
“Sermaye Piyasalarının Gelecegi” Konulu
Basın Toplantısı - 11 Eylül 2018 / Gazete ve
Internet Haberleri

Tarih Aralığı: 10.9.2018 - 16.9.2018

Haber Adedi: 265



 

İÇİNDEKİLER

No Yayın Tarihi Yayın Adı Döküman Başlığı Sayfa No

1 16.9.2018 EKONOMİST "CAYMA SÜRESİ 2-3 YILA ÇIKMALI" 50

2 13.9.2018 ANAYURT BAŞKAN TOPAÇ'TAN 'STOPAJ' AÇIKLAMASI 6

3 13.9.2018 HÜRRİYET DAILY NEWS TAX CUT 'SHOULD ALSO BE FOR DEBT INSTRUMENTS' 10

4 13.9.2018 ŞOK BES'TE CAYMA HAKKI 3 YILA ÇIKABİLİR! 5

5 13.9.2018 TİCARİ HAYAT YATIRIM FONLARI VE BORÇLANMA ARAÇLARINDA
STOPAJ DÜŞÜRÜLMELİ

11

6 12.9.2018 BURSA HAKİMİYET "STOPAJIN DÜŞÜRÜLMESİNİ TALEP EDİYORUZ" 5

7 12.9.2018 BURSA KENT "STOPAJ AYNI ANDA DÜŞÜRÜLMELİ" 5

8 12.9.2018 BURSA OLAY 'STOPAJ DÜŞÜRÜLSÜN' TALEBİ 6

9 12.9.2018 DÜNYA FON VE TAHVİLE STOPAJ AYARI TALEBİ 1

10 12.9.2018 HÜRSES TSPB, STOPAJIN DÜŞÜRÜLMESİNİ İSTEDİ 1

11 12.9.2018 KARAR YATIRIM FONLARI VE BORÇLANMA ARAÇLARINDA
STOPAJ DÜŞÜRÜLMELİ

5

12 12.9.2018 KARS HAKİMİYET TSPB BAŞKANI ERHAN TOPAÇ'TAN 'STOPAJ AÇIKLAMASI 5

13 12.9.2018 MİLLİYET YATIRIM FONLARININ STOPAJI DÜŞÜRÜLSÜN 7

14 12.9.2018 SABAH 'STOPAJI FON VE BORÇLANMAYA DA UYGULAMAK
GEREK'

6

15 12.9.2018 VATAN STOPAJ FONLARDA DA DÜŞSÜN' 9

16 16.9.2018 EKONOMIST.COM.TR Cayma süresi 2-3 yıla çıkmalı 0

17 12.9.2018 HERDAKIKAHABER.NET Milyonlarca çalışanı ilgilendiren BES talebi! 0

18 12.9.2018 GUNDEM.ME ‘STOPAJ FONLARDA DA DÜŞSÜN’ 0

19 12.9.2018 EKONOMIKIBRIS.COM EKONOMİ BASININDA BUGÜN - 12 EYLÜL 2018 0

20 12.9.2018 BLOOMBERGHT.COM EKONOMİ BASININDA BUGÜN - 12 EYLÜL 2018 0

21 12.9.2018 BLOOMBERGHT.COM EKONOMİ BASININDA BUGÜN - 12 EYLÜL 2018 0

22 12.9.2018 BLOOMBERGHT.COM CEREN DİLEKÇİ 0

23 12.9.2018 AYDINPOST.COM Stopaj tutarlarına indirim mi geliyor ? 0

24 12.9.2018 HABERLERDENEVAR.COM Stopaj tutarlarına indirim mi geliyor ? 0

25 12.9.2018 F5HABER.COM Stopaj tutarlarına indirim mi geliyor ? 0

26 12.9.2018 AKITHABER.COM Stopaj tutarlarına indirim mi geliyor ? 0

27 12.9.2018 HABER3.COM Stopaj tutarlarına indirim mi geliyor ? 0

28 12.9.2018 TR.INVESTING.COM YENİLEME 1-Basında bugün - 12 Eylül Çarşamba 0

29 12.9.2018 HABERINOLSUN.TV Yatırım fonlarının stopajı düşürülsün 0

30 12.9.2018 TR.INVESTING.COM BASINDA BUGÜN - 12 EYLÜL ÇARŞAMBA 0
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31 12.9.2018 HABERLERDENEVAR.COM Yatırım fonlarının stopajı düşürülsün 0

32 12.9.2018 GAZETEVATAN.COM ‘STOPAJ FONLARDA DA DÜŞSÜN’ 0

33 12.9.2018 HERSEYTV.NET Yatırım fonlarının stopajı düşürülsün 0

34 12.9.2018 MILLIYET.COM.TR Yatırım fonlarının stopajı düşürülsün 0

35 12.9.2018 GAZETTE.COM.TR "Borçlanma araçlarında stopaj düşürülmeli" 0

36 12.9.2018 HABERMANOLYA.COM SON DAKİKA HABER YATIRIM FONLARI VE BORÇLANMA
ARAÇLARINDA STOPAJ DÜŞÜRÜLMELİ

0

37 12.9.2018 KONYAPOSTASI.COM.TR Yatırım fonları ve borçlanma araçlarında stopaj düşürülmeli 0

38 12.9.2018 SABAH.COM.TR ‘Stopajı fon ve borçlanmaya da uygulamak gerek’ 0

39 12.9.2018 SIGORTAMEDYA.COM.TR BES’te cayma hakkı süresinin değişmesi için teklif verildi 0

40 12.9.2018 SIGORTAMEDYA.COM.TR Dikkat! Bu talep milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor 0

41 12.9.2018 SONDAKIKA.COM.TC Son Haber ‘Yatırım araçları arasında denge korunmalı’ 0

42 11.9.2018 ALEMIHABER.COM ‘Stopajı fon ve borçlanmaya da uygulamak gerek’ 0

43 11.9.2018 BAGIMSIZHBR.COM "Yatırım fonları ve borçlanma araçlarında stopaj düşürülmeli" 0

44 11.9.2018 GAZETTE.COM.TR "Borçlanma araçlarında stopaj düşürülmeli" 0

45 11.9.2018 TR.INVESTING.COM Topaç: Stopaj Diğer Yatırım Araçlarında da Düşürülmeli 0

46 11.9.2018 GAZETEYENIYUZYIL.COM Milyonları ilgilendiriyor: 2 aydı 3 yıla çıkabilir 0

47 11.9.2018 KAMUAJANS.COM BES'te Cayma Hakkı Süresinin Değişmesi İçin Teklif Verildi 0

48 11.9.2018 MSN.COM Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! 2 aydı 3 yıla çıkabilir 0

49 11.9.2018 KANALBEN.COM Milyonları ilgilendiriyor: 2 aydı 3 yıla çıkabilir 0

50 11.9.2018 MEMURLAR.NET BES'te cayma hakkı süresinin değişmesi için teklif verildi 0

51 11.9.2018 TURKISH.SHAFAQNA.COM MİLYONLARI İLGİLENDİRİYOR: 2 AYDI 3 YILA ÇIKABİLİR 0

52 11.9.2018 HABERLERDENEVAR.COM Milyonları ilgilendiriyor: 2 aydı 3 yıla çıkabilir 0

53 11.9.2018 BORSAGUNDEM.COM BES'TE CAYMA HAKKI SÜRESİNİN DEĞİŞMESİ İÇİN TEKLİF
VERİLDİ-BLOOMBERGHT.COM

0

54 11.9.2018 OYAKYATIRIM.COM.TR BES'TE CAYMA HAKKI SÜRESİNİN DEĞİŞMESİ İÇİN TEKLİF
VERİLDİ-BLOOMBERGHT.COM

0

55 11.9.2018 OYAKYATIRIM.COM.TR BES'TE CAYMA HAKKI SÜRESİNİN DEĞİŞMESİ İÇİN TEKLİF
VERİLDİ-BLOOMBERGHT.COMANALİZ-ALTIN
FİYATLARI(IŞIKFX) ANALİZ-PETROL FİYATLARI(IŞIKFX)

0

56 11.9.2018 ALEMIHABER.COM BES'TE CAYMA HAKKI SÜRESİNİN DEĞİŞMESİ İÇİN TEKLİF
VERİLDİ

0

57 11.9.2018 BLOOMBERGHT.COM BES'te cayma hakkı süresinin değişmesi için teklif verildi 0

58 11.9.2018 AYDINPOST.COM ‘YATIRIM ARAÇLARI ARASINDA DENGE KORUNMALI 0

59 11.9.2018 EGEDESONSOZ.COM Herkesi ilgilendiriyor! 2 yıldan 3 yıla... 0

60 11.9.2018 GUNDEM.ME Yatırım Fonları ve Borçlanma Araçlarında Stopaj Düşürülmeli' 0

61 11.9.2018 GAZETEDUVAR.COM.TR 'Zorunlu BES 3 yıl olsun' başvurusu 0

62 11.9.2018 TR.RADAR.BG MİLYONLARCA KİŞİYİ İLGİLENDİRİYOR: 2 AYDI 3 YILA
ÇIKABİLİR

0
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63 11.9.2018 FINANS.MYNET.COM Yatırım fonları ve borçlanma araçlarında stopaj düşürülmeli 0

64 11.9.2018 SONDAKIKAHABERLERI.INFO.T
R

MİLYONLARCA ÇALIŞANI İLGİLENDİREN BES TALEBİ! 0

65 11.9.2018 GAZETEYENIYUZYIL.COM Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor: 2 aydı 3 yıla çıkabilir 0

66 11.9.2018 LIDERHABER.ORG Milyonlarca çalışanı ilgilendiren BES talebi! 0

67 11.9.2018 KORHABER.COM TSPB Başkanı Topaç: Stopajın düşürülmesini talep ettik 0

68 11.9.2018 TURKISH.SHAFAQNA.COM MİLYONLARCA ÇALIŞANI İLGİLENDİREN BES TALEBİ! 0

69 11.9.2018 F5HABER.COM ‘YATIRIM ARAÇLARI ARASINDA DENGE KORUNMALI' 0

70 11.9.2018 AKITHABER.COM MİLYONLARCA ÇALIŞANI İLGİLENDİREN BES TALEBİ! 0

71 11.9.2018 EKONOMI.HABER7.COM Milyonlarca çalışanı ilgilendiren BES talebi! 0

72 11.9.2018 SONDAKIKA.COM Yatırım Fonları ve Borçlanma Araçlarında Stopaj Düşürülmeli" 0

73 11.9.2018 HABERLERDENEVAR.COM BES te cayma hakkı süresinin değişmesi için teklif verildi 0

74 11.9.2018 HABERLER.COM Yatırım Fonları ve Borçlanma Araçlarında Stopaj Düşürülmeli" 0

75 11.9.2018 NETMEDYA.COM Yatırım Fonları ve Borçlanma Araçlarında Stopaj Düşürülmeli" 0

76 11.9.2018 TELEHABER.COM Yatırım Fonları ve Borçlanma Araçlarında Stopaj Düşürülmeli" 0

77 11.9.2018 HABERLERDENEVAR.COM Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor: 2 aydı 3 yıla çıkabilir 0

78 11.9.2018 GAZETEVATAN.COM BES'te cayma hakkı süresinin değişmesi için teklif verildi 0

79 11.9.2018 GAZETEVATAN.COM BES'te cayma hakkı süresinin değişmesi için teklif verildi 0

80 11.9.2018 HABERLERDENEVAR.COM Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor: BES te önemli hamle 0

81 11.9.2018 HABERMA.COM TSPB Başkanı Erhan Topaç’tan ’stopaj’ açıklaması 0

82 11.9.2018 AKITHABER.COM MİLYONLARCA KİŞİYİ İLGİLENDİRİYOR: 2 AYDI 3 YILA
ÇIKABİLİR

0

83 11.9.2018 AKITHABER.COM MİLYONLARI İLGİLENDİRİYOR: 2 AYDI 3 YILA ÇIKABİLİR 0

84 11.9.2018 CUMHURIYET.COM.TR Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor: 2 aydı 3 yıla çıkabilir 0

85 11.9.2018 CUMHURIYET.COM.TR Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor: BES'te önemli hamle 0

86 11.9.2018 CUMHURIYET.COM.TR Milyonları ilgilendiriyor: 2 aydı 3 yıla çıkabilir 0

87 11.9.2018 TURKISH.SHAFAQNA.COM MİLYONLARCA KİŞİYİ İLGİLENDİRİYOR: BES TE ÖNEMLİ
HAMLE

0

88 11.9.2018 TURKISH.SHAFAQNA.COM MİLYONLARCA KİŞİYİ İLGİLENDİRİYOR: 2 AYDI 3 YILA
ÇIKABİLİR

0

89 11.9.2018 HABERLERDENEVAR.COM ‘Yatırım araçları arasında denge korunmalı’ 0

90 11.9.2018 ALEMIHABER.COM ‘Yatırım araçları arasında denge korunmalı’ 0

91 11.9.2018 HURRIYET.COM.TR ‘YATIRIM ARAÇLARI ARASINDA DENGE KORUNMALI’ 0

92 11.9.2018 BULTENISTANBUL.COM.TR Tspb Başkanı Erhan Topaçtan Stopaj Açıklaması 0

93 11.9.2018 INSAATNOKTASI.COM Stopajın Düşürülmesi Talep Edildi! 0

94 11.9.2018 OBJEKTIFTURKIYE.COM Tspb Başkanı Erhan Topaçtan Stopaj Açıklaması 0

95 11.9.2018 GUNDEM.ME Tspb Başkanı Erhan Topaç'tan 'Stopaj' Açıklaması 0
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96 11.9.2018 HABERTURK.COM Son Dakika: BES'te cayma hakkı süresinin değişmesi için teklif
verildi

0

97 10.9.2018 BEYAZGAZETE.COM GÜNDEM ÖZETİ / 11 Eylül 2018 0

98 11.9.2018 YENIHABERDEN.COM TSPB Başkanı Erhan Topaç’tan ’stopaj’ açıklaması 0

99 11.9.2018 STAR.COM.TR GÜNDEM ÖZETİ / 11 Eylül 2018 0

100 11.9.2018 SONDAKIKA.COM.TC SON DAKİKA HABERLER YATIRIM FONLARI VE
BORÇLANMA ARAÇLARINDA STOPAJ DÜŞÜRÜLMELİ

0

101 11.9.2018 PUSULAHABER.COM.TR Gündem Özeti / 11 Eylül 2018 0

102 11.9.2018 PUSULAHABER.COM.TR Gündem / 11 Eylül 2018 0

103 11.9.2018 PUSULAHABER.COM.TR "Yatırım Fonları Ve Borçlanma Araçlarında Stopaj Düşürülmeli" 0

104 11.9.2018 MERHABAHABER.COM TSPB Başkanı Erhan Topaç’tan ’stopaj’ açıklaması 0

105 11.9.2018 KONYAHABER.COM "Yatırım Fonları Ve Borçlanma Araçlarında Stopaj Düşürülmeli" 0

106 11.9.2018 KAYSERIMALUMAT.NET Tspb Başkanı Erhan Topaçtan Stopaj Açıklaması 0

107 11.9.2018 KAMUOYU.ORG ‘YATIRIM ARAÇLARI ARASINDA DENGE KORUNMALI’ 0

108 11.9.2018 HUKUKIHABER.NET "Yatırım fonları ve borçlanma araçlarında stopaj düşürülmeli" 0

109 11.9.2018 HABERWP.COM Milyonları ilgilendiriyor: 2 aydı 3 yıla çıkabilir 0

110 11.9.2018 HABERWP.COM Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor: 2 aydı 3 yıla çıkabilir 0

111 11.9.2018 HABERMANOLYA.COM SON HABERLER YATIRIM FONLARI VE BORÇLANMA
ARAÇLARINDA STOPAJ DÜŞÜRÜLMELİ

0

112 11.9.2018 HABERMANOLYA.COM Son Dakika Haberler ‘Yatırım araçları arasında denge
korunmalı’

0

113 11.9.2018 HABERLUTFEN.COM GÜNDEM ÖZETİ / 11 Eylül 2018 0

114 11.9.2018 GAZETETUMEMDER.COM ‘Yatırım araçları arasında denge korunmalı’ 0

115 11.9.2018 EKOMONITOR.COM.TR TSPB Başkanı Topaç: Stopajın düşürülmesini talep ettik 0

116 11.9.2018 EBORSAHABER.COM Topaç: Stopaj Diğer Yatırım Araçlarında da Düşürülmeli 0

117 11.9.2018 DUNYA.COM TSPB Başkanı Topaç: Stopajın düşürülmesini talep ettik 0

118 11.9.2018 DETAILHABER.COM TSPB Başkanı Erhan Topaç’tan ’stopaj’ açıklaması 0

119 11.9.2018 BOLGEGUNDEM.COM TSPB Başkanı Erhan Topaç’tan ’stopaj’ açıklaması 0

120 11.9.2018 BOLGEGUNDEM.COM BES'e yeni düzenleme! Cayma hakkı süresi değişiyor mu? 0

121 11.9.2018 ANADOLUEXPRES.COM TSPB Başkanı Erhan Topaçtan stopaj açıklaması 0

122 11.9.2018 AKITTV.COM.TR Milyonlarca çalışanı ilgilendiren BES talebi! 0

123 11.9.2018 AA.COM.TR "Yatırım fonları ve borçlanma araçlarında stopaj düşürülmeli" 0

124 11.9.2018 MYNET.COM GÜNDEM ÖZETİ / 11 Eylül 2018 0

125 11.9.2018 MEMURLAR.NET 11 Eylül 2018'den önemli gündem başlıkları 0

126 11.9.2018 HABERLER.COM Gündem Özeti / 11 Eylül 2018 0

127 11.9.2018 MEMLEKET.COM.TR GÜNDEM ÖZETİ / 11 Eylül 2018 0

128 11.9.2018 SONDAKIKA.COM Gündem Özeti / 11 Eylül 2018 0
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129 11.9.2018 GUNDEM.ME Gündem Özeti / 11 Eylül 2018 0

130 11.9.2018 KONHABER.COM GÜNDEM ÖZETİ / 11 Eylül 2018 0

131 11.9.2018 BLOOMBERGHT.COM Ekonomi ve siyaset gündemi - 11 Eylül 2018 0

132 11.9.2018 BLOOMBERGHT.COM Ekonomi ve siyaset gündemi - 11 Eylül 2018 0

133 11.9.2018 BLOOMBERGHT.COM Ekonomi ve siyaset gündemi - 11 Eylül 2018 0

134 11.9.2018 EKONOMIKIBRIS.COM Ekonomi ve siyaset gündemi-11 Eylül 0

135 11.9.2018 TR.INVESTING.COM Reuters siyaset ve ekonomi gündemi - 11 Eylül Salı 0

136 11.9.2018 KONHABER.COM GÜNDEM / 11 Eylül 2018 0

137 11.9.2018 MEDYAVERI.COM Ülke gündeminde neler var?  11 Eylül 2018 0

138 11.9.2018 MEBPERSONEL.COM 11 Eylül 2018'den önemli gündem başlıkları 0

139 11.9.2018 BEYAZGAZETE.COM GÜNDEM / 11 Eylül 2018 0

140 11.9.2018 STAR.COM.TR GÜNDEM / 11 Eylül 2018 0

141 11.9.2018 MYNET.COM GÜNDEM / 11 Eylül 2018 0

142 11.9.2018 HABERLER.COM Gündem / 11 Eylül 2018 0

143 11.9.2018 MEMLEKET.COM.TR GÜNDEM / 11 Eylül 2018 0

144 11.9.2018 SONDAKIKA.COM Gündem / 11 Eylül 2018 0

145 11.9.2018 EKONOMI.DUNYABULTENI.NET Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 11 Eylül 2018 0

146 11.9.2018 HABERBOX.COM Türkiye GündemiGünün Özeti 0

147 11.9.2018 GUNDEM.ME Gündem / 11 Eylül 2018 0

148 11.9.2018 YAPIKREDI.COM.TR *TSPB/TOPAÇ: MEVDUAT FAİZ DÜZENLEMESİ KURUMSAL
YATIRIMCI İÇİN OLUMSUZ-BLOOMBERG HT

0

149 11.9.2018 YAPIKREDI.COM.TR *TSPB/TOPAÇ: İLK 6 AYDA TOPLAM VARLIKLARIMIZ 24,3
MİLYAR TL, ÖZSERMAYEMİZ 5,1 MİLYAR TL-BLOOMBERG
HT

0

150 11.9.2018 YAPIKREDI.COM.TR *TSPB/TOPAÇ: STOPAJ DÜZENLEMESİ SERMAYE
PİYASASI ÜRÜNLERİYLE PARA PİYASASI DENGESİNİ
BOZDU-BLOOMBERG HT

0

151 11.9.2018 YAPIKREDI.COM.TR *TSPB/TOPAÇ: YATIRIM FONU VE BORÇLANMA
ARAÇLARINDA STOPAJIN AYNI ORANDA DÜŞÜRÜLMESİNİ
İSTİYORUZ-BLOOMBERG HT

0

152 11.9.2018 TR.INVESTING.COM Son stopaj düzenlemesi mevduatın baskınlığını artırdı, reel
sektörün sermaye piyasası yoluyla finansman sağlama
olanaklarını kısıtlayacağından endişe ediyoruz-TSPB

0

153 11.9.2018 TR.INVESTING.COM Son stopaj düzenlemesi mevduatın baskınlığını artırdı, reel
sektörün sermaye piyasası yoluyla finansman sağlama
olanaklarını kısıtlayacağından endişe ediyoruz-TSPB

0

154 11.9.2018 BIGPARA.HURRIYET.COM.TR TSPB'den bakanlığa 'stopaj' önerisi 0

155 11.9.2018 ALEMIHABER.COM TSPB Başkanı Topaç: Stopajın düşürülmesini talep ettik 0

156 11.9.2018 F5HABER.COM TSPB Başkanı Topaç: Stopajın düşürülmesini talep ettik 0

157 11.9.2018 NETMEDYA.COM Tspb Başkanı Topaç: Stopajın Düşürülmesini Talep Ettik 0

158 11.9.2018 TELEHABER.COM Tspb Başkanı Topaç: Stopajın Düşürülmesini Talep Ettik 0

159 11.9.2018 HABERLER.COM Tspb Başkanı Topaç: Stopajın Düşürülmesini Talep Ettik 0
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160 11.9.2018 SONDAKIKA.COM Tspb Başkanı Topaç: Stopajın Düşürülmesini Talep Ettik 0

161 11.9.2018 FINANSGUNDEM.COM Topaç: Stopajın düşürülmesini talep ettik 0

162 11.9.2018 FINANSGUNDEM.COM Topaç: Stopajın düşürülmesini talep ettik 0

163 11.9.2018 BORSAGUNDEM.COM Topaç: Stopajın düşürülmesini talep ettik 0

164 11.9.2018 BORSAGUNDEM.COM Topaç: Stopajın düşürülmesini talep ettik 0

165 11.9.2018 YENICAGGAZETESI.COM.TR TSPB'den stopajı düşürün çağrısı 0

166 11.9.2018 OYAKYATIRIM.COM.TR TSPB Başkanı Topaç: Stopajın düşürülmesini talep ettik-Dünya 0

167 11.9.2018 BORSAGUNDEM.COM TSPB Başkanı Topaç: Stopajın düşürülmesini talep ettik-Dünya 0

168 11.9.2018 GUNDEM.ME Tspb Başkanı Topaç: Stopajın Düşürülmesini Talep Ettik 0

169 11.9.2018 AYDINPOST.COM TSPB Başkanı Topaç: Stopajın düşürülmesini talep ettik 0

