet sitesinde yayımlanarak kamuoyunun görüşüne açıldı. Çok yakın bir gelecekte hisse
senedine ve İMKB endekslerine dayalı varantların ihracı mümkün hale gelecek.
Varantlar ve Opsiyonlar
Bir menkul kıymet olan ve çok çeşitli biçimlerde yapılandırılabilen varantlar, opsiyon
sözleşmeleri ile büyük benzerlikleri taşıyor. Buna göre varant, yatırımcısına bir menkul kıymeti
alma veya satma hakkı veriyor. Küçük yatırımlarla büyük pozisyonlar alınabilirken, ters
durumlarda yatırımcının kaybı, ödenen varant primi ile sınırlı kalıyor. Raporda, piyasamızda
yeni tanımlanan varantların temel nitelikleri ve benzer sermaye piyasası araçları ile arasındaki
farklılıklar ele alınıyor.
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