170 11.9.2018 ARTI49.COM Tspb/topaç: Stopajın Yüzde 3.0'e İndirilmesini Talep Ettik 0

171 11.9.2018 ALEMIHABER.COM MİLYONLARCA KİŞİYİ İLGİLENDİRİYOR! 2 AYDI 3 YILA
ÇIKABİLİR

0

172 11.9.2018 HABERAYYILDIZ.COM TSPB'den stopajı düşürün çağrısı 0

173 11.9.2018 ARTI49.COM "Yatırım Fonları Ve Borçlanma Araçlarında Stopaj Düşürülmeli" 0

174 11.9.2018 ALEMIHABER.COM MİLYONLARI İLGİLENDİRİYOR: 2 AYDI 3 YILA ÇIKABİLİR 0

175 11.9.2018 ALEMIHABER.COM MİLYONLARCA KİŞİYİ İLGİLENDİRİYOR: BES'TE ÖNEMLİ
HAMLE

0

176 11.9.2018 ALEMIHABER.COM MİLYONLARCA KİŞİYİ İLGİLENDİRİYOR: 2 AYDI 3 YILA
ÇIKABİLİR

0

177 11.9.2018 NETMEDYA.COM Tspb/topaç: Stopajın Yüzde 3.0'e İndirilmesini Talep Ettik 0

178 11.9.2018 HURRIYET.COM.TR TSPB/Topaç: Stopajın yüzde 3.0'e indirilmesini talep ettik 0

179 11.9.2018 CNNTURK.COM TSPB/Topaç: Stopajın yüzde 3.0'e indirilmesini talep ettik 0

180 11.9.2018 SONDAKIKA.COM Tspb/topaç: Stopajın Yüzde 3.0'e İndirilmesini Talep Ettik 0

181 11.9.2018 HABERLER.COM Tspb/topaç: Stopajın Yüzde 3.0'e İndirilmesini Talep Ettik 0

182 11.9.2018 AYDINSES.COM TSPB/Topaç: Stopajın yüzde 3.0'e indirilmesini talep ettik 0

183 11.9.2018 GAZETERIZE.COM TSPB/Topaç: Stopajın yüzde 3.0'e indirilmesini talep ettik 0

184 11.9.2018 GAZETESES.COM TSPB/Topaç: Stopajın yüzde 3.0'e indirilmesini talep ettik 0

185 11.9.2018 HABER24.COM TSPB/Topaç: Stopajın yüzde 3.0'e indirilmesini talep ettik 0

186 11.9.2018 TURKISH.SHAFAQNA.COM TSPB/Topaç: Stopajın yüzde 3.0 #39;e indirilmesini talep ettik 0

187 11.9.2018 HABERLERDENEVAR.COM TSPB/Topaç: Stopajın yüzde 3.0 e indirilmesini talep ettik 0

188 11.9.2018 ALTINOVAGAZETE.COM "Yatırım fonları ve borçlanma araçlarında stopaj düşürülmeli" 0

189 11.9.2018 BAFRAAJANS.COM "Yatırım fonları ve borçlanma araçlarında stopaj düşürülmeli" 0

190 11.9.2018 ERZINCANMEDYA.COM "Yatırım fonları ve borçlanma araçlarında stopaj düşürülmeli" 0

191 11.9.2018 HABER50.COM "Yatırım fonları ve borçlanma araçlarında stopaj düşürülmeli" 0

192 11.9.2018 MANISAKENTHABER.COM "Yatırım fonları ve borçlanma araçlarında stopaj düşürülmeli" 0
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193 11.9.2018 MANSETX.COM "Yatırım fonları ve borçlanma araçlarında stopaj düşürülmeli" 0

194 11.9.2018 MILLIYET.COM.TR "Yatırım Fonları Ve Borçlanma Araçlarında Stopaj Düşürülmeli" 0

195 11.9.2018 NEHABER24.COM "Yatırım fonları ve borçlanma araçlarında stopaj düşürülmeli" 0

196 11.9.2018 SICAKHAVADIS.COM "Yatırım fonları ve borçlanma araçlarında stopaj düşürülmeli" 0

197 11.9.2018 SONHABERLER.COM "Yatırım fonları ve borçlanma araçlarında stopaj düşürülmeli" 0

198 11.9.2018 BEYAZGAZETE.COM 'Yatırım Fonları Ve Borçlanma Araçlarında Stopaj Düşürülmeli' 0

199 11.9.2018 ILKBIZDENDUY.COM Yatırım fonları ve borçlanma araçlarında stopaj düşürülmeli 0

200 11.9.2018 STAR.COM.TR "Yatırım fonları ve borçlanma araçlarında stopaj düşürülmeli" 0

201 11.9.2018 HABERLERDENEVAR.COM "Yatırım fonları ve borçlanma araçlarında stopaj düşürülmeli" 0

202 11.9.2018 HABERTASELI.COM “Yatırım fonları ve borçlanma araçlarında stopaj düşürülmeli” 0

203 11.9.2018 SONDAKIKA.COM Yatırım Fonları ve Borçlanma Araçlarında Stopaj Düşürülmeli" 0

204 11.9.2018 HABERLER.COM Yatırım Fonları ve Borçlanma Araçlarında Stopaj Düşürülmeli" 0

205 11.9.2018 MEMLEKET.COM.TR "Yatırım fonları ve borçlanma araçlarında stopaj düşürülmeli" 0

206 11.9.2018 MYNET.COM "Yatırım fonları ve borçlanma araçlarında stopaj düşürülmeli" 0

207 11.9.2018 SIVASBULTENI.COM "Yatırım Fonları Ve Borçlanma Araçlarında Stopaj Düşürülmeli" 0

208 11.9.2018 DIYADINNET.COM "Yatırım fonları ve borçlanma araçlarında stopaj düşürülmeli" 0

209 11.9.2018 EMLAKEKI.COM "Yatırım fonları ve borçlanma araçlarında stopaj düşürülmeli" 0

210 11.9.2018 HABER7.COM "Yatırım fonları ve borçlanma araçlarında stopaj düşürülmeli" 0

211 11.9.2018 NETMEDYA.COM Yatırım Fonları ve Borçlanma Araçlarında Stopaj Düşürülmeli" 0

212 11.9.2018 TIMETURK.COM 'Yatırım fonları ve borçlanma araçlarında stopaj düşürülmeli' 0

213 11.9.2018 61SAAT.COM "Yatırım fonları ve borçlanma araçlarında stopaj düşürülmeli" 0

214 11.9.2018 TR.RADAR.BG TSPB/Topaç: Stopajın yüzde 3.0'e indirilmesini talep ettik 0

215 11.9.2018 GUNDEM.ME Tspb/topaç: Stopajın Yüzde 3.0'e İndirilmesini Talep Ettik 0

216 11.9.2018 TR.INVESTING.COM YENİLEME 1-MEVDUATTAKİ STOPAJ DÜZENLEMESİNİN
AYNISINI YATIRIM FONLARI VE BORÇLANMA
ARAÇLARINDA DA İSTİYORUZ; YATIRIM ARAÇLARI
ARASINDA DENGE KORUNMALI-TSPB/TOPAÇ

0

217 11.9.2018 FINANS.MYNET.COM TSPB/Topaç: Stopajın yüzde 3.0'e indirilmesini talep ettik 0

218 11.9.2018 ALEMIHABER.COM TSPB/Topaç: Yatırım fonları ve borçlanma araçlarında stopaj
düşürülmeli

0

219 11.9.2018 BLOOMBERGHT.COM TSPB/Topaç: Yatırım fonları ve borçlanma araçlarında stopaj
düşürülmeli

0

220 11.9.2018 HABERLERDENEVAR.COM TSPB/TOPAÇ: YATIRIM FONLARI VE BORÇLANMA
ARAÇLARINDA STOPAJ DÜŞÜRÜLMELİ

0

221 11.9.2018 IHA.COM.TR TSPB Başkanı Erhan Topaç'tan 'stopaj' açıklaması 0

222 11.9.2018 IHA.COM.TR TSPB Başkanı Erhan Topaç’tan ’stopaj’ açıklaması 0

223 11.9.2018 KANAL23.COM TSPB Başkanı Erhan Topaç’tan ’stopaj’ açıklaması 0

224 11.9.2018 KARAR.COM TSPB Başkanı Erhan Topaç’tan ’stopaj’ açıklaması 0
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225 11.9.2018 MANISADASONNOKTA.COM TSPB Başkanı Erhan Topaç’tan ’stopaj’ açıklaması 0

226 11.9.2018 MANISAOKUYOR.COM TSPB Başkanı Erhan Topaç’tan ’stopaj’ açıklaması 0

227 11.9.2018 MARMARISTV.COM.TR TSPB Başkanı Erhan Topaç’tan ’stopaj’ açıklaması 0

228 11.9.2018 YURTHABER.MYNET.COM Tspb Başkanı Erhan Topaç’tan ’stopaj’ Açıklaması 0

229 11.9.2018 INEGOLONLINE.COM TSPB Başkanı Erhan Topaç’tan ’stopaj’ açıklaması 0

230 11.9.2018 AJANSMANISA.COM TSPB Başkanı Erhan Topaç’tan ’stopaj’ açıklaması 0

231 11.9.2018 ALO25.COM TSPB Başkanı Erhan Topaç’tan ’stopaj’ açıklaması 0

232 11.9.2018 BURSAHABER.COM TSPB Başkanı Erhan Topaç’tan ’stopaj’ açıklaması 0

233 11.9.2018 DOGUREHBERI.COM TSPB Başkanı Erhan Topaç’tan ’stopaj’ açıklaması 0

234 11.9.2018 ESKISEHIRSONHABER.COM TSPB Başkanı Erhan Topaç’tan ’stopaj’ açıklaması 0

235 11.9.2018 HABERMERKEZI.COM.TR Tspb Başkanı Erhan Topaçtan Stopaj Açıklaması 0

236 11.9.2018 HABERUMUT.COM TSPB Başkanı Erhan Topaç’tan ’stopaj’ açıklaması 0

237 11.9.2018 ORDUCU.COM ?Yatırım fonları ve borçlanma araçlarında stopaj düşürülmeli? 0

238 11.9.2018 NETMEDYA.COM Tspb Başkanı Erhan Topaç'tan 'Stopaj' Açıklaması 0

239 11.9.2018 HABERLER.COM Tspb Başkanı Erhan Topaç'tan 'Stopaj' Açıklaması 0

240 11.9.2018 BEYAZGAZETE.COM TSPB Başkanı Erhan Topaç'tan 'Stopaj' Açıklaması 0

241 11.9.2018 SONDAKIKA.COM Tspb Başkanı Erhan Topaç'tan 'Stopaj' Açıklaması 0

242 11.9.2018 MARMARAHABER.NET TSPB Başkanı Erhan Topaç’tan ’stopaj’ açıklaması 0

243 11.9.2018 MILLIYET.COM.TR Tspb Başkanı Erhan Topaç'tan 'Stopaj' Açıklaması 0

244 11.9.2018 MEMLEKET.COM.TR TSPB Başkanı Erhan Topaç’tan ’stopaj’ açıklaması 0

245 11.9.2018 MALATYAGUNCEL.COM TSPB Başkanı Erhan Topaç’tan ’stopaj’ açıklaması 0

246 11.9.2018 ISTANBULHABER.COM.TR TSPB Başkanı Erhan Topaç’tan ’stopaj’ açıklaması 0

247 11.9.2018 HABERSITESI.COM Tspb Başkanı Erhan Topaç’tan ’Stopaj’ Açıklaması 0

248 11.9.2018 GERCEKHABERCI.COM MİLYONLARCA KİŞİYİ İLGİLENDİRİYOR! 2 AYDI 3 YILA
ÇIKABİLİR

0

249 11.9.2018 KIRIKHANOLAY.COM.TR Tspb Başkanı Erhan Topaçtan Stopaj Açıklaması 0

250 11.9.2018 MARASBUGUN.COM TSPB Başkanı Erhan Topaç'tan 'stopaj' açıklaması 0

251 11.9.2018 REELEKONOMI.COM Tspb Başkanı Erhan Topaçtan Stopaj Açıklaması 0

252 11.9.2018 GAZETEYENIGUN.COM.TR TSPB Başkanı Erhan Topaç'tan 'stopaj' açıklaması 0

253 11.9.2018 AYDIN24HABER.COM TSPB Başkanı Erhan Topaç’tan ’stopaj’ açıklaması 0

254 11.9.2018 TELE42HABER.COM TSPB Başkanı Erhan Topaç’tan ’stopaj’ açıklaması 0

255 11.9.2018 AKSIYONHABER.COM TSPB Başkanı Erhan Topaç’tan ’stopaj’ açıklaması 0

256 11.9.2018 ANTALYASONHABER.COM TSPB Başkanı Erhan Topaç’tan ’stopaj’ açıklaması 0

257 11.9.2018 ATAYATIRIM.COM.TR ATA YATIRIM 0
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258 11.9.2018 ATAPORTFOY.COM.TR ATA PORTFÖY 0

259 11.9.2018 OYAKYATIRIM.COM.TR BUGUN YAYINLADIGIMIZ HABER BASLIKLARI-3 0

260 11.9.2018 OYAKYATIRIM.COM.TR BUGUN YAYINLADIGIMIZ HABER BASLIKLARI-2 0

261 11.9.2018 BORSAGUNDEM.COM BUGUN YAYINLADIGIMIZ HABER BASLIKLARI-3 0

262 11.9.2018 BORSAGUNDEM.COM BUGUN YAYINLADIGIMIZ HABER BASLIKLARI-2 0

263 11.9.2018 YAPIKREDI.COM.TR BUGUN YAYINLADIGIMIZ HABER BASLIKLARI-2 0

264 11.9.2018 YAPIKREDI.COM.TR BUGUN YAYINLADIGIMIZ HABER BASLIKLARI-3 0

265 12.9.2018 MARMARİS MANŞET DÜNÜN ÖZETİ 3
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EKONOMİST Yayın Tarihi : 16.9.2018

HAFTALIK ULUSAL DERGİ Sayfa : 50
İSTANBUL Tiraj : 11914
EKONOMİ StxCm : 262
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EKONOMİST Yayın Tarihi : 16.9.2018

HAFTALIK ULUSAL DERGİ Sayfa : 51
İSTANBUL Tiraj : 11914
EKONOMİ StxCm : 262

2/2



ANAYURT Yayın Tarihi : 13.9.2018

HAFTADA 6 GÜN ULUS... Sayfa : 6
ANKARA Tiraj : 3705
SİYASİ StxCm : 36

1/1



HÜRRİYET DAILY
NEWS

Yayın Tarihi : 13.9.2018

HAFTADA 6 GÜN ULUS... Sayfa : 10
İSTANBUL Tiraj : 6840
SİYASİ StxCm : 62

1/1



ŞOK Yayın Tarihi : 13.9.2018

GÜNLÜK ULUSAL GAZETE Sayfa : 5
İSTANBUL Tiraj : 10240
SİYASİ StxCm : 33

1/1



TİCARİ HAYAT Yayın Tarihi : 13.9.2018

HAFTADA 6 GÜN BÖLG... Sayfa : 11
ANKARA Tiraj : 3201
TİCARET StxCm : 168

1/1



BURSA HAKİMİYET Yayın Tarihi : 12.9.2018

GÜNLÜK YEREL GAZETE Sayfa : 5
BURSA Tiraj : 2539
SİYASİ StxCm : 34

1/1



BURSA KENT Yayın Tarihi : 12.9.2018

GÜNLÜK BÖLGESEL
GAZETE

Sayfa : 5

BURSA Tiraj : 1056
AKTÜEL StxCm : 44

1/1



BURSA OLAY Yayın Tarihi : 12.9.2018

GÜNLÜK BÖLGESEL
GAZETE

Sayfa : 6

BURSA Tiraj : 10432
SİYASİ StxCm : 48

1/1



DÜNYA Yayın Tarihi : 12.9.2018

HAFTADA 6 GÜN ULUS... Sayfa : 1
İSTANBUL Tiraj : 47686
EKONOMİ StxCm : 150

1/2



DÜNYA Yayın Tarihi : 12.9.2018

HAFTADA 6 GÜN ULUS... Sayfa : 2
İSTANBUL Tiraj : 47686
EKONOMİ StxCm : 150

2/2



HÜRSES Yayın Tarihi : 12.9.2018

GÜNLÜK BÖLGESEL
GAZETE

Sayfa : 1

İSTANBUL Tiraj : 5432
SİYASİ StxCm : 99

1/1



KARAR Yayın Tarihi : 12.9.2018

GÜNLÜK ULUSAL GAZETE Sayfa : 5
İSTANBUL Tiraj : 52302
SİYASİ StxCm : 53

1/1



KARS HAKİMİYET Yayın Tarihi : 12.9.2018

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 5
KARS Tiraj : 440
SİYASİ StxCm : 173

1/1



MİLLİYET Yayın Tarihi : 12.9.2018

GÜNLÜK ULUSAL GAZETE Sayfa : 7
İSTANBUL Tiraj : 128762
SİYASİ StxCm : 63

1/1



SABAH Yayın Tarihi : 12.9.2018

GÜNLÜK ULUSAL GAZETE Sayfa : 6
İSTANBUL Tiraj : 299087
SİYASİ StxCm : 28

1/1



VATAN Yayın Tarihi : 12.9.2018

GÜNLÜK ULUSAL GAZETE Sayfa : 9
İSTANBUL Tiraj : 103033
SİYASİ StxCm : 52

1/1



MARMARİS MANŞET Yayın Tarihi : 12.9.2018

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 3
MUĞLA Tiraj : 127
SİYASİ StxCm : 79

1/1



Cayma süresi 2-3 yıla çıkmalı
Cayma süresi 2-3 yıla çıkmalı

 

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) yaptığı sektörün ilk yarıyılı değerlendirmesinde, sektör rakamlarını paylaştı.Tabloyu görmek için görsele tıklayın.

TSPB Başkanı Erhan Topaç, “Yatırım kuruluşlarımız yılın ilk sekiz ayında şirketlerin 13,4 milyar TL’si özkaynak yoluyla, 111 milyar TL’si borçlanma aracı

ihracıyla kaynak yaratmasına aracılık etti. Portföy yönetim şirketleri tarafında ise yönetilen portföy büyüklüğü son bir yılda yüzde 20 artışla 168 milyar TL’ye

çıktı” açıklamasını yaptı. Birlik, sermaye piyasasının da stratejik sektör olarak belirlenmesini istiyor. “YENİ DÜZENLEME OLMALI”

Bu kapsamda birçok önerisini paylaşan TSPB, bireysel emeklilikte otomatik katılım sisteminin de yeniden düzenlenmesini talep ediyor. Bu konuda

sorularımızı İş Portföy Genel Müdürü ve TSPB Yönetim Kurulu Üyesi Tevfik Eraslan yanıtladı. Tevfik Eraslan’ın değerlendirmelerinden satır başları şöyle: •

Türkiye, ciddi olarak yatırımlarıyla tasarrufları arasında açığı olan bir ülke. Bizim tasarruf oranımız yüzde 25, buna karşılık ülkenin yatırım yapma oranı

GSMH’ye göre yüzde 30. Demek ki yüzde 5 açık veriyoruz ve bunu diğer ülkelerin tasarruflarıyla kapatıyoruz. Bizim temel sorunumuz tasarruf oranlarımızın

artırılması. Bunun etkin şekilde kullanılması için finansal varlıklarla yapılan tasarrufların artırılması gerekiyor. • Geleceğimiz için bina, arsa ve dükkan

aldığımız zaman, bu durum birikimlerimizin en doğru şekilde değerlendirildiği anlamına gelmiyor. Dolayısıyla bizim tasarruflarımızı artırmamız gerekiyor.

Türkiye’nin nüfus yapısına bakıldığında çok genç nüfus var. ÖZENDİRİCİ MEKANİZMALAR

• Şu anda dünyada dış etkenler de genç nüfusun gönüllü olarak tasarruf yapmasına olanak vermiyor. Bunun için bizim özendirecek mekanizmalara

ihtiyacımız var. Bireysel emeklilik, bu anlamda önemli bir sistem oldu. Otomatik katılım sistemi devreye alındı. Ancak buradaki kurguda hatalarımızın

olduğunu gördük. • Şu anda cayma oranı yüzde 54, ayrılmalarla birlikte yüzde 60’ın üzerinde ayrılma oranı var. Buradaki caymaları önleyecek yeni kural

dizisine ihtiyaç bulunuyor. Şu anda sisteme girenler iki ay sonra çıkış yapabiliyor. İki aylık süre sistemi anlamak ve nemalanmanın olup olmadığını görmek

için yeterli bir süre değil. O nedenle biz sürenin uzatılmasını öneriyoruz. CAYMA SÜRESİ UZAMALI

• Bizim birlik olarak önerimiz, cayma süresinin yatırımcıların sistemi anlayacak kadar uzaması. Bu da 2-3 yıl gibi bir süre. 2-3 yıl gibi bir süre olduğunda

yatırımcıların sistemi daha iyi anlayacaklarını ve kalacaklarını düşünüyoruz. Sistemdeki paranın belli bir nemalanma sürecine girmesi için 2-3 yıllık süre

gerekiyor. • Sistemden cayanların çoğu girdiği gibi çıkış yapıyor. Böyle durumda da sistemle ilgili bilgiye sahip olamıyor. Sistemin faydasını da anlayacak

zamanı olmuyor. Burada bir takım yeni düzenlemelerin yapılması gerekiyor. Türkiye’nin finansal varlıklarla tasarruf oranlarının artırılması gerekiyor. Bunun

gönüllü olarak yapılması zor gözüküyor. O nedenle özendirici ya da zorunlu mekanizmaların gündeme getirilmesi gerekiyor. Bütün dünyada bunun örnekleri

var. • Yapılan simülasyonlarda cayma süresi arttığında bugünkünden çok daha fazla birikimin olacağını görüyoruz. O birikim, ülke için milli sermaye demek.

Aynı zamanda bu sisteme girenler için de iyi bir emeklilik birikimi anlamına geliyor. “BİST-100 ENDEKSİ OLUMLU YÖNDE AYRIŞTI”

NURİ OĞUZ AYHAN

HİSSE SENEDİ PORTFÖY YÖNETİMİ MÜDÜR YARDIMCISI

“Hisse senetleri, haftayı yaklaşık yüzde 4,5’lik pozitif getiriyle kapadı. Ticaret endeksi ve metal eşya sektörü genel endeksten iyi performans gösterdi.

Sigortacılık endeksi, genel endeksin gerisinde kaldı. Haftanın son iki gününde Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın (TCMB) piyasa beklentilerinden

yüksek faiz artışı kararı vermesi bankacılık sektörü hisselerini olumlu etkiledi. Bu hamle sonrası Türk lirasında görülen iyileşme ihracat geliri olan şirketlerde

kâr realizasyonlarına neden oldu. Benzer ülke gruplarına göre bakıldığında BIST 100 endeksi olumlu yönde ayrıştı. TCMB’nin bu hamlesinin olumlu etkisinin

bir süre daha devam etmesi bekleniyor.”
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Milyonlarca çalışanı ilgilendiren BES talebi!
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren BES talebi!

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Başkanı Erhan Topaç, mevduat ve katılma hesaplarındaki stopaj oranın 3 ay geçerli olmak üzere indirilmesinin

varlık sınıfları arasında asimetri yaratıp mevduatın baskınlığını artırdığını belirterek, "Bizim önerimiz aynı şeyin.

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Başkanı Erhan Topaç, mevduat ve katılma hesaplarındaki stopaj oranın 3 ay geçerli olmak üzere indirilmesinin

varlık sınıfları arasında asimetri yaratıp mevduatın baskınlığını artırdığını belirterek, "Bizim önerimiz aynı şeyin, aynı oranlarda (stopajın düşürülmesi) yatırım

fonları ve borçlanma araçlarında da olması. Şu anda 1 yıldan az hem yatırım fonları hem borçlanma araçlarında stopaj yüzde 10, bunun yüzde 3'e düşmesini

istiyoruz. 1 yıl üstünde de sıfırı önerdik." dedi. Erhan Topaç, sektörün 2018 ilk yarıyıl verilerini ve sermaye piyasasının geliştirilmesi için önerilerini TSPB

Genel Merkez'de düzenlenen "Sermaye Piyasalarının Geleceği" konulu basın toplantısında paylaştı.   Topaç, 79 aracı kurum, 44 banka, 53 portföy yönetim

şirketi ve 49 yatırım ortaklığı olmak üzere toplam 225 kurum sayısıyla, finans sektöründe en kapsamlı üye yapısına sahip kuruluş olduklarını söyledi.

Sermaye piyasaları üzerinden hem pay senedi hem de borçlanma aracı ihraçlarıyla ekonomiye finansman sağladıklarına işaret eden Topaç, sektörün yurt içi

tasarrufları yatırımlara yönlendirerek sermayenin tabana yayılmasını sağladığını ve yurt dışı tasarrufları ülkeye çekerek cari açığın finansmanında rol

oynadığını vurguladı. Topaç, sermaye piyasasının stratejik sektör olarak belirlenmesi ve en üst düzeyde sahiplenilmesi gerektiğini dile getirdi. Erhan Topaç,

sektörün ileriye taşınmasının, hem kaynak arayan işletmelere hem de yatırımcılara daha fazla seçenek sunabilmesi için Birliğin öncelikli gördüğü alanları ve

bu alanlarla ilgili önerilerini şöyle sıraladı: "Sermaye piyasası stratejik sektör olarak belirlenmeli ve en üst düzeyde sahiplenilmeli. Yurt içi tasarrufların

sermaye piyasası yoluyla yatırıma yönlendirilmesi desteklenmeli. Reel sektörün finansmanında sermaye piyasasının kullanılması desteklenmeli. Yatırım

bankacılığı modeli desteklenmeli ve geliştirilmeli. Rekabetçi ve cazip bir finansal sistem yaratılmalı." "Reel sektörün kaynak yaratmasına aracılık ediyoruz"

TSPB Başkanı Topaç, sermaye piyasalarına yönelik detaylı önerileri ilgili kurumlarla paylaştıklarını belirterek, reel sektörün kaynak yaratmasına aracılık

ettiklerini anlattı. Gelecek dönemde paydaşlarının da desteğiyle daha güçlü sermaye piyasaları ekosistemi oluşturmayı umduklarını dile getiren Topaç, "Ekim

ayı içinde, üyelerimizin ve sektör temsilcilerinin katılacağı geniş kapsamlı bir çalıştay düzenleyerek ortak akılla önerilerimizi geliştirmeye devam edeceğiz."

ifadelerini kullandı. TSPB tarafından düzenli olarak derlenen veriler hakkında da bilgi veren Topaç, şunları kaydetti: "Yakın zamanda sektörümüzün ilk altı

ayına ilişkin verileri derledik. İlk 6 ayda aracı kurumlarımız 9 şirketin halka açılmasına aracılık etti. Bu halka arzlardan kabaca 5,4 milyar TL kaynak yaratıldı.

Bu son yılların en ciddi halka arz rakamı. Ayrıca bedelli sermaye artırımları ve ikincil halka arzlar da yapıldı. Bunlarla da 13,4 milyar TL’si öz kaynak yoluyla,

111 milyar TL’si borçlanma aracı ihracıyla kaynak yaratmasına aracılık etti. İlk 6 ayda geçen seneye göre işlem hacimlerimiz yüzde 55 arttı. Pay piyasamız

dünyadaki en likit piyasalar arasında yer alıyor." Topaç, portföy yönetim şirketleri tarafında ise yönetilen portföy büyüklüğünün son bir yılda yüzde 20 artışla

168 milyar TL’ye çıktığını aktararak, "Hedefimiz bu tutarları daha da arttırarak kurumsal yatırımcı tabanımızı genişletmek." dedi. "Son vergi düzenlemesi,

piyasamızın gelişmesini olumsuz etkileyebilir" Erhan Topaç, mevduat ve katılma hesaplarındaki stopaj oranın 3 ay geçerli olmak üzere indirilmesine dair 30

Ağustos'ta alınan karara değinerek, şu değerlendirmelerde bulundu: "Yeni düzenleme varlık sınıfları arasında asimetri yaratıp mevduatın baskınlığını daha

da artırıyor. Yatırım araçları arasında yaratılan vergi arbitrajı, sermaye piyasası araçlarının gelişimini olumsuz etkileyecek. Özellikle kurumsal yatırımcı

tabanını olumsuz etkileyeceğinden ve reel sektörün sermaye piyasası yoluyla finansman sağlama olanaklarını kısıtlayacağından endişe ediyoruz." Bu

durumu aynı gün Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) bildirdiklerini aktaran Topaç, şunları kaydetti: "Bu konuda bir gelişme bekliyoruz. Bizim önerimiz aynı

şeyin aynı oranlarda (stopajın düşürülmesi) yatırım fonları ve borçlanma araçlarında da olması. Şu anda 1 yıldan az hem yatırım fonları hem borçlanma

araçlarında stopaj yüzde 10, bunun yüzde 3'e düşmesini istiyoruz. 1 yıl üstünde de sıfırı önerdik. Yatırım araçları arasındaki dengenin korunmasını istiyoruz.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na da ilettik, değerlendiriyorlar." Cari açığın finansmanında sermaye piyasasının önemli bir rol oynadığının altını çizen Topaç,

yerli yatırımcıların çoğunluğunun TL/YP mevduatta, yabancıların birinci tercihlerinin ise pay piyasası olduğunu söyledi. "Etkinliklerimizle sermaye piyasası

farkındalığını artırıyoruz" Topaç, etkinliklerle sermaye piyasası farkındalığını artırdıklarını belirterek, Birliğin gelecek dönem etkinliklerine ilişkin şu bilgileri

verdi: "Sektörümüzün en önemli etkinliği haline gelen ve bu sene 13-14 Kasım'da üçüncüsünü düzenleyeceğimiz Kongremizin çalışmalarına hız verdik. İki

gün boyunca dünyaca ünlü uzmanlara ev sahipliği yapacak Kongre’de, 100’ü aşkın konuşmacı yer alacak. 24 panelin yanı sıra 24 farklı başlıkta eğitim

programları yapılacak. Kongredeki panel ve eğitimler tüm katılımcılara açık olup kayıtlar ücretsiz olacak." Topaç, Dünya Yatırımcı Haftası kapsamında 1

Ekim'de Borsa İstanbul’da, yatırımcılar ve sermaye piyasası kurumları temsilcileri katılımıyla Gong Töreni düzenleyeceklerini de sözlerine ekledi. Verilen

bilgiye göre, TSPB, Bireysel Emeklilik Sistemi'nden (BES) cayma hakkının 2 aydan 2 ila 3 yıla çıkarılmasına ilişkin SPK'ya talep iletti. KAYNAK: AA

www.herdakikahaber.net güncel haberleri için takipte kalın bilgi için info@herdakikahaber.net
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‘STOPAJ FONLARDA DA DÜŞSÜN’
‘Stopaj fonlarda da düşsün’

 

‘Stopaj fonlarda da düşsün’ 12 Eylül 2018 Çarşamba - 2:30 TSPB Başkanı Erhan Topaç, “Şu anda 1 yıldan az hem yatırım fonları hem borçlanma

araçlarında stopaj yüzde 10, bunun yüzde 3’e düşmesini istiyoruz” dedi Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Başkanı Erhan Topaç, mevduat ve katılma

hesaplarındaki stopaj oranın 3 ay geçerli olmak üzere indirilmesinin varlık sınıfları arasında asimetri yaratıp mevduatın baskınlığını artırdığını belirterek,

“Bizim önerimiz aynı şeyin, aynı oranlarda (stopajın düşürülmesi) yatırım fonları ve borçlanma araçlarında da olması. Şu anda 1 yıldan az hem yatırım fonları

hem borçlanma araçlarında stopaj yüzde 10, bunun yüzde 3’e düşmesini istiyoruz. 1 yıl üstünde de sıfırı önerdik” dedi.Stratejik sektörSermaye piyasaları

üzerinden hem pay senedi hem de borçlanma aracı ihraçlarıyla ekonomiye finansman sağladıklarına işaret eden Topaç, sektörün yurt içi tasarrufları

yatırımlara yönlendirerek sermayenin tabana yayılmasını sağladığını ve yurt dışı tasarrufları ülkeye çekerek cari açığın finansmanında rol oynadığını

vurguladı.Topaç, sermaye piyasasının stratejik sektör olarak belirlenmesi ve en üst düzeyde sahiplenilmesi gerektiğini dile getirdi.3 yıla çıksınTSPB,

Bireysel Emeklilik Sistemi’nden ( BES) cayma hakkının 2 aydan 2 ila 3 yıla çıkarılmasına ilişkin SPK’ya talep iletti.
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EKONOMİ BASININDA BUGÜN - 12 EYLÜL 2018
Ekonomi Basınında Bugün - 12 Eylül 2018

Ekonomi basınında öne çıkan haberler...

Ekonomi Basınında Bugün - 12 Eylül 2018-Dünya-*Piyasanın gözü MB'nin atacağı faiz adımında!... Uzmanlar yarın yapılacak PPK toplantısından en az 200,

en fazla 800 baz puanlık artış bekliyor.*Halk Sigorta GM Bülent Karan: KOBİ'leri tahsilat riskine karşı koruyacak sigorta geliyor.*Kişi başı gelir, 9 bin doların

altına inmez... Yıllık ortalama kur gzardı ediliyor.*Teşvikli yatırım sayısı azaldı, yatırım tutarı %50 arttı.*Fon ve tahvile stopaj ayarı teklifi.*(Doğuş ve

Özyeğin'in bankası) Dome'dan Şimşek'e iş teklifi.*73 projede 100 milyar dolarlık işbirliği... Moskova-Pekin hattında ittifaklar sıklaştı.*(Halbes Enerji) Rusya'ya

rüzgar türbini satıyor... %78'i yerli.*Perakendeci TL'ye dönüş için KGF desteği istiyor.*THY ile IOM arasında "göçmen" anlaşması.*Mustafa V. Koç Spor

Ödülü'nü milli güreşçi Yasemin Adar aldı.*Kalın: "OVP birkaç hafta içinde açıklanacak."*TGC, kağıt sorununu Ankara'ya taşıyacak.*Osman Ulagay: "Yeni bir

krizin eşiğinde miyiz?"*Emre Alkin: "Sadece faiz bu işi çözmez."*Milyoner sayısı 166 bini aştı.*İlk ekonomi sayfası editörü Ali Gevgilili'yi kaybettik.-Hürriyet-

*Sınır sizin, saygı duyarız... Hürriyet'e konuşan ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Eric Pahon: "Türkiye'nin güney sınırında kendi güvenlik

kaygılarını gidermek için atacağı adımlara saygı duyarız." dedi.*New York'un ünlü suşi restoranında... İran'a yönelik yaptırımların ihlal edilmesiyle ilgili

ABD'deki davanın önemli ismi Reza Zarrab, New York'ta ünlü restoran Nobu'da görüntülendi.*Karma eğitim tartışması... Milli Eğitim Bakanlığı'nın Anadolu ve

meslek okullarıyla ilgili yönetmelikte "karma eğitim" şartına ilişkin ifadeyi kaldırması tartışma yarattı.*Berberoğlu için umut AYM'de.*Çinlilerle kaçak avı... İmar

barışı fırsatçıları termal kameralı drone ile izlenecek.*(Tatil yörelerindeki restoranlarda) Sezon bitti "hizmet" kalktı.*Do&Co, İngiliz ve İspanyol

uçaklarında.*Çanakkale Köprüsü Çin testinden geçti*İşte THY'nin yeni yüzü... Hürriyet, sır gibi saklanan yeni üniformalra ulaştı.*Şeker hastaları malulen

emekli olabilecek.*Dakikada bir 5 yerli akıllı!... General Mobile Avrupa'nın en büyük akıllı telefon fabrikasını açtı.*5G yarışına Türk bilimadamı damgası.*Ali

Gevgilili hayatını kaybetti.-Milliyet-*FETÖMETRE'den kaçış yok... Deniz Kuvvetleri'nde oluşturulan ekip, Tümamiral Cihat Yaycı'nın geliştirdiği

"FETÖMETRE"yle 4 bin 500 FETÖ'cü asler ve 600 sivil imamı deşifre etti.*(Cumhurbaşkanı Erdoğan) İdlib'den göç Avrupa'ya sıçrar.*Sınırda güvenli bölge

girişimi.*Merkezde faiz var... Gelişmekte olan piyasalar faiz baskısında. Arjantin Merkez Bankası dün akşam toplandı. Türkiye perşembe, Rusya Merkez

Bankası cuma günü toplanıyor. Merkez bankalarının kararları beklenirken piyasaların üzerindeki baskı giderek artıyor.*Öğrenciler kantine Papara ile

gidecek.*(TSPB Başkanı Erhan Topaç) Yatırım fonlarının stopajı düşürülsün.*İhracat kredilerinin yarısı Eximbank'tan.*3 Lüksemburg ekelim 11 Singapur

toplayalım... Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin ziyaretinde anlaşmalar imzalandı. Türkiye Sudan'da 7.8 milyon dönüm arazide tarım yapacak,

ülkede petrol ve maden arayacak.*(QNB Finansbank) Çocuğa yatırımdan asla vazgeçmeyiz.*Yerli ve akıllı cebe 100 milyon TL... General Mobile, İstanbul'da

kurduğu dev cep telefonı tesisiyle yerli milli üretime destek verecek.*British'in yemeğini DO&CO hazırlayacak.*Çalınan akrtta zarardan banka

sorumlu.*Milyonerlerin mevduatı 1 trilyonu aştı.*Perakendeci kur kaybını teknoloji ile bitirecek.*İŞKUR'un istihdam hedefi 1.2 milyon.*Rüzgar gibi geliyor....

Dünya rekormeni olacak 1915 Çanakkale Köprüsü Çin'de Bakan Cahit Turhan'ın izlediği rüzgar testlerinden başarıyla geçti.*(TİKAD Başkanı Bulut) Türk

ekonomisinin temeli çok sağlam.*(Sur Yapı) 8 milyarlık "Antalya" yatırımı yolu yarıladı.*Akfen'e 102 milyon dolarlık EBRD kredisi.*TGC'den kağıt sorunu için

medya zirvesi.
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EKONOMİ BASININDA BUGÜN - 12 EYLÜL 2018
Ekonomi basınında bugün - 12 Eylül 2018

Gazetelerin ekonomi sayfalarında bugün öne çıkan haberlerin başlıkları

Ekonomi basınında bugünGazetelerin ekonomi sayfalarında bugün öne çıkan haberlerin başlıkları-Dünya-*Piyasanın gözü MB'nin atacağı faiz adımında!...

Uzmanlar yarın yapılacak PPK toplantısından en az 200, en fazla 800 baz puanlık artış bekliyor*Halk Sigorta GM Bülent Karan: KOBİ'leri tahsilat riskine

karşı koruyacak sigorta geliyor*Kişi başı gelir, 9 bin doların altına inmez... Yıllık ortalama kur gzardı ediliyor*Teşvikli yatırım sayısı azaldı, yatırım tutarı yüzde

50 arttı*Fon ve tahvile stopaj ayarı teklifi*(Doğuş ve Özyeğin'in bankası) Dome'dan Şimşek'e iş teklifi*73 projede 100 milyar dolarlık işbirliği... Moskova-Pekin

hattında ittifaklar sıklaştı*(Halbes Enerji) Rusya'ya rüzgar türbini satıyor... Yüzde 78'i yerli*Perakendeci TL'ye dönüş için KGF desteği istiyor*THY ile IOM

arasında "göçmen" anlaşması*Mustafa V. Koç Spor Ödülü'nü milli güreşçi Yasemin Adar aldı*Kalın: OVP birkaç hafta içinde açıklanacak*TGC, kağıt

sorununu Ankara2ya taşıyacak*Osman Ulagay: Yeni bir krizin eşiğinde miyiz?*Emre Alkin: Sadece faiz bu işi çözmez*Milyoner sayısı 166 bini aştı*İlk

ekonomi sayfası editörü Ali Gevgilili'yi kaybettik-Hürriyet-*Sınır sizin, saygı duyarız... Hürriyet'e konuşan ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Eric

Pahon, "Türkiye'nin güney sınırında kendi güvenlik kaygılarını gidermek için atacağı adımlara saygı duyarız" dedi*New York'un ünlü suşi restoranında...

İran'a yönelik yaptırımların ihlal edilmesiyle ilgili ABD'deki davanın önemli ismi Reza Zarrab, New York'ta ünlü restoran Nobu'da görüntülendi*Karma eğitim

tartışması... Milli Eğitim Bakanlığı'nın Anadolu ve meslek okullarıyla ilgili yönetmelikte "karma eğitim" şartına ilişkin ifadeyi kaldırması tartışma

yarattı*Berberoğlu için umut AYM'de*Çinlilerle kaçak avı... İmar barışı fırsatçıları termal kameralı drone ile izlenecek*(Tatil yörelerindeki restoranlarda) Sezon

bitti "hizmet" kalktı*Do&Co, İngiliz ve İspanyol uçaklarında*Çanakkale Köprüsü Çin testinden geçti*İşte THY'nin yeni yüzü... Hürriyet, sır gibi saklanan yeni

üniformalra ulaştı*Şeker hastaları malulen emekli olabilecek*Dakikada bir 5 yerli akıllı!... General Mobile Avrupa2nın en büyük akıllı telefon fabrikasını

açtı*5G yarışına Türk bilimadamı damgası*Ali Gevgilili hayatını kaybetti

-Milliyet-*FETÖMETRE'den kaçış yok... Deniz Kuvvetleri'nde oluşturulan ekip, Tümamiral Cihat Yaycı'nın geliştirdiği "FETÖMETRE"yle 4 bin 500 FETÖ'cü

asler ve 600 sivil imamı deşifre etti*(Cumhurbaşkanı Erdoğan) İdlib'den göç Avrupa2ya sıçrar*Sınırda güvenli bölge girişimi*Merkezde faiz var... Gelişmekte

olan piyasalar faiz baskısında. Arjantin Merkez Bankası dün akşam toplandı. Türkiye perşembe, Rusya Merkez Bankası cuma günü toplanıyor. Merkez

bankalarının kararları beklenirken piyasaların üzerindeki baskı giderek artıyor*Öğrenciler kantine Papara ile gidecek*(TSPB Başkanı Erhan Topaç) Yatırım

fonlarının stopajı düşürülsün*İhracat kredilerinin yarısı Eximbank'tan*3 Lüksemburg ekelim 11 Singapur toplayalım... Tarım ve Orman Bakanı Bekir

Pakdemirli'nin ziyaretinde anlaşmalar imzalandı. Türkiye Sudan'da 7.8 milyon dönüm arazide tarım yapacak, ülkede petrol ve maden arayacak*(QNB

Finansbank) Çocuğa yatırımdan asla vazgeçmeyiz*Yerli ve akıllı cebe 100 milyon TL... General Mobile, İstanbul'da kurduğu dev cep telefonı tesisiyle yerli

milli üretime destek verecek*British'in yemeğini DO&CO hazırlayacak*Çalınan akrtta zarardan banka sorumlu*Milyonerlerin mevduatı 1 trilyonu

aştı*Perakendeci kur kaybını teknoloji ile bitirecek*İŞKUR'un istihdam hedefi 1.2 milyon*Rüzgar gibi geliyor.... Dünya rekormeni olacak 1915 Çanakkale

Köprüsü Çin'de Bakan Cahit Turhan'ın izlediği rüzgar testlerinden başarıyla geçti*(TİKAD Başkanı Bulut) Türk ekonomisinin temeli çok sağlam*(Sur Yapı) 8

milyarlık "Antalya" yatırımı yolu yarıladı*Akfen'e 102 milyon dolarlık EBRD kredisi*TGC'den kağıt sorunu için medya zirvesi

-Vatan-*Bir varmış Bir yokmuş... Şehit Astsubay eşi için "Sen benim masalımın kahramanısın" demişti Gamze Mehmethan... Evlilik yıldönümlerinde,

düğünlerindeki fotoğrafın aynısını çektirdi, ama bu kez tek başınaydı*Sarraf'ın suşi keyfi... Rıza Sarraf ABD'deki Hakan Atilla davasında itirafçı olduktan

sonra sırra kadem basmıştı. New York'ta Robert De Niro'nun ortak olduğu dünyaca ünlü Japon restoranı Nobu'da görüntülendi*FETÖ metre... TSK kr.pto

FETÖ'cüleri deşifre etmek için 70 ana, 249 alt kriter belirleyip FETÖ metre yazılımı geliştirdi. 4500 FETÖ'cü asker ile 600 sivil imam yakalandı*30 bin kişi

kaçtı bile... Rusya'nın havadan, şam yönetiminin karadan bombaladığı Suriye'nin İdlib kentinde siviller yollara döküldü. İlk adres Türkiye oldu*Avrupa'yı

etkiler... erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı'nda İdlib konuşuldu*Kur artışına "GÜL"düler... Isparta gibi bir gül üretim merkezimiz olmasına rağmen

gülü bile ithal ediyorduk. Döviz artınca ithalat cazibesini kaybetti, 2019 ithalat siparişleri iptal edildi. Üretim yeniden Yalova ve Isparta'ya kayacak*Stoklar

bitene kadar zam yapmayacağız... TL'deki değer kaybı birçok üründe yaklaşık yüzde 40'lara avran zamlara neden olurken, kategori mağazları yöneticileri,

büyük stokları sayesinde bu zam oranını çekmecede tutabildiklerini belirttiler*AVM ciro endeksi % 22.4 arttı*Ali Gevgilili hayatını kaybetti*Çalınan karttan

banka sorumlu*Yatırımcıya % 2 faizli eurobond... Aracı Ziraat Bankası*Elektriğe Ekim'de zam gelebilir*Almanya ve Kanada 3 gemi aldı... ;ÇDAŞ'tan gemi

ihracatı*Türk şirketlerinin çoğu borcunu yönetebilir... Moody's, Türk şirketlerininr efinansman riskleriye başa çıkabilecek durumda olduğunu açıkladı*Faiz

artacak da... TCMB'nin enflasyon sonrasında yaptığı açıklama nedeniyle yarınki PPK'da faiz artışına kesin gözüyle bakılıyor. Ancak tahminler 275 ile 725

puan arasında geniş bir yelpazede*Mega projeler hız kesmeden sürecek*7 ayda 27 bin kişi daha milyoner oldu*İhracat kredilerinin yarısı

Eximbank'tan*British Airways'in ikramları Do&Co'dan*(1915 Çanakkale Köprüsü) 300 kilometre hızında rüzgara dayandı*Tamamlayıcı sağlık sigortası artık

daha çok biliniyor*Ray Sigorta'nın prim üretimi % 30 arttı*913 bin km yaptık... TÜİK'inilk defa paylaştığı verilere göre, 2016'da Türkiye'de taşıtlar tarafından

281 milyar kilometre yol yapılırken otomobiller ortalama 13 bin kilometre yol kat etti*(General Mobile'den) 2 bin 900 liraya yerli amiral gemisi*Caroline Koç

Mustafa V. Koç Spot Ödülü için) Amacımız başarılı rol modelleri desteklemek*(TSPB Başkanı Erhan Topaç) "Stopaj fonları da düşsün"
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EKONOMİ BASININDA BUGÜN - 12 EYLÜL 2018
Ekonomi basınında bugün - 12 Eylül 2018

Gazetelerin ekonomi sayfalarında bugün öne çıkan haberlerin başlıkları

Ekonomi basınında bugünGazetelerin ekonomi sayfalarında bugün öne çıkan haberlerin başlıkları-Dünya-*Piyasanın gözü MB'nin atacağı faiz adımında!...

Uzmanlar yarın yapılacak PPK toplantısından en az 200, en fazla 800 baz puanlık artış bekliyor*Halk Sigorta GM Bülent Karan: KOBİ'leri tahsilat riskine

karşı koruyacak sigorta geliyor*Kişi başı gelir, 9 bin doların altına inmez... Yıllık ortalama kur gzardı ediliyor*Teşvikli yatırım sayısı azaldı, yatırım tutarı yüzde

50 arttı*Fon ve tahvile stopaj ayarı teklifi*(Doğuş ve Özyeğin'in bankası) Dome'dan Şimşek'e iş teklifi*73 projede 100 milyar dolarlık işbirliği... Moskova-Pekin

hattında ittifaklar sıklaştı*(Halbes Enerji) Rusya'ya rüzgar türbini satıyor... Yüzde 78'i yerli*Perakendeci TL'ye dönüş için KGF desteği istiyor*THY ile IOM

arasında "göçmen" anlaşması*Mustafa V. Koç Spor Ödülü'nü milli güreşçi Yasemin Adar aldı*Kalın: OVP birkaç hafta içinde açıklanacak*TGC, kağıt

sorununu Ankara2ya taşıyacak*Osman Ulagay: Yeni bir krizin eşiğinde miyiz?*Emre Alkin: Sadece faiz bu işi çözmez*Milyoner sayısı 166 bini aştı*İlk

ekonomi sayfası editörü Ali Gevgilili'yi kaybettik-Hürriyet-*Sınır sizin, saygı duyarız... Hürriyet'e konuşan ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Eric

Pahon, "Türkiye'nin güney sınırında kendi güvenlik kaygılarını gidermek için atacağı adımlara saygı duyarız" dedi*New York'un ünlü suşi restoranında...

İran'a yönelik yaptırımların ihlal edilmesiyle ilgili ABD'deki davanın önemli ismi Reza Zarrab, New York'ta ünlü restoran Nobu'da görüntülendi*Karma eğitim

tartışması... Milli Eğitim Bakanlığı'nın Anadolu ve meslek okullarıyla ilgili yönetmelikte "karma eğitim" şartına ilişkin ifadeyi kaldırması tartışma

yarattı*Berberoğlu için umut AYM'de*Çinlilerle kaçak avı... İmar barışı fırsatçıları termal kameralı drone ile izlenecek*(Tatil yörelerindeki restoranlarda) Sezon

bitti "hizmet" kalktı*Do&Co, İngiliz ve İspanyol uçaklarında*Çanakkale Köprüsü Çin testinden geçti*İşte THY'nin yeni yüzü... Hürriyet, sır gibi saklanan yeni

üniformalra ulaştı*Şeker hastaları malulen emekli olabilecek*Dakikada bir 5 yerli akıllı!... General Mobile Avrupa2nın en büyük akıllı telefon fabrikasını

açtı*5G yarışına Türk bilimadamı damgası*Ali Gevgilili hayatını kaybetti

-Milliyet-*FETÖMETRE'den kaçış yok... Deniz Kuvvetleri'nde oluşturulan ekip, Tümamiral Cihat Yaycı'nın geliştirdiği "FETÖMETRE"yle 4 bin 500 FETÖ'cü

asler ve 600 sivil imamı deşifre etti*(Cumhurbaşkanı Erdoğan) İdlib'den göç Avrupa2ya sıçrar*Sınırda güvenli bölge girişimi*Merkezde faiz var... Gelişmekte

olan piyasalar faiz baskısında. Arjantin Merkez Bankası dün akşam toplandı. Türkiye perşembe, Rusya Merkez Bankası cuma günü toplanıyor. Merkez

bankalarının kararları beklenirken piyasaların üzerindeki baskı giderek artıyor*Öğrenciler kantine Papara ile gidecek*(TSPB Başkanı Erhan Topaç) Yatırım

fonlarının stopajı düşürülsün*İhracat kredilerinin yarısı Eximbank'tan*3 Lüksemburg ekelim 11 Singapur toplayalım... Tarım ve Orman Bakanı Bekir

Pakdemirli'nin ziyaretinde anlaşmalar imzalandı. Türkiye Sudan'da 7.8 milyon dönüm arazide tarım yapacak, ülkede petrol ve maden arayacak*(QNB

Finansbank) Çocuğa yatırımdan asla vazgeçmeyiz*Yerli ve akıllı cebe 100 milyon TL... General Mobile, İstanbul'da kurduğu dev cep telefonı tesisiyle yerli

milli üretime destek verecek*British'in yemeğini DO&CO hazırlayacak*Çalınan akrtta zarardan banka sorumlu*Milyonerlerin mevduatı 1 trilyonu

aştı*Perakendeci kur kaybını teknoloji ile bitirecek*İŞKUR'un istihdam hedefi 1.2 milyon*Rüzgar gibi geliyor.... Dünya rekormeni olacak 1915 Çanakkale

Köprüsü Çin'de Bakan Cahit Turhan'ın izlediği rüzgar testlerinden başarıyla geçti*(TİKAD Başkanı Bulut) Türk ekonomisinin temeli çok sağlam*(Sur Yapı) 8

milyarlık "Antalya" yatırımı yolu yarıladı*Akfen'e 102 milyon dolarlık EBRD kredisi*TGC'den kağıt sorunu için medya zirvesi
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Ceren Dilekçi

Sermaye piyasalarının ilk yarıyıl bilançosu

Sermaye piyasalarının ilk yarıyıl bilançosu

                                          

                                          

                                              

																										

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

                                                  

                                              

                                          

                                      

                                  

                                  

									    Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği ilk yarıyıl sonuçlarını düzenlediği basın toplantısıyla açıkladı. Hem pay piyasası hem de VİOP tarafında ilk 6 aylık

dönemde işlem hacminde yaşanan artış dikkat çekici. Yılın ilk 6 aylık döneminde pay piyasasında işlem hacmi yüzde 55 oranında yükselişle 1,9 milyar TL'ye

çıkarken vadeli işlemler piyasasında işlem hacmi yüzde 79 oranında yükselişle 1,3 milyar TL'ye yükseldi. Halka arzlar her ne kadar son aylarda duraksa da

ilk 6 aylık süreçte 9 şirketin halka arzına aracılık edildi, 5,4 milyar TL kaynak sağlandı. Bedelli sermaye artırımları ve ikincil halka arzlarla birlikte özkaynak

finansmanı yoluyla sağlanan kaynak 13,4 milyar TL’ye çıktı. Aracı kurumların varlıklarıysa 24,3 milyar TL oldu.Bu dönemde sektörde gelir çeşitliliği de artış

gösterdi. Sektörün en önemli gelir kaynağı aracılık gelirlerinin payı 7 puan düşüşle yüzde 53'e gerilerken kurumsal finansman ve diğer gelirlerin payı

yükseldi. Portföy yönetim şirketlerinin yönettiği fon büyüklüğü ise yüzde 20 artışla 168 milyar TL oldu. HALKA AÇIK ŞİRKETLERİN YÜZDE 61'İ

YABANCIDAİlk yarıda yerli-yabancı yatırımcı tercihlerine bakalım. Yerli yatırımcıların yatırım tercihi TL/YP mevduattan yana olurken, yabancıların

tercihlerinde pay piyasası ilk sırada yer aldı. Diğer bir deyişle halka açık şirketlerin yüzde 61'i yabancı yatırımcıların elinde. Türkiye’de kredi ve sermaye

piyasaları dağılımının dengeli olmadığını biliyoruz. Kredilerin GSYH içerisindeki payı 2011'de yüzde 53 seviyesindeyken 2016'da yüzde 70'e çıktı. Fakat bu

süreçte sermaye piyasalarının GSYH içindeki payı yüzde 31 seviyesinden yüzde 25'e geriledi. Sermaye piyasası uzmanlarına göre, bankacılık üzerine

yoğunlaşan ve giderek artmakta olan riskin bir an önce sermaye piyasasına dağıtılması gerekiyor ve düzenlemeler yapılırken sermaye piyasası

paydaşlarının yararlarının gözetilmesi önem arz ediyor. MEVDUATA STOPAJ DÜZENLEMESİ ASİMETRİ YARATTIMevduata son getirilen stopaj

düzenlemesinin varlık sınıfları arasında asimetri yarattığına dikkat çekti sektör temsilcileri. Hatırlanacağı üzere Türk Lirası tasarrufa teşvik amacıyla TL

mevduatında 6 aya kadar olan vadelerde yüzde 15 olan stopaj oranı yüzde 5'e çekilirken 1 yıla kadar vadeli TL mevduat hesaplarında vergi oranı yüzde

12'den yüzde 3'e çekilmişti.Bu düzenleme sonrası TL mevduata geçişin artmasıyla yatırım fonlarının işlem hacminde düşüş görülmüş, özel sektör tahvil

ihraçlarında da benzer bir trendin görülmesi bekleniyor. TSPB Başkanı Erhan Topaç, düzenlemenin kurumsal yatırımcı tabanını olumsuz etkileyeceğinden ve

reel sektörün sermaye piyasası yoluyla finansman sağlama olanaklarını kısıtlamasından endişeli.Yatırım araçları arasında dengenin korunmasını istediklerini

kaydeden Topaç, 1 yıldan az hem yatırım fonları hem borçlanma araçlarında yüzde 10 seviyesindeki stopajın yüzde 3'e, 1 yıl üstünde ise sıfıra düşmesi

önerisini Hazine ve Maliye Bakanlığı'na ilettiklerini belirtti. Tek öneri bu değil. Bakanlığa iletilen kitapçıkta başka bir dizi öneri yer alıyor.İşte o öneriler:  •

Finansal Kapsayıcılık Kurumu ve Finansal Danışmanlık Sistemi kurulmalı.• Hedefli Yatırım Hesabı mevzuatta tanımlanmalı ve teşvik edilmeli.• Yatırımcıların

temettü gelirlerine Gelir Vergisi istisnası tanınmalı.• Yatırımcıların ortaklık hakları korunmalı, geçmişten gelen mağduriyetler giderilmeli.• Vakıf, Birlik, Dernek,

Sandık, Sigorta Şirketi gibi kurumsal yatırımcıların fonlarının Sermaye Piyasasında değerlendirmesi sağlanmalı.• Otomatik Katılım Sisteminde cayma

oranının düşürülmesine yönelik tedbirler alınmalı. Bireysel Emeklilik Sistemi mimarisi yeniden tanımlanmalı.• Çalışanlara pay edindirme programı teşvik

edilmeli.• Halka açık şirketlerin nakdi sermaye artırımlarına getirilen teşvik uygulaması geliştirilmeli.• KOBİlerin Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Modeli ile

Borçlanma Aracı ihraçlarına KOSGEB ve KGF desteği sağlanmalı.• Reel sektörün teminatlı tahvil ihracına ilişkin düzenleme yapılmalı.• Borçlanma aracı

ihraçlarında temerrüt durumunda icra ve iflasa ilişkin yasal süreçler kolaylaştırılmalı.• Finansal Kapsayıcılık Kurumu ve Finansal Danışmanlık Sistemi

kurulmalı.• Hedefli Yatırım Hesabı mevzuatta tanımlanmalı ve teşvik edilmeli.• Yatırımcıların temettü gelirlerine Gelir Vergisi İstisnası tanınmalı.•

Yatırımcıların Ortaklık Hakları Korunmalı, Geçmişten Gelen Mağduriyetler Giderilmelidir• Aracı Kurumlara Proje Finansman Kredisi verme yetkisi verilmeli.

Proje Finansman Fonu Modeli İle Alt Yapı yatırımlarına ve projelere kaynak sağlanmalı.• İpotek Finansmanı Kurumu A.Ş. kurulmalı.• İstanbul Finans

Merkezine yönelik eylemleri gerçekleştirmek üzere kurumlar üstü bir yapı kurulmalı.• Yenilikçi iş fikri olan fintek şirketlerine ve finansal kurumlara Kamu

Kontrolünde Düzenleme Esnekliği sağlanmalı.• Yatırımcılarla müşteri hesap açılışına ilişkin mesafeli sözleşme yapılabilmeli.• Sermaye piyasası kurumları

kimlik paylaşım sisteminden ve yerleşim yeri paylaşım sisteminden yararlanabilmeli.• Sermaye piyasasındaki işlem maliyetleri rekabetçi düzeye çekilmeli.•
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Sermaye Piyasası uyuşmazlıklarının çözümünde görevli ve yetkili mahkemeler kurulmalı.• Avrupa Menkul Kıymetler ve Piyasalar Otoritesi’nin (ESMA)

kuralları dikkate alınmalı ve yabancı yatırımcıları ülkemize çekecek değişiklikler yapılmalı.• Sermaye Piyasasının etkin, ekonomik ve verimli işlemesini

engelleyen vergi mevzuatından kaynaklanan sorunlar giderilmeli.Birlik bu dönemde sermaye piyasası farkındalığını artırmak amacıyla etkinliklere de hız

vermiş.  Dünya Yatırımcı Haftası kapsamında 1 Ekim'de Borsa İstanbul’da, yatırımcılar ve sermaye piyasası kurumları temsilcileri katılımıyla Gong Töreni

düzenlenecek. 13-14 Kasım'da ise gözler 24 panelin yer alacağı Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi'nde olacak.
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Stopaj tutarlarına indirim mi geliyor ?
Stopaj tutarlarına indirim mi geliyor ?

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Başkanı Erhan Topaç, yatırım fonları ve borçlanma araçlarında stopaj indirimi istedi.

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Başkanı Erhan Topaç, mevduat ve katılma hesaplarındaki stopaj oranın 3 ay geçerli olmak üzere indirilmesinin

varlık sınıfları arasında asimetri yaratıp mevduatın baskınlığını artırdığını belirtti.Erhan Topaç, sektörün 2018 ilk yarıyıl verilerini ve sermaye piyasasının

geliştirilmesi için önerilerini TSPB Genel Merkez'de düzenlenen "Sermaye Piyasalarının Geleceği" konulu basın toplantısında paylaştı.Topaç, 79 aracı

kurum, 44 banka, 53 portföy yönetim şirketi ve 49 yatırım ortaklığı olmak üzere toplam 225 kurum sayısıyla, finans sektöründe en kapsamlı üye yapısına

sahip kuruluş olduklarını söyledi.Sermaye piyasaları üzerinden hem pay senedi hem de borçlanma aracı ihraçlarıyla ekonomiye finansman sağladıklarına

işaret eden Topaç, sektörün yurt içi tasarrufları yatırımlara yönlendirerek sermayenin tabana yayılmasını sağladığını ve yurt dışı tasarrufları ülkeye çekerek

cari açığın finansmanında rol oynadığını vurguladı.Topaç, sermaye piyasasının stratejik sektör olarak belirlenmesi ve en üst düzeyde sahiplenilmesi

gerektiğini dile getirdi.Erhan Topaç, sektörün ileriye taşınmasının, hem kaynak arayan işletmelere hem de yatırımcılara daha fazla seçenek sunabilmesi için

Birliğin öncelikli gördüğü alanları ve bu alanlarla ilgili önerilerini şöyle sıraladı:"Sermaye piyasası stratejik sektör olarak belirlenmeli ve en üst düzeyde

sahiplenilmeli. Yurt içi tasarrufların sermaye piyasası yoluyla yatırıma yönlendirilmesi desteklenmeli. Reel sektörün finansmanında sermaye piyasasının

kullanılması desteklenmeli. Yatırım bankacılığı modeli desteklenmeli ve geliştirilmeli. Rekabetçi ve cazip bir finansal sistem yaratılmalı.""Reel sektörün

kaynak yaratmasına aracılık ediyoruz"TSPB Başkanı Topaç, sermaye piyasalarına yönelik detaylı önerileri ilgili kurumlarla paylaştıklarını belirterek, reel

sektörün kaynak yaratmasına aracılık ettiklerini anlattı. Gelecek dönemde paydaşlarının da desteğiyle daha güçlü sermaye piyasaları ekosistemi oluşturmayı

umduklarını dile getiren Topaç, "Ekim ayı içinde, üyelerimizin ve sektör temsilcilerinin katılacağı geniş kapsamlı bir çalıştay düzenleyerek ortak akılla

önerilerimizi geliştirmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.TSPB tarafından düzenli olarak derlenen veriler hakkında da bilgi veren Topaç, şunları

kaydetti:"Yakın zamanda sektörümüzün ilk altı ayına ilişkin verileri derledik. İlk 6 ayda aracı kurumlarımız 9 şirketin halka açılmasına aracılık etti. Bu halka

arzlardan kabaca 5,4 milyar TL kaynak yaratıldı. Bu son yılların en ciddi halka arz rakamı. Ayrıca bedelli sermaye artırımları ve ikincil halka arzlar da yapıldı.

Bunlarla da 13,4 milyar TL'si öz kaynak yoluyla, 111 milyar TL'si borçlanma aracı ihracıyla kaynak yaratmasına aracılık etti. İlk 6 ayda geçen seneye göre

işlem hacimlerimiz yüzde 55 arttı. Pay piyasamız dünyadaki en likit piyasalar arasında yer alıyor."Topaç, portföy yönetim şirketleri tarafında ise yönetilen

portföy büyüklüğünün son bir yılda yüzde 20 artışla 168 milyar TL'ye çıktığını aktararak, "Hedefimiz bu tutarları daha da arttırarak kurumsal yatırımcı

tabanımızı genişletmek." dedi."Son vergi düzenlemesi, piyasamızın gelişmesini olumsuz etkileyebilir"Erhan Topaç, mevduat ve katılma hesaplarındaki stopaj

oranın 3 ay geçerli olmak üzere indirilmesine dair 30 Ağustos'ta alınan karara değinerek, şu değerlendirmelerde bulundu:"Yeni düzenleme varlık sınıfları

arasında asimetri yaratıp mevduatın baskınlığını daha da artırıyor. Yatırım araçları arasında yaratılan vergi arbitrajı, sermaye piyasası araçlarının gelişimini

olumsuz etkileyecek. Özellikle kurumsal yatırımcı tabanını olumsuz etkileyeceğinden ve reel sektörün sermaye piyasası yoluyla finansman sağlama

olanaklarını kısıtlayacağından endişe ediyoruz."Bu durumu aynı gün Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) bildirdiklerini aktaran Topaç, şunları kaydetti:"Bu

konuda bir gelişme bekliyoruz. Bizim önerimiz aynı şeyin aynı oranlarda (stopajın düşürülmesi) yatırım fonları ve borçlanma araçlarında da olması. Şu anda

1 yıldan az hem yatırım fonları hem borçlanma araçlarında stopaj yüzde 10, bunun yüzde 3'e düşmesini istiyoruz. 1 yıl üstünde de sıfırı önerdik. Yatırım

araçları arasındaki dengenin korunmasını istiyoruz. Hazine ve Maliye Bakanlığı'na da ilettik, değerlendiriyorlar."Cari açığın finansmanında sermaye

piyasasının önemli bir rol oynadığının altını çizen Topaç, yerli yatırımcıların çoğunluğunun TL/YP mevduatta, yabancıların birinci tercihlerinin ise pay piyasası

olduğunu söyledi."Etkinliklerimizle sermaye piyasası farkındalığını artırıyoruz"Topaç, etkinliklerle sermaye piyasası farkındalığını artırdıklarını belirterek,

Birliğin gelecek dönem etkinliklerine ilişkin şu bilgileri verdi:"Sektörümüzün en önemli etkinliği haline gelen ve bu sene 13-14 Kasım'da üçüncüsünü

düzenleyeceğimiz Kongremizin çalışmalarına hız verdik. İki gün boyunca dünyaca ünlü uzmanlara ev sahipliği yapacak Kongre'de, 100'ü aşkın konuşmacı

yer alacak. 24 panelin yanı sıra 24 farklı başlıkta eğitim programları yapılacak. Kongredeki panel ve eğitimler tüm katılımcılara açık olup kayıtlar ücretsiz

olacak."Topaç, Dünya Yatırımcı Haftası kapsamında 1 Ekim'de Borsa İstanbul'da, yatırımcılar ve sermaye piyasası kurumları temsilcileri katılımıyla Gong

Töreni düzenleyeceklerini de sözlerine ekledi.Verilen bilgiye göre, TSPB, Bireysel Emeklilik Sistemi'nden (BES) cayma hakkının 2 aydan 2 ila 3 yıla

çıkarılmasına ilişkin SPK'ya talep iletti.
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Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Başkanı Erhan Topaç, yatırım fonları ve borçlanma araçlarında stopaj indirimi istedi.

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Başkanı Erhan Topaç, mevduat ve katılma hesaplarındaki stopaj oranın 3 ay geçerli olmak üzere indirilmesinin

varlık sınıfları arasında asimetri yaratıp mevduatın baskınlığını artırdığını belirtti.Erhan Topaç, sektörün 2018 ilk yarıyıl verilerini ve sermaye piyasasının

geliştirilmesi için önerilerini TSPB Genel Merkez'de düzenlenen "Sermaye Piyasalarının Geleceği" konulu basın toplantısında paylaştı.Topaç, 79 aracı

kurum, 44 banka, 53 portföy yönetim şirketi ve 49 yatırım ortaklığı olmak üzere toplam 225 kurum sayısıyla, finans sektöründe en kapsamlı üye yapısına

sahip kuruluş olduklarını söyledi.Sermaye piyasaları üzerinden hem pay senedi hem de borçlanma aracı ihraçlarıyla ekonomiye finansman sağladıklarına

işaret eden Topaç, sektörün yurt içi tasarrufları yatırımlara yönlendirerek sermayenin tabana yayılmasını sağladığını ve yurt dışı tasarrufları ülkeye çekerek

cari açığın finansmanında rol oynadığını vurguladı.Topaç, sermaye piyasasının stratejik sektör olarak belirlenmesi ve en üst düzeyde sahiplenilmesi

gerektiğini dile getirdi.Erhan Topaç, sektörün ileriye taşınmasının, hem kaynak arayan işletmelere hem de yatırımcılara daha fazla seçenek sunabilmesi için

Birliğin öncelikli gördüğü alanları ve bu alanlarla ilgili önerilerini şöyle sıraladı:"Sermaye piyasası stratejik sektör olarak belirlenmeli ve en üst düzeyde

sahiplenilmeli. Yurt içi tasarrufların sermaye piyasası yoluyla yatırıma yönlendirilmesi desteklenmeli. Reel sektörün finansmanında sermaye piyasasının

kullanılması desteklenmeli. Yatırım bankacılığı modeli desteklenmeli ve geliştirilmeli. Rekabetçi ve cazip bir finansal sistem yaratılmalı."TSPB Başkanı

Topaç, sermaye piyasalarına yönelik detaylı önerileri ilgili kurumlarla paylaştıklarını belirterek, reel sektörün kaynak yaratmasına aracılık ettiklerini anlattı.

Gelecek dönemde paydaşlarının da desteğiyle daha güçlü sermaye piyasaları ekosistemi oluşturmayı umduklarını dile getiren Topaç, "Ekim ayı içinde,

üyelerimizin ve sektör temsilcilerinin katılacağı geniş kapsamlı bir çalıştay düzenleyerek ortak akılla önerilerimizi geliştirmeye devam edeceğiz." ifadelerini

kullandı.TSPB tarafından düzenli olarak derlenen veriler hakkında da bilgi veren Topaç, şunları kaydetti:"Yakın zamanda sektörümüzün ilk altı ayına ilişkin

verileri derledik. İlk 6 ayda aracı kurumlarımız 9 şirketin halka açılmasına aracılık etti. Bu halka arzlardan kabaca 5,4 milyar TL kaynak yaratıldı. Bu son

yılların en ciddi halka arz rakamı. Ayrıca bedelli sermaye artırımları ve ikincil halka arzlar da yapıldı. Bunlarla da 13,4 milyar TL'si öz kaynak yoluyla, 111

milyar TL'si borçlanma aracı ihracıyla kaynak yaratmasına aracılık etti. İlk 6 ayda geçen seneye göre işlem hacimlerimiz yüzde 55 arttı. Pay piyasamız

dünyadaki en likit piyasalar arasında yer alıyor."Topaç, portföy yönetim şirketleri tarafında ise yönetilen portföy büyüklüğünün son bir yılda yüzde 20 artışla

168 milyar TL'ye çıktığını aktararak, "Hedefimiz bu tutarları daha da arttırarak kurumsal yatırımcı tabanımızı genişletmek." dedi.Erhan Topaç, mevduat ve

katılma hesaplarındaki stopaj oranın 3 ay geçerli olmak üzere indirilmesine dair 30 Ağustos'ta alınan karara değinerek, şu değerlendirmelerde bulundu:"Yeni

düzenleme varlık sınıfları arasında asimetri yaratıp mevduatın baskınlığını daha da artırıyor. Yatırım araçları arasında yaratılan vergi arbitrajı, sermaye

piyasası araçlarının gelişimini olumsuz etkileyecek. Özellikle kurumsal yatırımcı tabanını olumsuz etkileyeceğinden ve reel sektörün sermaye piyasası

yoluyla finansman sağlama olanaklarını kısıtlayacağından endişe ediyoruz."Bu durumu aynı gün Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) bildirdiklerini aktaran

Topaç, şunları kaydetti:"Bu konuda bir gelişme bekliyoruz. Bizim önerimiz aynı şeyin aynı oranlarda (stopajın düşürülmesi) yatırım fonları ve borçlanma

araçlarında da olması. Şu anda 1 yıldan az hem yatırım fonları hem borçlanma araçlarında stopaj yüzde 10, bunun yüzde 3'e düşmesini istiyoruz. 1 yıl

üstünde de sıfırı önerdik. Yatırım araçları arasındaki dengenin korunmasını istiyoruz. Hazine ve Maliye Bakanlığı'na da ilettik, değerlendiriyorlar."Cari açığın

finansmanında sermaye piyasasının önemli bir rol oynadığının altını çizen Topaç, yerli yatırımcıların çoğunluğunun TL/YP mevduatta, yabancıların birinci

tercihlerinin ise pay piyasası olduğunu söyledi.Topaç, etkinliklerle sermaye piyasası farkındalığını artırdıklarını belirterek, Birliğin gelecek dönem etkinliklerine

ilişkin şu bilgileri verdi:"Sektörümüzün en önemli etkinliği haline gelen ve bu sene 13-14 Kasım'da üçüncüsünü düzenleyeceğimiz Kongremizin çalışmalarına

hız verdik. İki gün boyunca dünyaca ünlü uzmanlara ev sahipliği yapacak Kongre'de, 100'ü aşkın konuşmacı yer alacak. 24 panelin yanı sıra 24 farklı

başlıkta eğitim programları yapılacak. Kongredeki panel ve eğitimler tüm katılımcılara açık olup kayıtlar ücretsiz olacak."Topaç, Dünya Yatırımcı Haftası

kapsamında 1 Ekim'de Borsa İstanbul'da, yatırımcılar ve sermaye piyasası kurumları temsilcileri katılımıyla Gong Töreni düzenleyeceklerini de sözlerine

ekledi.Verilen bilgiye göre, TSPB, Bireysel Emeklilik Sistemi'nden (BES) cayma hakkının 2 aydan 2 ila 3 yıla çıkarılmasına ilişkin SPK'ya talep iletti.
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Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Başkanı Erhan Topaç, yatırım fonları ve borçlanma araçlarında stopaj indirimi istedi.

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Başkanı Erhan Topaç, mevduat ve katılma hesaplarındaki stopaj oranın 3 ay geçerli olmak üzere indirilmesinin

varlık sınıfları arasında asimetri yaratıp mevduatın baskınlığını artırdığını belirtti.Erhan Topaç, sektörün 2018 ilk yarıyıl verilerini ve sermaye piyasasının

geliştirilmesi için önerilerini TSPB Genel Merkez'de düzenlenen "Sermaye Piyasalarının Geleceği" konulu basın toplantısında paylaştı. Topaç, 79 aracı

kurum, 44 banka, 53 portföy yönetim şirketi ve 49 yatırım ortaklığı olmak üzere toplam 225 kurum sayısıyla, finans sektöründe en kapsamlı üye yapısına

sahip kuruluş olduklarını söyledi. Sermaye piyasaları üzerinden hem pay senedi hem de borçlanma aracı ihraçlarıyla ekonomiye finansman sağladıklarına

işaret eden Topaç, sektörün yurt içi tasarrufları yatırımlara yönlendirerek sermayenin tabana yayılmasını sağladığını ve yurt dışı tasarrufları ülkeye çekerek

cari açığın finansmanında rol oynadığını vurguladı. Topaç, sermaye piyasasının stratejik sektör olarak belirlenmesi ve en üst düzeyde sahiplenilmesi

gerektiğini dile getirdi. Erhan Topaç, sektörün ileriye taşınmasının, hem kaynak arayan işletmelere hem de yatırımcılara daha fazla seçenek sunabilmesi için

Birliğin öncelikli gördüğü alanları ve bu alanlarla ilgili önerilerini şöyle sıraladı:"Sermaye piyasası stratejik sektör olarak belirlenmeli ve en üst düzeyde

sahiplenilmeli. Yurt içi tasarrufların sermaye piyasası yoluyla yatırıma yönlendirilmesi desteklenmeli. Reel sektörün finansmanında sermaye piyasasının

kullanılması desteklenmeli. Yatırım bankacılığı modeli desteklenmeli ve geliştirilmeli. Rekabetçi ve cazip bir finansal sistem yaratılmalı." "Reel sektörün

kaynak yaratmasına aracılık ediyoruz" TSPB Başkanı Topaç, sermaye piyasalarına yönelik detaylı önerileri ilgili kurumlarla paylaştıklarını belirterek, reel

sektörün kaynak yaratmasına aracılık ettiklerini anlattı.  Gelecek dönemde paydaşlarının da desteğiyle daha güçlü sermaye piyasaları ekosistemi

oluşturmayı umduklarını dile getiren Topaç, "Ekim ayı içinde, üyelerimizin ve sektör temsilcilerinin katılacağı geniş kapsamlı bir çalıştay düzenleyerek ortak

akılla önerilerimizi geliştirmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı. TSPB tarafından düzenli olarak derlenen veriler hakkında da bilgi veren Topaç, şunları

kaydetti: "Yakın zamanda sektörümüzün ilk altı ayına ilişkin verileri derledik. İlk 6 ayda aracı kurumlarımız 9 şirketin halka açılmasına aracılık etti. Bu halka

arzlardan kabaca 5,4 milyar TL kaynak yaratıldı. Bu son yılların en ciddi halka arz rakamı. Ayrıca bedelli sermaye artırımları ve ikincil halka arzlar da yapıldı.

Bunlarla da 13,4 milyar TL’si öz kaynak yoluyla, 111 milyar TL’si borçlanma aracı ihracıyla kaynak yaratmasına aracılık etti. İlk 6 ayda geçen seneye göre

işlem hacimlerimiz yüzde 55 arttı. Pay piyasamız dünyadaki en likit piyasalar arasında yer alıyor." Topaç, portföy yönetim şirketleri tarafında ise yönetilen

portföy büyüklüğünün son bir yılda yüzde 20 artışla 168 milyar TL’ye çıktığını aktararak, "Hedefimiz bu tutarları daha da arttırarak kurumsal yatırımcı

tabanımızı genişletmek." dedi. "Son vergi düzenlemesi, piyasamızın gelişmesini olumsuz etkileyebilir" Erhan Topaç, mevduat ve katılma hesaplarındaki

stopaj oranın 3 ay geçerli olmak üzere indirilmesine dair 30 Ağustos'ta alınan karara değinerek, şu değerlendirmelerde bulundu: "Yeni düzenleme varlık

sınıfları arasında asimetri yaratıp mevduatın baskınlığını daha da artırıyor. Yatırım araçları arasında yaratılan vergi arbitrajı, sermaye piyasası araçlarının

gelişimini olumsuz etkileyecek. Özellikle kurumsal yatırımcı tabanını olumsuz etkileyeceğinden ve reel sektörün sermaye piyasası yoluyla finansman

sağlama olanaklarını kısıtlayacağından endişe ediyoruz." Bu durumu aynı gün Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) bildirdiklerini aktaran Topaç, şunları

kaydetti: "Bu konuda bir gelişme bekliyoruz. Bizim önerimiz aynı şeyin aynı oranlarda (stopajın düşürülmesi) yatırım fonları ve borçlanma araçlarında da

olması. Şu anda 1 yıldan az hem yatırım fonları hem borçlanma araçlarında stopaj yüzde 10, bunun yüzde 3'e düşmesini istiyoruz. 1 yıl üstünde de sıfırı

önerdik. Yatırım araçları arasındaki dengenin korunmasını istiyoruz. Hazine ve Maliye Bakanlığı'na da ilettik, değerlendiriyorlar." Cari açığın finansmanında

sermaye piyasasının önemli bir rol oynadığının altını çizen Topaç, yerli yatırımcıların çoğunluğunun TL/YP mevduatta, yabancıların birinci tercihlerinin ise

pay piyasası olduğunu söyledi. "Etkinliklerimizle sermaye piyasası farkındalığını artırıyoruz" Topaç, etkinliklerle sermaye piyasası farkındalığını artırdıklarını

belirterek, Birliğin gelecek dönem etkinliklerine ilişkin şu bilgileri verdi: "Sektörümüzün en önemli etkinliği haline gelen ve bu sene 13-14 Kasım'da

üçüncüsünü düzenleyeceğimiz Kongremizin çalışmalarına hız verdik. İki gün boyunca dünyaca ünlü uzmanlara ev sahipliği yapacak Kongre’de, 100’ü aşkın

konuşmacı yer alacak. 24 panelin yanı sıra 24 farklı başlıkta eğitim programları yapılacak. Kongredeki panel ve eğitimler tüm katılımcılara açık olup kayıtlar

ücretsiz olacak." Topaç, Dünya Yatırımcı Haftası kapsamında 1 Ekim'de Borsa İstanbul’da, yatırımcılar ve sermaye piyasası kurumları temsilcileri katılımıyla

Gong Töreni düzenleyeceklerini de sözlerine ekledi. Verilen bilgiye göre, TSPB, Bireysel Emeklilik Sistemi'nden (BES) cayma hakkının 2 aydan 2 ila 3 yıla

çıkarılmasına ilişkin SPK'ya talep iletti.  
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(Reuters aşağıdaki haber/haber başlıklarının doğruluğu ve geçerliliğiyle ilgili sorumluluk taşımamaktadır)ANKARA, 12 Eylül (Reuters) -(Dünya, Cumhuriyet

ve Sözcü gazeteleri eklendi)MİLLİYET-- Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda darbe girişiminden sonra oluşturulan ekip, Tümamiral Cihat Yaycı'nın geliştirdiği,

"FETÖMETRE" uygulamasıyla 4,500 FETÖ'cü asker ve 600 sivil imamı deşifre etti.-- Gelişmekte olan piyasalar faiz baskısında. Arjantin Merkez Bankası dün

akşam toplandı, Türkiye Perşembe, Rusya Merkez Bankası Cuma günü toplanıyor. Piyasaların üzerindeki baskı giderek artıyor.-- Türkiye, Sudan'da 7.8

milyon dönüm arazide tarım yapacak, ülkede petrol ve maden arayacak. Anlaşmalar imzalandı.-- Dünya rekortmeni olacak 1915 Çanakkale Köprüsü Çin'de

rüzgâr testlerinden başarıyla geçti. Köprü, 324 kilometre hızda rüzgâra dayanandı.-- Yargıtay, zorla, tehditle, gasp edilerek çalınan bankamatik veya kredi

kartı sahiplerinin 24 saat içinde bankaya durumu bildirdiği durumlarda, çekilen paraların sahibine banka tarafından iade edilmesi gerektiğine karar verdi.--

Avrupa Birliği'nin en önemli 5 kurumu için başkanlık yarışı yaklaşıyor.. Söz konusu seçim maratonu, 23-26 Mayıs 2019 tarihleri arasındaki Avrupa

Parlamentosu (AP) seçimleriyle başlayacak.HÜRRİYET-- ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Eric Pahon, Türkiye'nin sınır güvenliği için İdlib'te alacağı

tedbirlere saygı duyacaklarını söyledi.-- Milli Eğitim Bakanlığı'nın Anadolu ve meslek okullarıyla ilgili yönetmelikte "karma eğitim" şartına ilişkin ifadeyi

kaldırması tartışma yarattı.-- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, kaçak yapılaşma ve İmar Barışı fırsatçılarına karşı "drone" ile yapacağı denetimlerde Çinlilerle

işbirliği yapmaya hazırlanıyor.-- Do&Co İngiliz havayolları British Airways ve İspanyol havayolları Iberia ile Iberia Express'in tüm ikram operasyonlarını

devralmaya hazırlanıyor.-- General Mobile Avrupa'nın en büyük akıllı telefon fabrikasını açtı. Dakikada beş akıllı telefon üretebilen tesis, "Made in Turkey"

damgalı modellerini 33 ülkeye ihraç ediyor.-- Türkiye, (İdlib'den) topraklarına yeni bir göç dalgasına izin verilmeyeceğini BM, AB ve uluslararası sivil toplum

kuruluşlarına iletti.SABAH-- İdlib'in güneyindeki siviller, Rusya ve Esad rejiminin hava saldırılarından korunmak için yaşam malzemeleri doldurdukları 10

metre derinlikteki tünellere sığınıyor.-- Döviz kuru artışını bahane ederek fahiş oranlarda zam yapan marketler, tepkiler ve hükümetin kestiği cezalarla strateji

değiştirdi. Marketler şimdi de etiketlerle sahte indirim kampanyaları yapmaya başladı.-- AK Parti'nin yaptırdığı anket, vatandaşın ekonomik saldırının dış

kaynaklı olduğuna inandığını ortaya çıkardı.-- TSPB Başkanı Erhan Topaç, mevduatta stopaj oranının düşürülmesine yönelik son vergi düzenlemesinin

yatırım fonları ve borçlanma araçlarında da olması gerektiğini söyledi.-- Suriye krizinin dünyada tansiyonu yükselttiği dönemde Rusya dev tatbikata başladı.

Avrupa basınının "gövde gösterisi" olarak niteliği tatbikatta nükleer füzeler de yer alacak.-- Libya açıklarında göçmen taşıyan iki lastik botun batması sonucu

100'den fazla kişi öldü. Denizden kurtarılan 276 kişi, El Hums limanına getirildi.DÜNYA-- Piyasanın gözü Merkez Bankası'nın atacağı faiz adımında!

Uzmanlar yarın yapılacak PPK toplantısından faizde en az 200, en fazla 800 baz puanlık artış bekliyor.-- Trump'ın başlattığı ekonomik savaş, Rusya ve Çin'i

birbirine yaklaştırıyor. İki süper güç toplam değeri 100 milyar doları bulan 73 ortak yatırım projesi için el sıkıştı.-- Doğuş Grubu ve Fiba Holding'in kurduğu

İngiltere'deki yatırım bankası Dome, eski bakan Mehmet Şimşek'e CEO'luk teklif edecek.-- 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde teşvikli yatırım sayısı azaldı

yatırım tutarı yüzde 50 arttı.-- Ekonomideki yavaşlama ve döviz kurundaki hızlı artış paralelinde ithalatta keskin bir düşüş yaşanıyor.-- Perakendeciler TL'ye

dönüşü destekleyecek yeni bir Kredi Garanti Fonu modelinin hayata geçirilmesi gerektiğine işaret etti.-- Halbes Enerji'nin yüzde 78 yerlilikle ürettiği, çok

düşük rüzgar hızında bile çalışma kabiliyetine sahip rüzgar türbini, başta Rusya olmak üzere çok sayıda ülkede talep gördü.-- Moody's, artan belirsizliklere

rağmen derecelendirmeye giren Türk şirketlerinin çoğunun, refinansman riskleriyle başa çıkabileceğini bildirdi.-- Hesabında 1 milyon lira veya üzeri parası

olan mudi sayısı, Temmuz sonu itibarıyla 2017'ye göre 27,045 kişi artarak 166,025'e yükseldi.CUMHURİYET-- Saray kapıyı araladı. MEB karma eğitimin

sonlandırılmasının söz konusu olmadığını ileri sürdü. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın ise değişikliği savunarak "Karma olmayan eğitim de verilebilir.

Opsiyonlar çoğalıyor" dedi.-- "Af çıkaran kaybetti." MHP'nin ısrarına rağmen af önerisine sıcak bakmayan AKP'de affın getireceği sıkıntılar değerlendiriliyor.--

Enerjide iflaslar kapıda. Türk enerji piyasası zorda. Kendi marjlarının daralmasıyla, pek çok enerji şirketi nakit akışlarını istikrarlı tutmaya çalışıyor ve alıcı

bulmakta zorlanıyor.-- 2019 zor geçecek. İktisatçı Prof. Dr. Boratav: Sıfır büyüme içindeyiz. Ekonomi politikaları duvara tosladı. İktidarın büyüme

propagandası tarihe gömüldü.-- Küresel gayrimenkul danışmalık şirketi Knight Frank'ın "Global Kentler Fiyat Endeksi 2018" ikinci çeyrek verilerine göre

İstanbul, konut fiyat artış liginde 39. sıraya geriledi.-- AP, otoriter eğitim eleştirilerinin merkezindeki göçmen karşıtı Macaristan yönetiminin oy hakkını

tartışmaya açtı.SÖZCÜ-- İdlib'den Türkiye sınırına doğru göç başladı. 30,000 kişi yollarda. BM: Yüzyılın felaketi yaşanabilir.-- Emekli Büyükelçi Şükrü

Elekdağ: Türkiye'nin ulusal çıkarı, Suriye rejimiyle işbirliğini zorunlu kılıyor.-- Spot elektrik fiyatlarındaki yükseliş sanayiciyi kara kara düşündürüyor. Bir yıl

önce 155 lira olan elektrik ücreti, 374 lira ile tarihi zirvesini gördü. Fiyattaki artış 1 yılda yüzde 141'i buldu.-- Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch,

dört Türk bankasının kredi notunu düşürdü.-- "Kur maliyetini tüketici yerine üstlendik" diyen perakendeciler: Zamları yansıtırsak ekonomi durur.-- İkinci

çeyrekte lokomotif sektörün büyümesi durdu. Kurdaki oynaklık inşaatları durma noktasına getirdi.-- Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov,

Rusya'nın Türkiye ile Suriye konusunda fikir ayrılıkları yaşadığını belirtti.
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Yatırım fonlarının stopajı düşürülsün
Yatırım fonlarının stopajı düşürülsün

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Başkanı Erhan Topaç, mevduat ve katılma hesaplarındaki stopaj oranının 3 ay geçerli olmak üzere indirilmesinin

yatırım araçları arasında mevduatın baskınlığını artırdığını belirterek, “Bizim önerimiz, aynı oranlarda yatırım fonları ve borçlanma araçlarında da stopajın

düşürülmesi. Şu anda 1 yıldan az hem yatırım fonları hem borçlanma araçlarında stopaj yüzde 10, bunun yüzde 3’e düşmesini istiyoruz. 1 yıl üstünde de

sıfırı önerdik” dedi.

Sermaye Piyasalarının Geleceği konulu toplantıda konuşan Topaç, şunları söyledi:Stratejik sektör “Yeni düzenleme varlık sınıfları arasında asimetri yaratıp

mevduatın baskınlığını daha da artırıyor. Yatırım araçları arasında yaratılan vergi arbitrajı, sermaye piyasası araçlarının gelişimini olumsuz etkileyecek.

Özellikle kurumsal yatırımcı tabanını olumsuz etkileyeceğinden ve reel sektörün sermaye piyasası yoluyla finansman sağlama olanaklarını kısıtlayacağından

endişe ediyoruz.” Topaç, sektörün ileriye taşınması için önerilerini şöyle sıraladı: “Sermaye piyasası stratejik sektör olarak belirlenmeli ve en üst düzeyde

sahiplenilmeli. Yurt içi tasarrufların sermaye piyasası yoluyla yatırıma yönlendirilmesi desteklenmeli. Reel sektörün finansmanında sermaye piyasasının

kullanılması desteklenmeli. Yatırım bankacılığı modeli desteklenmeli ve geliştirilmeli. Rekabetçi ve cazip bir finansal sistem yaratılmalı.” ‘Bakanlığa ilettik’ Bu

durumu aynı gün Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) bildirdiklerini aktaran Topaç, “Bu konuda bir gelişme bekliyoruz. Yatırım araçları arasındaki dengenin

korunmasını istiyoruz. Hazine ve Maliye Bakanlığı’na da ilettik” diye konuştu. Cari açığın finansmanında sermaye piyasasının önemli bir rol  oynadığının

altını çizen Topaç, yerli yatırımcıların çoğunluğunun TL/YP mevduatta, yabancıların birinci tercihlerinin ise pay piyasası olduğunu söyledi. Verilen bilgiye

göre, TSPB, Bireysel Emeklilik Sistemi’nden (BES) cayma hakkının da 2 aydan 2 ila 3 yıla çıkarılmasına ilişkin SPK’ya talep iletti.
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BASINDA BUGÜN - 12 EYLÜL ÇARŞAMBA
Basında bugün - 12 Eylül Çarşamba

 

(Reuters aşağıdaki haber/haber başlıklarının doğruluğu ve geçerliliğiyle ilgili sorumluluk taşımamaktadır)ANKARA, 12 Eylül (Reuters) -MİLLİYET-- Deniz

Kuvvetleri Komutanlığı'nda darbe girişiminden sonra oluşturulan ekip, Tümamiral Cihat Yaycı'nın geliştirdiği, "FETÖMETRE" uygulamasıyla 4,500 FETÖ'cü

asker ve 600 sivil imamı deşifre etti.-- Gelişmekte olan piyasalar faiz baskısında. Arjantin Merkez Bankası dün akşam toplandı, Türkiye Perşembe, Rusya

Merkez Bankası Cuma günü toplanıyor. Piyasaların üzerindeki baskı giderek artıyor.-- Türkiye, Sudan'da 7.8 milyon dönüm arazide tarım yapacak, ülkede

petrol ve maden arayacak. Anlaşmalar imzalandı.-- Dünya rekortmeni olacak 1915 Çanakkale Köprüsü Çin'de rüzgâr testlerinden başarıyla geçti. Köprü, 324

kilometre hızda rüzgâra dayanandı.-- Yargıtay, zorla, tehditle, gasp edilerek çalınan bankamatik veya kredi kartı sahiplerinin 24 saat içinde bankaya durumu

bildirdiği durumlarda, çekilen paraların sahibine banka tarafından iade edilmesi gerektiğine karar verdi.-- Avrupa Birliği'nin en önemli 5 kurumu için başkanlık

yarışı yaklaşıyor.. Söz konusu seçim maratonu, 23-26 Mayıs 2019 tarihleri arasındaki Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleriyle başlayacak.HÜRRİYET-- ABD

Savunma Bakanlığı Sözcüsü Eric Pahon, Türkiye'nin sınır güvenliği için İdlib'te alacağı tedbirlere saygı duyacaklarını söyledi.-- Milli Eğitim Bakanlığı'nın

Anadolu ve meslek okullarıyla ilgili yönetmelikte "karma eğitim" şartına ilişkin ifadeyi kaldırması tartışma yarattı.-- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, kaçak

yapılaşma ve İmar Barışı fırsatçılarına karşı "drone" ile yapacağı denetimlerde Çinlilerle işbirliği yapmaya hazırlanıyor.-- Do&Co İngiliz havayolları British

Airways ve İspanyol havayolları Iberia ile Iberia Express'in tüm ikram operasyonlarını devralmaya hazırlanıyor.-- General Mobile Avrupa'nın en büyük akıllı

telefon fabrikasını açtı. Dakikada beş akıllı telefon üretebilen tesis, "Made in Turkey" damgalı modellerini 33 ülkeye ihraç ediyor.-- Türkiye, (İdlib'den)

topraklarına yeni bir göç dalgasına izin verilmeyeceğini BM, AB ve uluslararası sivil toplum kuruluşlarına iletti.SABAH-- İdlib'in güneyindeki siviller, Rusya ve

Esad rejiminin hava saldırılarından korunmak için yaşam malzemeleri doldurdukları 10 metre derinlikteki tünellere sığınıyor.-- Döviz kuru artışını bahane

ederek fahiş oranlarda zam yapan marketler, tepkiler ve hükümetin kestiği cezalarla strateji değiştirdi. Marketler şimdi de etiketlerle sahte indirim

kampanyaları yapmaya başladı.-- AK Parti'nin yaptırdığı anket, vatandaşın ekonomik saldırının dış kaynaklı olduğuna inandığını ortaya çıkardı.-- TSPB

Başkanı Erhan Topaç, mevduatta stopaj oranının düşürülmesine yönelik son vergi düzenlemesinin yatırım fonları ve borçlanma araçlarında da olması

gerektiğini söyledi.-- Suriye krizinin dünyada tansiyonu yükselttiği dönemde Rusya dev tatbikata başladı. Avrupa basınının "gövde gösterisi" olarak niteliği

tatbikatta nükleer füzeler de yer alacak.-- Libya açıklarında göçmen taşıyan iki lastik botun batması sonucu 100'den fazla kişi öldü. Denizden kurtarılan 276

kişi, El Hums limanına getirildi.
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Yatırım fonlarının stopajı düşürülsün

                       Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Başkanı Erhan Topaç, mevduat ve katılma hesaplarındaki stopaj oranının 3 ay geçerli olmak üzere

indirilmesinin yatırım araçları arasında mevduatın baskınlığını artırdığını belirterek, “Bizim önerimiz, aynı oranlarda yatırım fonları ve borçlanma araçlarında

da stopajın düşürülmesi. Şu anda 1 yıldan az hem yatırım fonları hem borçlanma araçlarında stopaj yüzde 10, bunun yüzde 3’e düşmesini istiyoruz. 1 yıl

üstünde de sıfırı önerdik” dedi.
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‘STOPAJ FONLARDA DA DÜŞSÜN’
‘Stopaj fonlarda da düşsün’

 

TSPB Başkanı Erhan Topaç, “Şu anda 1 yıldan az hem yatırım fonları hem borçlanma araçlarında stopaj yüzde 10, bunun yüzde 3’e düşmesini istiyoruz”

dedi                                            Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Başkanı Erhan Topaç, mevduat ve katılma hesaplarındaki stopaj oranın 3 ay

geçerli olmak üzere indirilmesinin varlık sınıfları arasında asimetri yaratıp mevduatın baskınlığını artırdığını belirterek, “Bizim önerimiz aynı şeyin, aynı

oranlarda (stopajın düşürülmesi) yatırım fonları ve borçlanma araçlarında da olması. Şu anda 1 yıldan az hem yatırım fonları hem borçlanma araçlarında

stopaj yüzde 10, bunun yüzde 3’e düşmesini istiyoruz. 1 yıl üstünde de sıfırı önerdik” dedi.Stratejik sektörSermaye piyasaları üzerinden hem pay senedi hem

de borçlanma aracı ihraçlarıyla ekonomiye finansman sağladıklarına işaret eden Topaç, sektörün yurt içi tasarrufları yatırımlara yönlendirerek sermayenin

tabana yayılmasını sağladığını ve yurt dışı tasarrufları ülkeye çekerek cari açığın finansmanında rol oynadığını vurguladı.Topaç, sermaye piyasasının

stratejik sektör olarak belirlenmesi ve en üst düzeyde sahiplenilmesi gerektiğini dile getirdi.3 yıla çıksınTSPB,  Bireysel Emeklilik Sistemi’nden ( BES) cayma

hakkının 2 aydan 2 ila 3 yıla çıkarılmasına ilişkin SPK’ya talep iletti.
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Yatırım fonlarının stopajı düşürülsün
Yatırım fonlarının stopajı düşürülsün

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Başkanı Erhan Topaç, mevduat ve katılma hesaplarındaki stopaj oranının 3 ay geçerli olmak üzere indirilmesinin

yatırım araçları arasında mevduatın baskınlığını artırdığını belirterek, “Bizim önerimiz, aynı oranlarda yatırım fonları ve borçlanma araçlarında da stopajın

düşürülmesi. Şu anda 1 yıldan az hem yatırım fonları hem borçlanma araçlarında stopaj yüzde 10, bunun yüzde 3’e düşmesini istiyoruz. 1 yıl üstünde de

sıfırı önerdik” dedi.

Sermaye Piyasalarının Geleceği konulu toplantıda konuşan Topaç, şunları söyledi:Stratejik sektör “Yeni düzenleme varlık sınıfları arasında asimetri yaratıp

mevduatın baskınlığını daha da artırıyor. Yatırım araçları arasında yaratılan vergi arbitrajı, sermaye piyasası araçlarının gelişimini olumsuz etkileyecek.

Özellikle kurumsal yatırımcı tabanını olumsuz etkileyeceğinden ve reel sektörün sermaye piyasası yoluyla finansman sağlama olanaklarını kısıtlayacağından

endişe ediyoruz.” Topaç, sektörün ileriye taşınması için önerilerini şöyle sıraladı: “Sermaye piyasası stratejik sektör olarak belirlenmeli ve en üst düzeyde

sahiplenilmeli. Yurt içi tasarrufların sermaye piyasası yoluyla yatırıma yönlendirilmesi desteklenmeli. Reel sektörün finansmanında sermaye piyasasının

kullanılması desteklenmeli. Yatırım bankacılığı modeli desteklenmeli ve geliştirilmeli. Rekabetçi ve cazip bir finansal sistem yaratılmalı.” ‘Bakanlığa ilettik’ Bu

durumu aynı gün Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) bildirdiklerini aktaran Topaç, “Bu konuda bir gelişme bekliyoruz. Yatırım araçları arasındaki dengenin

korunmasını istiyoruz. Hazine ve Maliye Bakanlığı’na da ilettik” diye konuştu. Cari açığın finansmanında sermaye piyasasının önemli bir rol  oynadığının

altını çizen Topaç, yerli yatırımcıların çoğunluğunun TL/YP mevduatta, yabancıların birinci tercihlerinin ise pay piyasası olduğunu söyledi. Verilen bilgiye

göre, TSPB, Bireysel Emeklilik Sistemi’nden (BES) cayma hakkının da 2 aydan 2 ila 3 yıla çıkarılmasına ilişkin SPK’ya talep iletti.
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Yatırım fonlarının stopajı düşürülsün
Yatırım fonlarının stopajı düşürülsün

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Başkanı Erhan Topaç, mevduat ve katılma hesaplarındaki stopaj oranının 3 ay geçerli olmak üzere indirilmesinin

yatırım araçları arasında mevduatın baskınlığını artırdığını belirterek, “Bizim önerimiz, aynı oranlarda yatırım fonları ve borçlanma araçlarında da stopajın

düşürülmesi. Şu anda 1 yıldan az hem yatırım fonları hem borçlanma araçlarında stopaj yüzde 10, bunun yüzde 3’e düşmesini istiyoruz. 1 yıl üstünde de

sıfırı önerdik” dedi.

Sermaye Piyasalarının Geleceği konulu toplantıda konuşan Topaç, şunları söyledi:Stratejik sektör“Yeni düzenleme varlık sınıfları arasında asimetri yaratıp

mevduatın baskınlığını daha da artırıyor. Yatırım araçları arasında yaratılan vergi arbitrajı, sermaye piyasası araçlarının gelişimini olumsuz etkileyecek.

Özellikle kurumsal yatırımcı tabanını olumsuz etkileyeceğinden ve reel sektörün sermaye piyasası yoluyla finansman sağlama olanaklarını kısıtlayacağından

endişe ediyoruz.”Topaç, sektörün ileriye taşınması için önerilerini şöyle sıraladı: “Sermaye piyasası stratejik sektör olarak belirlenmeli ve en üst düzeyde

sahiplenilmeli. Yurt içi tasarrufların sermaye piyasası yoluyla yatırıma yönlendirilmesi desteklenmeli. Reel sektörün finansmanında sermaye piyasasının

kullanılması desteklenmeli. Yatırım bankacılığı modeli desteklenmeli ve geliştirilmeli. Rekabetçi ve cazip bir finansal sistem yaratılmalı.”‘Bakanlığa ilettik’Bu

durumu aynı gün Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) bildirdiklerini aktaran Topaç, “Bu konuda bir gelişme bekliyoruz. Yatırım araçları arasındaki dengenin

korunmasını istiyoruz. Hazine ve Maliye Bakanlığı’na da ilettik” diye konuştu.Cari açığın finansmanında sermaye piyasasının önemli bir rol  oynadığının altını

çizen Topaç, yerli yatırımcıların çoğunluğunun TL/YP mevduatta, yabancıların birinci tercihlerinin ise pay piyasası olduğunu söyledi. Verilen bilgiye göre,

TSPB, Bireysel Emeklilik Sistemi’nden (BES) cayma hakkının da 2 aydan 2 ila 3 yıla çıkarılmasına ilişkin SPK’ya talep iletti.
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"Borçlanma araçlarında stopaj düşürülmeli"
"Borçlanma araçlarında stopaj düşürülmeli"

 

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Başkanı Erhan Topaç, mevduat ve katılma hesaplarındaki stopaj oranın 3 ay geçerli olmak üzere indirilmesinin

varlık sınıfları arasında asimetri yaratıp mevduatın baskınlığını artırdığını belirterek, "Bizim önerimiz aynı şeyin, aynı oranlarda (stopajın düşürülmesi) yatırım

fonları ve borçlanma araçlarında da olması. Şu anda 1 yıldan az hem yatırım fonları hem borçlanma araçlarında stopaj yüzde 10, bunun yüzde 3'e düşmesini

istiyoruz. 1 yıl üstünde de sıfırı önerdik." dedi.

 

Erhan Topaç, sektörün 2018 ilk yarıyıl verilerini ve sermaye piyasasının geliştirilmesi için önerilerini TSPB Genel Merkez'de düzenlenen "Sermaye

Piyasalarının Geleceği" konulu basın toplantısında paylaştı.

Topaç, 79 aracı kurum, 44 banka, 53 portföy yönetim şirketi ve 49 yatırım ortaklığı olmak üzere toplam 225 kurum sayısıyla, finans sektöründe en kapsamlı

üye yapısına sahip kuruluş olduklarını söyledi.

Sermaye piyasaları üzerinden hem pay senedi hem de borçlanma aracı ihraçlarıyla ekonomiye finansman sağladıklarına işaret eden Topaç, sektörün yurt içi

tasarrufları yatırımlara yönlendirerek sermayenin tabana yayılmasını sağladığını ve yurt dışı tasarrufları ülkeye çekerek cari açığın finansmanında rol

oynadığını vurguladı.

Topaç, sermaye piyasasının stratejik sektör olarak belirlenmesi ve en üst düzeyde sahiplenilmesi gerektiğini dile getirdi.

Erhan Topaç, sektörün ileriye taşınmasının, hem kaynak arayan işletmelere hem de yatırımcılara daha fazla seçenek sunabilmesi için Birliğin öncelikli

gördüğü alanları ve bu alanlarla ilgili önerilerini şöyle sıraladı:

"Sermaye piyasası stratejik sektör olarak belirlenmeli ve en üst düzeyde sahiplenilmeli. Yurt içi tasarrufların sermaye piyasası yoluyla yatırıma

yönlendirilmesi desteklenmeli. Reel sektörün finansmanında sermaye piyasasının kullanılması desteklenmeli. Yatırım bankacılığı modeli desteklenmeli ve

geliştirilmeli. Rekabetçi ve cazip bir finansal sistem yaratılmalı."

"KAYNAK YARATMAYA ARACILIK EDİYORUZ"

TSPB Başkanı Topaç, sermaye piyasalarına yönelik detaylı önerileri ilgili kurumlarla paylaştıklarını belirterek, reel sektörün kaynak yaratmasına aracılık

ettiklerini anlattı.

Gelecek dönemde paydaşlarının da desteğiyle daha güçlü sermaye piyasaları ekosistemi oluşturmayı umduklarını dile getiren Topaç, "Ekim ayı içinde,

üyelerimizin ve sektör temsilcilerinin katılacağı geniş kapsamlı bir çalıştay düzenleyerek ortak akılla önerilerimizi geliştirmeye devam edeceğiz." ifadelerini

kullandı.

TSPB tarafından düzenli olarak derlenen veriler hakkında da bilgi veren Topaç, şunları kaydetti:

"Yakın zamanda sektörümüzün ilk altı ayına ilişkin verileri derledik. İlk 6 ayda aracı kurumlarımız 9 şirketin halka açılmasına aracılık etti. Bu halka arzlardan

kabaca 5,4 milyar TL kaynak yaratıldı. Bu son yılların en ciddi halka arz rakamı. Ayrıca bedelli sermaye artırımları ve ikincil halka arzlar da yapıldı. Bunlarla

da 13,4 milyar TL’si öz kaynak yoluyla, 111 milyar TL’si borçlanma aracı ihracıyla kaynak yaratmasına aracılık etti. İlk 6 ayda geçen seneye göre işlem

hacimlerimiz yüzde 55 arttı. Pay piyasamız dünyadaki en likit piyasalar arasında yer alıyor."

Topaç, portföy yönetim şirketleri tarafında ise yönetilen portföy büyüklüğünün son bir yılda yüzde 20 artışla 168 milyar TL’ye çıktığını aktararak, "Hedefimiz

bu tutarları daha da arttırarak kurumsal yatırımcı tabanımızı genişletmek." dedi.

"SON VERGİ DÜZENLEMESİ OLUMSUZ ETKİLEYEBİLİR"

Erhan Topaç, mevduat ve katılma hesaplarındaki stopaj oranın 3 ay geçerli olmak üzere indirilmesine dair 30 Ağustos'ta alınan karara değinerek, şu

değerlendirmelerde bulundu:

"Yeni düzenleme varlık sınıfları arasında asimetri yaratıp mevduatın baskınlığını daha da artırıyor. Yatırım araçları arasında yaratılan vergi arbitrajı, sermaye

piyasası araçlarının gelişimini olumsuz etkileyecek. Özellikle kurumsal yatırımcı tabanını olumsuz etkileyeceğinden ve reel sektörün sermaye piyasası

yoluyla finansman sağlama olanaklarını kısıtlayacağından endişe ediyoruz."

Bu durumu aynı gün Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) bildirdiklerini aktaran Topaç, şunları kaydetti:

"Bu konuda bir gelişme bekliyoruz. Bizim önerimiz aynı şeyin aynı oranlarda (stopajın düşürülmesi) yatırım fonları ve borçlanma araçlarında da olması. Şu

anda 1 yıldan az hem yatırım fonları hem borçlanma araçlarında stopaj yüzde 10, bunun yüzde 3'e düşmesini istiyoruz. 1 yıl üstünde de sıfırı önerdik.

Yatırım araçları arasındaki dengenin korunmasını istiyoruz. Hazine ve Maliye Bakanlığı'na da ilettik, değerlendiriyorlar."

Cari açığın finansmanında sermaye piyasasının önemli bir rol oynadığının altını çizen Topaç, yerli yatırımcıların çoğunluğunun TL/YP mevduatta,

yabancıların birinci tercihlerinin ise pay piyasası olduğunu söyledi.

"ETKİNLİKLERİMİZLE FARKINDALIĞINI ARTIRIYORUZ"

Topaç, etkinliklerle sermaye piyasası farkındalığını artırdıklarını belirterek, Birliğin gelecek dönem etkinliklerine ilişkin şu bilgileri verdi:

"Sektörümüzün en önemli etkinliği haline gelen ve bu sene 13-14 Kasım'da üçüncüsünü düzenleyeceğimiz Kongremizin çalışmalarına hız verdik. İki gün

boyunca dünyaca ünlü uzmanlara ev sahipliği yapacak Kongre’de, 100’ü aşkın konuşmacı yer alacak. 24 panelin yanı sıra 24 farklı başlıkta eğitim

programları yapılacak. Kongredeki panel ve eğitimler tüm katılımcılara açık olup kayıtlar ücretsiz olacak."

Topaç, Dünya Yatırımcı Haftası kapsamında 1 Ekim'de Borsa İstanbul’da, yatırımcılar ve sermaye piyasası kurumları temsilcileri katılımıyla Gong Töreni

düzenleyeceklerini de sözlerine ekledi.

Verilen bilgiye göre, TSPB, Bireysel Emeklilik Sistemi'nden (BES) cayma hakkının 2 aydan 2 ila 3 yıla çıkarılmasına ilişkin SPK'ya talep iletti. AA
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SON DAKİKA HABER YATIRIM FONLARI VE BORÇLANMA ARAÇLARINDA STOPAJ DÜŞÜRÜLMELİ
Son Dakika Haber Yatırım fonları ve borçlanma araçlarında stopaj düşürülmeli

 

Yatırım fonları ve borçlanma araçlarında stopaj düşürülmeli  son dakika gelişmesi detaylar haberimizde 12 Eylül 2018 Çarşamba  Türkiye Sermaye

Piyasaları Birliği (TSPB) Başkanı Erhan Topaç, mevduat ve katılma hesaplarındaki stopaj oranın 3 ay geçerli olmak üzere indirilmesinin varlık sınıfları

arasında asimetri yaratıp mevduatın baskınlığını artırdığını belirterek, "Bizim …  Mynet Haber sitesinde yer alan habere göre  Array Türkiye Sermaye

Piyasaları Birliği (TSPB) Başkanı Erhan Topaç, mevduat ve katılma hesaplarındaki stopaj oranın 3 ay geçerli olmak üzere indirilmesinin varlık sınıfları

arasında asimetri yaratıp mevduatın baskınlığını artırdığını belirterek,
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Yatırım fonları ve borçlanma araçlarında stopaj düşürülmeli
Yatırım fonları ve borçlanma araçlarında stopaj düşürülmeli

TSPB Başkanı Erhan Topaç:

(Mevduat ve katılma hesaplarındaki stopaj oranın 3 ay geçerli olmak üzere indirilmesi) Varlık sınıfları arasında asimetri yaratıp mevduatın baskınlığını artırdı

Bizim önerimiz aynı şeyin, aynı oranlarda (stopajın düşürülmesi) yatırım fonları ve borçlanma araçlarında da olması. Şu anda 1 yıldan az hem yatırım fonları

hem borçlanma araçlarında stopaj yüzde 10, bunun yüzde 3e düşmesini istiyoruz. 1 yıl üstünde de sıfırı önerdik

Reel sektörün finansmanında sermaye piyasasının kullanılması desteklenmeli. Yatırım bankacılığı modeli desteklenmeli ve geliştirilmeli. Rekabetçi ve cazip

bir finansal sistem yaratılmalı

İlk 6 ayda aracı kurumlarımız 9 şirketin halka açılmasına aracılık etti. Bu halka arzlardan kabaca 5,4 milyar TL kaynak yaratıldı. Bu son yılların en ciddi halka

arz rakamı

İSTANBUL (AA) Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Başkanı Erhan Topaç, mevduat ve katılma hesaplarındaki stopaj oranın 3 ay geçerli olmak üzere

indirilmesinin varlık sınıfları arasında asimetri yaratıp mevduatın baskınlığını artırdığını belirterek, "Bizim önerimiz aynı şeyin, aynı oranlarda (stopajın

düşürülmesi) yatırım fonları ve borçlanma araçlarında da olması. Şu anda 1 yıldan az hem yatırım fonları hem borçlanma araçlarında stopaj yüzde 10, bunun

yüzde 3'e düşmesini istiyoruz. 1 yıl üstünde de sıfırı önerdik." dedi. Erhan Topaç, sektörün 2018 ilk yarıyıl verilerini ve sermaye piyasasının geliştirilmesi için

önerilerini TSPB Genel Merkez'de düzenlenen "Sermaye Piyasalarının Geleceği" konulu basın toplantısında paylaştı. Topaç, 79 aracı kurum, 44 banka, 53

portföy yönetim şirketi ve 49 yatırım ortaklığı olmak üzere toplam 225 kurum sayısıyla, finans sektöründe en kapsamlı üye yapısına sahip kuruluş olduklarını

söyledi. Sermaye piyasaları üzerinden hem pay senedi hem de borçlanma aracı ihraçlarıyla ekonomiye finansman sağladıklarına işaret eden Topaç,

sektörün yurt içi tasarrufları yatırımlara yönlendirerek sermayenin tabana yayılmasını sağladığını ve yurt dışı tasarrufları ülkeye çekerek cari açığın

finansmanında rol oynadığını vurguladı. Topaç, sermaye piyasasının stratejik sektör olarak belirlenmesi ve en üst düzeyde sahiplenilmesi gerektiğini dile

getirdi. Erhan Topaç, sektörün ileriye taşınmasının, hem kaynak arayan işletmelere hem de yatırımcılara daha fazla seçenek sunabilmesi için Birliğin

öncelikli gördüğü alanları ve bu alanlarla ilgili önerilerini şöyle sıraladı: "Sermaye piyasası stratejik sektör olarak belirlenmeli ve en üst düzeyde

sahiplenilmeli. Yurt içi tasarrufların sermaye piyasası yoluyla yatırıma yönlendirilmesi desteklenmeli. Reel sektörün finansmanında sermaye piyasasının

kullanılması desteklenmeli. Yatırım bankacılığı modeli desteklenmeli ve geliştirilmeli. Rekabetçi ve cazip bir finansal sistem yaratılmalı."    "Reel sektörün

kaynak yaratmasına aracılık ediyoruz"   TSPB Başkanı Topaç, sermaye piyasalarına yönelik detaylı önerileri ilgili kurumlarla paylaştıklarını belirterek, reel

sektörün kaynak yaratmasına aracılık ettiklerini anlattı. Gelecek dönemde paydaşlarının da desteğiyle daha güçlü sermaye piyasaları ekosistemi oluşturmayı

umduklarını dile getiren Topaç, "Ekim ayı içinde, üyelerimizin ve sektör temsilcilerinin katılacağı geniş kapsamlı bir çalıştay düzenleyerek ortak akılla

önerilerimizi geliştirmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı. TSPB tarafından düzenli olarak derlenen veriler hakkında da bilgi veren Topaç, şunları

kaydetti: "Yakın zamanda sektörümüzün ilk altı ayına ilişkin verileri derledik. İlk 6 ayda aracı kurumlarımız 9 şirketin halka açılmasına aracılık etti. Bu halka

arzlardan kabaca 5,4 milyar TL kaynak yaratıldı. Bu son yılların en ciddi halka arz rakamı. Ayrıca bedelli sermaye artırımları ve ikincil halka arzlar da yapıldı.

Bunlarla da 13,4 milyar TL’si öz kaynak yoluyla, 111 milyar TL’si borçlanma aracı ihracıyla kaynak yaratmasına aracılık etti. İlk 6 ayda geçen seneye göre

işlem hacimlerimiz yüzde 55 arttı. Pay piyasamız dünyadaki en likit piyasalar arasında yer alıyor." Topaç, portföy yönetim şirketleri tarafında ise yönetilen

portföy büyüklüğünün son bir yılda yüzde 20 artışla 168 milyar TL’ye çıktığını aktararak, "Hedefimiz bu tutarları daha da arttırarak kurumsal yatırımcı

tabanımızı genişletmek." dedi.    "Son vergi düzenlemesi, piyasamızın gelişmesini olumsuz etkileyebilir"   Erhan Topaç, mevduat ve katılma hesaplarındaki

stopaj oranın 3 ay geçerli olmak üzere indirilmesine dair 30 Ağustos'ta alınan karara değinerek, şu değerlendirmelerde bulundu: "Yeni düzenleme varlık

sınıfları arasında asimetri yaratıp mevduatın baskınlığını daha da artırıyor. Yatırım araçları arasında yaratılan vergi arbitrajı, sermaye piyasası araçlarının

gelişimini olumsuz etkileyecek. Özellikle kurumsal yatırımcı tabanını olumsuz etkileyeceğinden ve reel sektörün sermaye piyasası yoluyla finansman

sağlama olanaklarını kısıtlayacağından endişe ediyoruz." Bu durumu aynı gün Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) bildirdiklerini aktaran Topaç, şunları

kaydetti: "Bu konuda bir gelişme bekliyoruz. Bizim önerimiz aynı şeyin aynı oranlarda (stopajın düşürülmesi) yatırım fonları ve borçlanma araçlarında da

olması. Şu anda 1 yıldan az hem yatırım fonları hem borçlanma araçlarında stopaj yüzde 10, bunun yüzde 3'e düşmesini istiyoruz. 1 yıl üstünde de sıfırı

önerdik. Yatırım araçları arasındaki dengenin korunmasını istiyoruz. Hazine ve Maliye Bakanlığı'na da ilettik, değerlendiriyorlar." Cari açığın finansmanında

sermaye piyasasının önemli bir rol oynadığının altını çizen Topaç, yerli yatırımcıların çoğunluğunun TL/YP mevduatta, yabancıların birinci tercihlerinin ise

pay piyasası olduğunu söyledi.    "Etkinliklerimizle sermaye piyasası farkındalığını artırıyoruz"   Topaç, etkinliklerle sermaye piyasası farkındalığını

artırdıklarını belirterek, Birliğin gelecek dönem etkinliklerine ilişkin şu bilgileri verdi: "Sektörümüzün en önemli etkinliği haline gelen ve bu sene 1314 Kasım'da

üçüncüsünü düzenleyeceğimiz Kongremizin çalışmalarına hız verdik. İki gün boyunca dünyaca ünlü uzmanlara ev sahipliği yapacak Kongre’de, 100’ü aşkın

konuşmacı yer alacak. 24 panelin yanı sıra 24 farklı başlıkta eğitim programları yapılacak. Kongredeki panel ve eğitimler tüm katılımcılara açık olup kayıtlar

ücretsiz olacak." Topaç, Dünya Yatırımcı Haftası kapsamında 1 Ekim'de Borsa İstanbul’da, yatırımcılar ve sermaye piyasası kurumları temsilcileri katılımıyla

Gong Töreni düzenleyeceklerini de sözlerine ekledi. Verilen bilgiye göre, TSPB, Bireysel Emeklilik Sistemi'nden (BES) cayma hakkının 2 aydan 2 ila 3 yıla

çıkarılmasına ilişkin SPK'ya talep iletti.
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‘Stopajı fon ve borçlanmaya da uygulamak gerek’
‘Stopajı fon ve borçlanmaya da uygulamak gerek’

 

Türkıye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Başkanı Erhan Topaç, mevduatta stopaj oranının düşürülmesine yönelik son vergi düzenlemesinin yatırım fonları

ve borçlanma araçlarında da olması gerektiğini ve bununla ilgili taleplerini ilettiklerini belirtti. Topaç, mevduat ve katılma hesaplarındaki stopaj oranının

düşürülmesinin varlık sınıfları arasında mevduatın baskınlığını daha da artırdığını söyleyerek, reel sektörün sermaye piyasası yoluyla finansman sağlama

olanaklarını kısıtlayacağından endişe ettiklerini belirtti. TL hesaplarından alınan stopaj düşürülüp bir yıldan uzun vadede yüzde 10'dan sıfıra indirilirken, döviz

hesaplarından alınan bir yıldan kısa vadelerde yükseltildi. Uygulama üç ay süreyle geçerli olacak.
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BES’te cayma hakkı süresinin değişmesi için teklif verildi
BES’te cayma hakkı süresinin değişmesi için teklif verildi

 

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Başkanı Erhan Topaç, sektörün 2018 ilk yarıyıl verilerini ve sermaye piyasasının geliştirilmesi için önerilerini TSPB

Genel Merkez’de düzenlenen “Sermaye Piyasalarının Geleceği” konulu basın toplantısında paylaştı. Topaç, Bireysel Emeklilik Sistemi’nden (BES) cayma

hakkının 2 aydan 2 ila 3 yıla çıkarılmasına ilişkin Sermaye Piyasaları Kurulu’na (SPK) talep ilettiklerini açıkladı.Topaç, mevduat ve katılma hesaplarındaki

stopaj oranın 3 ay geçerli olmak üzere indirilmesinin varlık sınıfları arasında asimetri yaratıp mevduatın baskınlığını artırdığını belirterek, “Bizim önerimiz aynı

şeyin, aynı oranlarda (stopajın düşürülmesi) yatırım fonları ve borçlanma araçlarında da olması. Şu anda 1 yıldan az hem yatırım fonları hem borçlanma

araçlarında stopaj yüzde 10, bunun yüzde 3’e düşmesini istiyoruz. 1 yıl üstünde de sıfırı önerdik” dedi. Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Başkanı

Erhan Topaç Topaç, 79 aracı kurum, 44 banka, 53 portföy yönetim şirketi ve 49 yatırım ortaklığı olmak üzere toplam 225 kurum sayısıyla, finans sektöründe

en kapsamlı üye yapısına sahip kuruluş olduklarını söyledi. Sermaye piyasaları üzerinden hem pay senedi hem de borçlanma aracı ihraçlarıyla ekonomiye

finansman sağladıklarına işaret eden Topaç, sektörün yurt içi tasarrufları yatırımlara yönlendirerek sermayenin tabana yayılmasını sağladığını ve yurt dışı

tasarrufları ülkeye çekerek cari açığın finansmanında rol oynadığını vurguladı. Topaç, sermaye piyasasının stratejik sektör olarak belirlenmesi ve en üst

düzeyde sahiplenilmesi gerektiğini dile getirdi. Erhan Topaç, sektörün ileriye taşınmasının, hem kaynak arayan işletmelere hem de yatırımcılara daha fazla

seçenek sunabilmesi için Birliğin öncelikli gördüğü alanları ve bu alanlarla ilgili önerilerini şöyle sıraladı: “Sermaye piyasası stratejik sektör olarak belirlenmeli

ve en üst düzeyde sahiplenilmeli. Yurt içi tasarrufların sermaye piyasası yoluyla yatırıma yönlendirilmesi desteklenmeli. Reel sektörün finansmanında

sermaye piyasasının kullanılması desteklenmeli. Yatırım bankacılığı modeli desteklenmeli ve geliştirilmeli. Rekabetçi ve cazip bir finansal sistem yaratılmalı.”

TSPB Başkanı Topaç, sermaye piyasalarına yönelik detaylı önerileri ilgili kurumlarla paylaştıklarını belirterek, reel sektörün kaynak yaratmasına aracılık

ettiklerini anlattı. Gelecek dönemde paydaşlarının da desteğiyle daha güçlü sermaye piyasaları ekosistemi oluşturmayı umduklarını dile getiren Topaç, “Ekim

ayı içinde, üyelerimizin ve sektör temsilcilerinin katılacağı geniş kapsamlı bir çalıştay düzenleyerek ortak akılla önerilerimizi geliştirmeye devam edeceğiz”

ifadelerini kullandı. TSPB tarafından düzenli olarak derlenen veriler hakkında da bilgi veren Topaç, şunları kaydetti: “Yakın zamanda sektörümüzün ilk altı

ayına ilişkin verileri derledik. İlk 6 ayda aracı kurumlarımız 9 şirketin halka açılmasına aracılık etti. Bu halka arzlardan kabaca 5.4 milyar TL kaynak yaratıldı.

Bu son yılların en ciddi halka arz rakamı. Ayrıca bedelli sermaye artırımları ve ikincil halka arzlar da yapıldı. Bunlarla da 13.4 milyar TL’si öz kaynak yoluyla,

111 milyar TL’si borçlanma aracı ihracıyla kaynak yaratmasına aracılık etti. İlk 6 ayda geçen seneye göre işlem hacimlerimiz yüzde 55 arttı. Pay piyasamız

dünyadaki en likit piyasalar arasında yer alıyor.” Topaç, portföy yönetim şirketleri tarafında ise yönetilen portföy büyüklüğünün son bir yılda yüzde 20 artışla

168 milyar TL’ye çıktığını aktararak, “Hedefimiz bu tutarları daha da arttırarak kurumsal yatırımcı tabanımızı genişletmek” dedi. Erhan Topaç, mevduat ve

katılma hesaplarındaki stopaj oranın 3 ay geçerli olmak üzere indirilmesine dair 30 Ağustos’ta alınan karara değinerek, şu değerlendirmelerde bulundu: “Yeni

düzenleme varlık sınıfları arasında asimetri yaratıp mevduatın baskınlığını daha da artırıyor. Yatırım araçları arasında yaratılan vergi arbitrajı, sermaye

piyasası araçlarının gelişimini olumsuz etkileyecek. Özellikle kurumsal yatırımcı tabanını olumsuz etkileyeceğinden ve reel sektörün sermaye piyasası

yoluyla finansman sağlama olanaklarını kısıtlayacağından endişe ediyoruz.” Bu durumu aynı gün Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) bildirdiklerini aktaran

Topaç, şunları kaydetti: “Bu konuda bir gelişme bekliyoruz. Bizim önerimiz aynı şeyin aynı oranlarda (stopajın düşürülmesi) yatırım fonları ve borçlanma

araçlarında da olması. Şu anda 1 yıldan az hem yatırım fonları hem borçlanma araçlarında stopaj yüzde 10, bunun yüzde 3’e düşmesini istiyoruz. 1 yıl

üstünde de sıfırı önerdik. Yatırım araçları arasındaki dengenin korunmasını istiyoruz. Hazine ve Maliye Bakanlığı’na da ilettik, değerlendiriyorlar.” Cari açığın

finansmanında sermaye piyasasının önemli bir rol oynadığının altını çizen Topaç, yerli yatırımcıların çoğunluğunun TL/YP mevduatta, yabancıların birinci

tercihlerinin ise pay piyasası olduğunu söyledi. Topaç, etkinliklerle sermaye piyasası farkındalığını artırdıklarını belirterek, Birliğin gelecek dönem

etkinliklerine ilişkin şu bilgileri verdi: “Sektörümüzün en önemli etkinliği haline gelen ve bu sene 13-14 Kasım’da üçüncüsünü düzenleyeceğimiz Kongremizin

çalışmalarına hız verdik. İki gün boyunca dünyaca ünlü uzmanlara ev sahipliği yapacak Kongre’de, 100’ü aşkın konuşmacı yer alacak. 24 panelin yanı sıra

24 farklı başlıkta eğitim programları yapılacak. Kongredeki panel ve eğitimler tüm katılımcılara açık olup kayıtlar ücretsiz olacak.” Topaç, Dünya Yatırımcı

Haftası kapsamında 1 Ekim’de Borsa İstanbul’da, yatırımcılar ve sermaye piyasası kurumları temsilcileri katılımıyla Gong Töreni düzenleyeceklerini de

sözlerine ekledi.
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Dikkat! Bu talep milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor
Dikkat! Bu talep milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor

 

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Başkanı Erhan Topaç, sektörün 2018 ilk yarıyıl verilerini ve sermaye piyasasının geliştirilmesi için önerilerini TSPB

Genel Merkez’de düzenlenen “Sermaye Piyasalarının Geleceği” konulu basın toplantısında paylaştı. Topaç, Bireysel Emeklilik Sistemi’nden (BES) cayma

hakkının 2 aydan 2 ila 3 yıla çıkarılmasına ilişkin Sermaye Piyasaları Kurulu’na (SPK) talep ilettiklerini açıkladı.Topaç, mevduat ve katılma hesaplarındaki

stopaj oranın 3 ay geçerli olmak üzere indirilmesinin varlık sınıfları arasında asimetri yaratıp mevduatın baskınlığını artırdığını belirterek, “Bizim önerimiz aynı

şeyin, aynı oranlarda (stopajın düşürülmesi) yatırım fonları ve borçlanma araçlarında da olması. Şu anda 1 yıldan az hem yatırım fonları hem borçlanma

araçlarında stopaj yüzde 10, bunun yüzde 3’e düşmesini istiyoruz. 1 yıl üstünde de sıfırı önerdik” dedi. Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Başkanı

Erhan Topaç Topaç, 79 aracı kurum, 44 banka, 53 portföy yönetim şirketi ve 49 yatırım ortaklığı olmak üzere toplam 225 kurum sayısıyla, finans sektöründe

en kapsamlı üye yapısına sahip kuruluş olduklarını söyledi. Sermaye piyasaları üzerinden hem pay senedi hem de borçlanma aracı ihraçlarıyla ekonomiye

finansman sağladıklarına işaret eden Topaç, sektörün yurt içi tasarrufları yatırımlara yönlendirerek sermayenin tabana yayılmasını sağladığını ve yurt dışı

tasarrufları ülkeye çekerek cari açığın finansmanında rol oynadığını vurguladı. Topaç, sermaye piyasasının stratejik sektör olarak belirlenmesi ve en üst

düzeyde sahiplenilmesi gerektiğini dile getirdi. Erhan Topaç, sektörün ileriye taşınmasının, hem kaynak arayan işletmelere hem de yatırımcılara daha fazla

seçenek sunabilmesi için Birliğin öncelikli gördüğü alanları ve bu alanlarla ilgili önerilerini şöyle sıraladı: “Sermaye piyasası stratejik sektör olarak belirlenmeli

ve en üst düzeyde sahiplenilmeli. Yurt içi tasarrufların sermaye piyasası yoluyla yatırıma yönlendirilmesi desteklenmeli. Reel sektörün finansmanında

sermaye piyasasının kullanılması desteklenmeli. Yatırım bankacılığı modeli desteklenmeli ve geliştirilmeli. Rekabetçi ve cazip bir finansal sistem yaratılmalı.”

TSPB Başkanı Topaç, sermaye piyasalarına yönelik detaylı önerileri ilgili kurumlarla paylaştıklarını belirterek, reel sektörün kaynak yaratmasına aracılık

ettiklerini anlattı. Gelecek dönemde paydaşlarının da desteğiyle daha güçlü sermaye piyasaları ekosistemi oluşturmayı umduklarını dile getiren Topaç, “Ekim

ayı içinde, üyelerimizin ve sektör temsilcilerinin katılacağı geniş kapsamlı bir çalıştay düzenleyerek ortak akılla önerilerimizi geliştirmeye devam edeceğiz”

ifadelerini kullandı. TSPB tarafından düzenli olarak derlenen veriler hakkında da bilgi veren Topaç, şunları kaydetti: “Yakın zamanda sektörümüzün ilk altı

ayına ilişkin verileri derledik. İlk 6 ayda aracı kurumlarımız 9 şirketin halka açılmasına aracılık etti. Bu halka arzlardan kabaca 5.4 milyar TL kaynak yaratıldı.

Bu son yılların en ciddi halka arz rakamı. Ayrıca bedelli sermaye artırımları ve ikincil halka arzlar da yapıldı. Bunlarla da 13.4 milyar TL’si öz kaynak yoluyla,

111 milyar TL’si borçlanma aracı ihracıyla kaynak yaratmasına aracılık etti. İlk 6 ayda geçen seneye göre işlem hacimlerimiz yüzde 55 arttı. Pay piyasamız

dünyadaki en likit piyasalar arasında yer alıyor.” Topaç, portföy yönetim şirketleri tarafında ise yönetilen portföy büyüklüğünün son bir yılda yüzde 20 artışla

168 milyar TL’ye çıktığını aktararak, “Hedefimiz bu tutarları daha da arttırarak kurumsal yatırımcı tabanımızı genişletmek” dedi. Erhan Topaç, mevduat ve

katılma hesaplarındaki stopaj oranın 3 ay geçerli olmak üzere indirilmesine dair 30 Ağustos’ta alınan karara değinerek, şu değerlendirmelerde bulundu: “Yeni

düzenleme varlık sınıfları arasında asimetri yaratıp mevduatın baskınlığını daha da artırıyor. Yatırım araçları arasında yaratılan vergi arbitrajı, sermaye

piyasası araçlarının gelişimini olumsuz etkileyecek. Özellikle kurumsal yatırımcı tabanını olumsuz etkileyeceğinden ve reel sektörün sermaye piyasası

yoluyla finansman sağlama olanaklarını kısıtlayacağından endişe ediyoruz.” Bu durumu aynı gün Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) bildirdiklerini aktaran

Topaç, şunları kaydetti: “Bu konuda bir gelişme bekliyoruz. Bizim önerimiz aynı şeyin aynı oranlarda (stopajın düşürülmesi) yatırım fonları ve borçlanma

araçlarında da olması. Şu anda 1 yıldan az hem yatırım fonları hem borçlanma araçlarında stopaj yüzde 10, bunun yüzde 3’e düşmesini istiyoruz. 1 yıl

üstünde de sıfırı önerdik. Yatırım araçları arasındaki dengenin korunmasını istiyoruz. Hazine ve Maliye Bakanlığı’na da ilettik, değerlendiriyorlar.” Cari açığın

finansmanında sermaye piyasasının önemli bir rol oynadığının altını çizen Topaç, yerli yatırımcıların çoğunluğunun TL/YP mevduatta, yabancıların birinci

tercihlerinin ise pay piyasası olduğunu söyledi. Topaç, etkinliklerle sermaye piyasası farkındalığını artırdıklarını belirterek, Birliğin gelecek dönem

etkinliklerine ilişkin şu bilgileri verdi: “Sektörümüzün en önemli etkinliği haline gelen ve bu sene 13-14 Kasım’da üçüncüsünü düzenleyeceğimiz Kongremizin

çalışmalarına hız verdik. İki gün boyunca dünyaca ünlü uzmanlara ev sahipliği yapacak Kongre’de, 100’ü aşkın konuşmacı yer alacak. 24 panelin yanı sıra

24 farklı başlıkta eğitim programları yapılacak. Kongredeki panel ve eğitimler tüm katılımcılara açık olup kayıtlar ücretsiz olacak.” Topaç, Dünya Yatırımcı

Haftası kapsamında 1 Ekim’de Borsa İstanbul’da, yatırımcılar ve sermaye piyasası kurumları temsilcileri katılımıyla Gong Töreni düzenleyeceklerini de

sözlerine ekledi.
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Son Haber ‘Yatırım araçları arasında denge korunmalı’
Son Haber ‘Yatırım araçları arasında denge korunmalı’

 

‘Yatırım araçları arasında denge korunmalı’  son dakika gelişmesi detaylar haberimizde 12 Eylül 2018 Çarşamba

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Başkanı Erhan Topaç, mevduatta stopaj oranının düşürülmesine yönelik son vergi düzenlemesinin yatırım fonları

ve borçlanma araçlarında da olması gerektiğini ve bununla ilgili taleplerini ilettiklerini …

Hürriyet sitesinde yer alan habere göre  Array Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Başkanı Erhan Topaç, mevduatta stopaj oranının düşürülmesine

yönelik son vergi düzenlemesinin yatırım fonları ve borçlanma araçlarında da olması gerektiğini ve bununla ilgili taleplerini ilettiklerini belirtere…
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‘Stopajı fon ve borçlanmaya da uygulamak gerek’
‘Stopajı fon ve borçlanmaya da uygulamak gerek’

 

Türkıye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Başkanı Erhan Topaç, mevduatta stopaj oranının düşürülmesine yönelik son vergi düzenlemesinin yatırım fonları

ve borçlanma araçlarında da olması gerektiğini ve...Devamı için tıklayınız
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"Yatırım fonları ve borçlanma araçlarında stopaj düşürülmeli"
"Yatırım fonları ve borçlanma araçlarında stopaj düşürülmeli"

TSPB Başkanı Erhan Topaç, "(Mevduat ve katılma hesaplarındaki stopaj oranın 3 ay geçerli olmak üzere indirilmesi) Varlık sınıfları arasında asimetri yaratıp

mevduatın baskınlığını artırdı" dedi

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Başkanı Erhan Topaç, mevduat ve katılma hesaplarındaki stopaj oranın 3 ay geçerli olmak üzere indirilmesinin

varlık sınıfları arasında asimetri yaratıp mevduatın baskınlığını artırdığını belirterek, "Bizim önerimiz aynı şeyin, aynı oranlarda (stopajın düşürülmesi) yatırım

fonları ve borçlanma araçlarında da olması. Şu anda 1 yıldan az hem yatırım fonları hem borçlanma araçlarında stopaj yüzde 10, bunun yüzde 3'e düşmesini

istiyoruz. 1 yıl üstünde de sıfırı önerdik." dedi.Erhan Topaç, sektörün 2018 ilk yarıyıl verilerini ve sermaye piyasasının geliştirilmesi için önerilerini TSPB

Genel Merkez'de düzenlenen "Sermaye Piyasalarının Geleceği" konulu basın toplantısında paylaştı.Topaç, 79 aracı kurum, 44 banka, 53 portföy yönetim

şirketi ve 49 yatırım ortaklığı olmak üzere toplam 225 kurum sayısıyla, finans sektöründe en kapsamlı üye yapısına sahip kuruluş olduklarını

söyledi.Sermaye piyasaları üzerinden hem pay senedi hem de borçlanma aracı ihraçlarıyla ekonomiye finansman sağladıklarına işaret eden Topaç, sektörün

yurt içi tasarrufları yatırımlara yönlendirerek sermayenin tabana yayılmasını sağladığını ve yurt dışı tasarrufları ülkeye çekerek cari açığın finansmanında rol

oynadığını vurguladı.Topaç, sermaye piyasasının stratejik sektör olarak belirlenmesi ve en üst düzeyde sahiplenilmesi gerektiğini dile getirdi.Erhan Topaç,

sektörün ileriye taşınmasının, hem kaynak arayan işletmelere hem de yatırımcılara daha fazla seçenek sunabilmesi için Birliğin öncelikli gördüğü alanları ve

bu alanlarla ilgili önerilerini şöyle sıraladı:"Sermaye piyasası stratejik sektör olarak belirlenmeli ve en üst düzeyde sahiplenilmeli. Yurt içi tasarrufların

sermaye piyasası yoluyla yatırıma yönlendirilmesi desteklenmeli. Reel sektörün finansmanında sermaye piyasasının kullanılması desteklenmeli. Yatırım

bankacılığı modeli desteklenmeli ve geliştirilmeli. Rekabetçi ve cazip bir finansal sistem yaratılmalı." - "Reel sektörün kaynak yaratmasına aracılık ediyoruz"

TSPB Başkanı Topaç, sermaye piyasalarına yönelik detaylı önerileri ilgili kurumlarla paylaştıklarını belirterek, reel sektörün kaynak yaratmasına aracılık

ettiklerini anlattı.Gelecek dönemde paydaşlarının da desteğiyle daha güçlü sermaye piyasaları ekosistemi oluşturmayı umduklarını dile getiren Topaç, "Ekim

ayı içinde, üyelerimizin ve sektör temsilcilerinin katılacağı geniş kapsamlı bir çalıştay düzenleyerek ortak akılla önerilerimizi geliştirmeye devam edeceğiz."

ifadelerini kullandı.TSPB tarafından düzenli olarak derlenen veriler hakkında da bilgi veren Topaç, şunları kaydetti:"Yakın zamanda sektörümüzün ilk altı

ayına ilişkin verileri derledik. İlk 6 ayda aracı kurumlarımız 9 şirketin halka açılmasına aracılık etti. Bu halka arzlardan kabaca 5,4 milyar TL kaynak yaratıldı.

Bu son yılların en ciddi halka arz rakamı. Ayrıca bedelli sermaye artırımları ve ikincil halka arzlar da yapıldı. Bunlarla da 13,4 milyar TL’si öz kaynak yoluyla,

111 milyar TL’si borçlanma aracı ihracıyla kaynak yaratmasına aracılık etti. İlk 6 ayda geçen seneye göre işlem hacimlerimiz yüzde 55 arttı. Pay piyasamız

dünyadaki en likit piyasalar arasında yer alıyor."Topaç, portföy yönetim şirketleri tarafında ise yönetilen portföy büyüklüğünün son bir yılda yüzde 20 artışla

168 milyar TL’ye çıktığını aktararak, "Hedefimiz bu tutarları daha da arttırarak kurumsal yatırımcı tabanımızı genişletmek." dedi. - "Son vergi düzenlemesi,

piyasamızın gelişmesini olumsuz etkileyebilir" Erhan Topaç, mevduat ve katılma hesaplarındaki stopaj oranın 3 ay geçerli olmak üzere indirilmesine dair 30

Ağustos'ta alınan karara değinerek, şu değerlendirmelerde bulundu:"Yeni düzenleme varlık sınıfları arasında asimetri yaratıp mevduatın baskınlığını daha da

artırıyor. Yatırım araçları arasında yaratılan vergi arbitrajı, sermaye piyasası araçlarının gelişimini olumsuz etkileyecek. Özellikle kurumsal yatırımcı tabanını

olumsuz etkileyeceğinden ve reel sektörün sermaye piyasası yoluyla finansman sağlama olanaklarını kısıtlayacağından endişe ediyoruz."Bu durumu aynı

gün Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) bildirdiklerini aktaran Topaç, şunları kaydetti:"Bu konuda bir gelişme bekliyoruz. Bizim önerimiz aynı şeyin aynı

oranlarda (stopajın düşürülmesi) yatırım fonları ve borçlanma araçlarında da olması. Şu anda 1 yıldan az hem yatırım fonları hem borçlanma araçlarında

stopaj yüzde 10, bunun yüzde 3'e düşmesini istiyoruz. 1 yıl üstünde de sıfırı önerdik. Yatırım araçları arasındaki dengenin korunmasını istiyoruz. Hazine ve

Maliye Bakanlığı'na da ilettik, değerlendiriyorlar."Cari açığın finansmanında sermaye piyasasının önemli bir rol oynadığının altını çizen Topaç, yerli

yatırımcıların çoğunluğunun TL/YP mevduatta, yabancıların birinci tercihlerinin ise pay piyasası olduğunu söyledi. - "Etkinliklerimizle sermaye piyasası

farkındalığını artırıyoruz" Topaç, etkinliklerle sermaye piyasası farkındalığını artırdıklarını belirterek, Birliğin gelecek dönem etkinliklerine ilişkin şu bilgileri

verdi:"Sektörümüzün en önemli etkinliği haline gelen ve bu sene 13-14 Kasım'da üçüncüsünü düzenleyeceğimiz Kongremizin çalışmalarına hız verdik. İki

gün boyunca dünyaca ünlü uzmanlara ev sahipliği yapacak Kongre’de, 100’ü aşkın konuşmacı yer alacak. 24 panelin yanı sıra 24 farklı başlıkta eğitim

programları yapılacak. Kongredeki panel ve eğitimler tüm katılımcılara açık olup kayıtlar ücretsiz olacak."Topaç, Dünya Yatırımcı Haftası kapsamında 1

Ekim'de Borsa İstanbul’da, yatırımcılar ve sermaye piyasası kurumları temsilcileri katılımıyla Gong Töreni düzenleyeceklerini de sözlerine ekledi.Verilen

bilgiye göre, TSPB, Bireysel Emeklilik Sistemi'nden (BES) cayma hakkının 2 aydan 2 ila 3 yıla çıkarılmasına ilişkin SPK'ya talep iletti.
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"Borçlanma araçlarında stopaj düşürülmeli"
"Borçlanma araçlarında stopaj düşürülmeli"

 

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Başkanı Erhan Topaç, mevduat ve katılma hesaplarındaki stopaj oranın 3 ay geçerli olmak üzere indirilmesinin

varlık sınıfları arasında asimetri yaratıp mevduatın baskınlığını artırdığını belirterek, "Bizim önerimiz aynı şeyin, aynı oranlarda (stopajın düşürülmesi) yatırım

fonları ve borçlanma araçlarında da olması. Şu anda 1 yıldan az hem yatırım fonları hem borçlanma araçlarında stopaj yüzde 10, bunun yüzde 3'e düşmesini

istiyoruz. 1 yıl üstünde de sıfırı önerdik." dedi.Erhan Topaç, sektörün 2018 ilk yarıyıl verilerini ve sermaye piyasasının geliştirilmesi için önerilerini TSPB

Genel Merkez'de düzenlenen "Sermaye Piyasalarının Geleceği" konulu basın toplantısında paylaştı. Topaç, 79 aracı kurum, 44 banka, 53 portföy yönetim

şirketi ve 49 yatırım ortaklığı olmak üzere toplam 225 kurum sayısıyla, finans sektöründe en kapsamlı üye yapısına sahip kuruluş olduklarını söyledi.

Sermaye piyasaları üzerinden hem pay senedi hem de borçlanma aracı ihraçlarıyla ekonomiye finansman sağladıklarına işaret eden Topaç, sektörün yurt içi

tasarrufları yatırımlara yönlendirerek sermayenin tabana yayılmasını sağladığını ve yurt dışı tasarrufları ülkeye çekerek cari açığın finansmanında rol

oynadığını vurguladı. Topaç, sermaye piyasasının stratejik sektör olarak belirlenmesi ve en üst düzeyde sahiplenilmesi gerektiğini dile getirdi. Erhan Topaç,

sektörün ileriye taşınmasının, hem kaynak arayan işletmelere hem de yatırımcılara daha fazla seçenek sunabilmesi için Birliğin öncelikli gördüğü alanları ve

bu alanlarla ilgili önerilerini şöyle sıraladı: "Sermaye piyasası stratejik sektör olarak belirlenmeli ve en üst düzeyde sahiplenilmeli. Yurt içi tasarrufların

sermaye piyasası yoluyla yatırıma yönlendirilmesi desteklenmeli. Reel sektörün finansmanında sermaye piyasasının kullanılması desteklenmeli. Yatırım

bankacılığı modeli desteklenmeli ve geliştirilmeli. Rekabetçi ve cazip bir finansal sistem yaratılmalı." "KAYNAK YARATMAYA ARACILIK EDİYORUZ" TSPB

Başkanı Topaç, sermaye piyasalarına yönelik detaylı önerileri ilgili kurumlarla paylaştıklarını belirterek, reel sektörün kaynak yaratmasına aracılık ettiklerini

anlattı. Gelecek dönemde paydaşlarının da desteğiyle daha güçlü sermaye piyasaları ekosistemi oluşturmayı umduklarını dile getiren Topaç, "Ekim ayı

içinde, üyelerimizin ve sektör temsilcilerinin katılacağı geniş kapsamlı bir çalıştay düzenleyerek ortak akılla önerilerimizi geliştirmeye devam edeceğiz."

ifadelerini kullandı. TSPB tarafından düzenli olarak derlenen veriler hakkında da bilgi veren Topaç, şunları kaydetti: "Yakın zamanda sektörümüzün ilk altı

ayına ilişkin verileri derledik. İlk 6 ayda aracı kurumlarımız 9 şirketin halka açılmasına aracılık etti. Bu halka arzlardan kabaca 5,4 milyar TL kaynak yaratıldı.

Bu son yılların en ciddi halka arz rakamı. Ayrıca bedelli sermaye artırımları ve ikincil halka arzlar da yapıldı. Bunlarla da 13,4 milyar TL’si öz kaynak yoluyla,

111 milyar TL’si borçlanma aracı ihracıyla kaynak yaratmasına aracılık etti. İlk 6 ayda geçen seneye göre işlem hacimlerimiz yüzde 55 arttı. Pay piyasamız

dünyadaki en likit piyasalar arasında yer alıyor." Topaç, portföy yönetim şirketleri tarafında ise yönetilen portföy büyüklüğünün son bir yılda yüzde 20 artışla

168 milyar TL’ye çıktığını aktararak, "Hedefimiz bu tutarları daha da arttırarak kurumsal yatırımcı tabanımızı genişletmek." dedi. "SON VERGİ

DÜZENLEMESİ OLUMSUZ ETKİLEYEBİLİR" Erhan Topaç, mevduat ve katılma hesaplarındaki stopaj oranın 3 ay geçerli olmak üzere indirilmesine dair 30

Ağustos'ta alınan karara değinerek, şu değerlendirmelerde bulundu: "Yeni düzenleme varlık sınıfları arasında asimetri yaratıp mevduatın baskınlığını daha

da artırıyor. Yatırım araçları arasında yaratılan vergi arbitrajı, sermaye piyasası araçlarının gelişimini olumsuz etkileyecek. Özellikle kurumsal yatırımcı

tabanını olumsuz etkileyeceğinden ve reel sektörün sermaye piyasası yoluyla finansman sağlama olanaklarını kısıtlayacağından endişe ediyoruz." Bu

durumu aynı gün Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) bildirdiklerini aktaran Topaç, şunları kaydetti: "Bu konuda bir gelişme bekliyoruz. Bizim önerimiz aynı

şeyin aynı oranlarda (stopajın düşürülmesi) yatırım fonları ve borçlanma araçlarında da olması. Şu anda 1 yıldan az hem yatırım fonları hem borçlanma

araçlarında stopaj yüzde 10, bunun yüzde 3'e düşmesini istiyoruz. 1 yıl üstünde de sıfırı önerdik. Yatırım araçları arasındaki dengenin korunmasını istiyoruz.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na da ilettik, değerlendiriyorlar." Cari açığın finansmanında sermaye piyasasının önemli bir rol oynadığının altını çizen Topaç,

yerli yatırımcıların çoğunluğunun TL/YP mevduatta, yabancıların birinci tercihlerinin ise pay piyasası olduğunu söyledi. "ETKİNLİKLERİMİZLE

FARKINDALIĞINI ARTIRIYORUZ" Topaç, etkinliklerle sermaye piyasası farkındalığını artırdıklarını belirterek, Birliğin gelecek dönem etkinliklerine ilişkin şu

bilgileri verdi: "Sektörümüzün en önemli etkinliği haline gelen ve bu sene 13-14 Kasım'da üçüncüsünü düzenleyeceğimiz Kongremizin çalışmalarına hız

verdik. İki gün boyunca dünyaca ünlü uzmanlara ev sahipliği yapacak Kongre’de, 100’ü aşkın konuşmacı yer alacak. 24 panelin yanı sıra 24 farklı başlıkta

eğitim programları yapılacak. Kongredeki panel ve eğitimler tüm katılımcılara açık olup kayıtlar ücretsiz olacak." Topaç, Dünya Yatırımcı Haftası kapsamında

1 Ekim'de Borsa İstanbul’da, yatırımcılar ve sermaye piyasası kurumları temsilcileri katılımıyla Gong Töreni düzenleyeceklerini de sözlerine ekledi. Verilen

bilgiye göre, TSPB, Bireysel Emeklilik Sistemi'nden (BES) cayma hakkının 2 aydan 2 ila 3 yıla çıkarılmasına ilişkin SPK'ya talep iletti. AA
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Topaç: Stopaj Diğer Yatırım Araçlarında da Düşürülmeli
Topaç: Stopaj Diğer Yatırım Araçlarında da Düşürülmeli

 

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Başkanı Erhan Topaç, mevduat ve katılma hesaplarındaki stopaj oranın 3 ay geçerli olmak üzere indirilmesinin

varlık sınıfları arasında mevduatı öne çıkardığını vurguladı ve “Bizim önerimiz aynı şeyin, aynı oranlarda (stopajın düşürülmesi) yatırım fonları ve borçlanma

araçlarında da olması. Şu anda 1 yıldan az hem yatırım fonları hem borçlanma araçlarında stopaj yüzde 10, bunun yüzde 3’e düşmesini istiyoruz. 1 yıl

üstünde de sıfırı önerdik.” dedi.TSPB Başkanı Erhan Topaç, sektörün ileriye taşınmasının, hem kaynak arayan işletmelere hem de yatırımcılara daha fazla

seçenek sunabilmesi için Birliğin öncelikli gördüğü alanları ve bu alanlarla ilgili önerilerini ise şöyle kaydetti:“Sermaye piyasası stratejik sektör olarak

belirlenmeli ve en üst düzeyde sahiplenilmeli. Yurt içi tasarrufların sermaye piyasası yoluyla yatırıma yönlendirilmesi desteklenmeli. Reel sektörün

finansmanında sermaye piyasasının kullanılması desteklenmeli. Yatırım bankacılığı modeli desteklenmeli ve geliştirilmeli. Rekabetçi ve cazip bir finansal

sistem yaratılmalı.”Topaç, sermaye piyasalarına yönelik detaylı önerileri ilgili kurumlarla paylaştıklarını belirterek, reel sektörün kaynak yaratmasına aracılık

ettiklerini dile getirdi.
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Milyonları ilgilendiriyor: 2 aydı 3 yıla çıkabilir
Milyonları ilgilendiriyor: 2 aydı 3 yıla çıkabilir

Topaç ayrıca, mevduat ve katılma hesaplarındaki stopaj oranın 3 ay geçerli olmak üzere indirilmesinin varlık sınıfları arasında asimetri yaratıp mevduatın

baskınlığını artırdığını belirterek stopajın yatırım fonları ve borçlanma araçlarında da düşürülmesi gerektiğ.

Topaç ayrıca, mevduat ve katılma hesaplarındaki stopaj oranın 3 ay geçerli olmak üzere indirilmesinin varlık sınıfları arasında asimetri yaratıp mevduatın

baskınlığını artırdığını belirterek stopajın yatırım fonları ve borçlanma araçlarında da düşürülmesi gerektiğini belirtti.  Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği

(TSPB) Başkanı Erhan Topaç sektörün 2018 ilk yarıyıl verilerini ve sermaye piyasasının geliştirilmesi için önerilerini TSPB Genel Merkez'de düzenlenen

"Sermaye Piyasalarının Geleceği" konulu basın toplantısında paylaştı. Topaç, 79 aracı kurum, 44 banka, 53 portföy yönetim şirketi ve 49 yatırım ortaklığı

olmak üzere toplam 225 kurum sayısıyla, finans sektöründe en kapsamlı üye yapısına sahip kuruluş olduklarını söyledi. Sermaye piyasaları üzerinden hem

pay senedi hem de borçlanma aracı ihraçlarıyla ekonomiye finansman sağladıklarına işaret eden Topaç, sektörün yurt içi tasarrufları yatırımlara

yönlendirerek sermayenin tabana yayılmasını sağladığını ve yurt dışı tasarrufları ülkeye çekerek cari açığın finansmanında rol oynadığını vurguladı. Topaç,

sermaye piyasasının stratejik sektör olarak belirlenmesi ve en üst düzeyde sahiplenilmesi gerektiğini dile getirdi. Erhan Topaç, sektörün ileriye taşınmasının,

hem kaynak arayan işletmelere hem de yatırımcılara daha fazla seçenek sunabilmesi için Birliğin öncelikli gördüğü alanları ve bu alanlarla ilgili önerilerini

şöyle sıraladı: "Sermaye piyasası stratejik sektör olarak belirlenmeli ve en üst düzeyde sahiplenilmeli. Yurt içi tasarrufların sermaye piyasası yoluyla yatırıma

yönlendirilmesi desteklenmeli. Reel sektörün finansmanında sermaye piyasasının kullanılması desteklenmeli. Yatırım bankacılığı modeli desteklenmeli ve

geliştirilmeli. Rekabetçi ve cazip bir finansal sistem yaratılmalı." "Reel sektörün kaynak yaratmasına aracılık ediyoruz" TSPB Başkanı Topaç, sermaye

piyasalarına yönelik detaylı önerileri ilgili kurumlarla paylaştıklarını belirterek, reel sektörün kaynak yaratmasına aracılık ettiklerini anlattı. Gelecek dönemde

paydaşlarının da desteğiyle daha güçlü sermaye piyasaları ekosistemi oluşturmayı umduklarını dile getiren Topaç, "Ekim ayı içinde, üyelerimizin ve sektör

temsilcilerinin katılacağı geniş kapsamlı bir çalıştay düzenleyerek ortak akılla önerilerimizi geliştirmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı. TSPB

tarafından düzenli olarak derlenen veriler hakkında da bilgi veren Topaç, şunları kaydetti: "Yakın zamanda sektörümüzün ilk altı ayına ilişkin verileri derledik.

İlk 6 ayda aracı kurumlarımız 9 şirketin halka açılmasına aracılık etti. Bu halka arzlardan kabaca 5,4 milyar TL kaynak yaratıldı. Bu son yılların en ciddi halka

arz rakamı. Ayrıca bedelli sermaye artırımları ve ikincil halka arzlar da yapıldı. Bunlarla da 13,4 milyar TL ’si öz kaynak yoluyla, 111 milyar TL ’si borçlanma

aracı ihracıyla kaynak yaratmasına aracılık etti. İlk 6 ayda geçen seneye göre işlem hacimlerimiz yüzde 55 arttı. Pay piyasamız dünyadaki en likit piyasalar

arasında yer alıyor." Topaç, portföy yönetim şirketleri tarafında ise yönetilen portföy büyüklüğünün son bir yılda yüzde 20 artışla 168 milyar TL ’ye çıktığını

aktararak, "Hedefimiz bu tutarları daha da arttırarak kurumsal yatırımcı tabanımızı genişletmek." dedi. - "Son vergi düzenlemesi, piyasamızın gelişmesini

olumsuz etkileyebilir" Erhan Topaç, mevduat ve katılma hesaplarındaki stopaj oranın 3 ay geçerli olmak üzere indirilmesine dair 30 Ağustos'ta alınan karara

değinerek, şu değerlendirmelerde bulundu: "Yeni düzenleme varlık sınıfları arasında asimetri yaratıp mevduatın baskınlığını daha da artırıyor. Yatırım

araçları arasında yaratılan vergi arbitrajı, sermaye piyasası araçlarının gelişimini olumsuz etkileyecek. Özellikle kurumsal yatırımcı tabanını olumsuz

etkileyeceğinden ve reel sektörün sermaye piyasası yoluyla finansman sağlama olanaklarını kısıtlayacağından endişe ediyoruz." Bu durumu aynı gün

Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) bildirdiklerini aktaran Topaç, şunları kaydetti: Bu konuda bir gelişme bekliyoruz. Bizim önerimiz aynı şeyin aynı oranlarda

(stopajın düşürülmesi) yatırım fonları ve borçlanma araçlarında da olması. Şu anda 1 yıldan az hem yatırım fonları hem borçlanma araçlarında stopaj yüzde

10, bunun yüzde 3'e düşmesini istiyoruz. 1 yıl üstünde de sıfırı önerdik. Yatırım araçları arasındaki dengenin korunmasını istiyoruz. Hazine ve Maliye

Bakanlığı'na da ilettik, değerlendiriyorlar. Cari açığın finansmanında sermaye piyasasının önemli bir rol oynadığının altını çizen Topaç, yerli yatırımcıların

çoğunluğunun TL/YP mevduatta, yabancıların birinci tercihlerinin ise pay piyasası olduğunu söyledi. - "Etkinliklerimizle sermaye piyasası farkındalığını

artırıyoruz" Topaç, etkinliklerle sermaye piyasası farkındalığını artırdıklarını belirterek, Birliğin gelecek dönem etkinliklerine ilişkin şu bilgileri verdi:

"Sektörümüzün en önemli etkinliği haline gelen ve bu sene 13-14 Kasım'da üçüncüsünü düzenleyeceğimiz Kongremizin çalışmalarına hız verdik. İki gün

boyunca dünyaca ünlü uzmanlara ev sahipliği yapacak Kongre ’de, 100 ’ü aşkın konuşmacı yer alacak. 24 panelin yanı sıra 24 farklı başlıkta eğitim

programları yapılacak. Kongredeki panel ve eğitimler tüm katılımcılara açık olup kayıtlar ücretsiz olacak." Topaç, Dünya Yatırımcı Haftası kapsamında 1

Ekim'de Borsa İstanbul ’da, yatırımcılar ve sermaye piyasası kurumları temsilcileri katılımıyla Gong Töreni düzenleyeceklerini de sözlerine ekledi. Verilen

bilgiye göre, TSPB, Bireysel Emeklilik Sistemi'nden ( BES) cayma hakkının 2 aydan 2 ila 3 yıla çıkarılmasına ilişkin SPK'ya talep iletti.
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BES'te Cayma Hakkı Süresinin Değişmesi İçin Teklif Verildi
BES'te Cayma Hakkı Süresinin Değişmesi İçin Teklif Verildi

Kamuajans.Com – Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Başkanı Erhan Topaç, Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) cayma hakkı süresinin 2 günden 2 ila 3

yıla çıkarılması için SPK'ya talepte bulunulduğunu belirtiyor. Topaç ayrıca, mevduat ve katılma hesaplarındaki stopaj oranın 3 ay geçerli olmak üzere

indirilmesinin varlık sınıfları arasında asimetri yaratıp mevduatın baskınlığını artırdığını belirterek stopajın yatırım fonları ve borçlanma araçlarında da

düşürülmesi gerektiğini belirtti.

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Başkanı Erhan Topaç sektörün 2018 ilk yarıyıl verilerini ve sermaye piyasasının geliştirilmesi için önerilerini TSPB

Genel Merkez'de düzenlenen "Sermaye Piyasalarının Geleceği" konulu basın toplantısında paylaştı.

Topaç, 79 aracı kurum, 44 banka, 53 portföy yönetim şirketi ve 49 yatırım ortaklığı olmak üzere toplam 225 kurum sayısıyla, finans sektöründe en kapsamlı

üye yapısına sahip kuruluş olduklarını söyledi.

Sermaye piyasaları üzerinden hem pay senedi hem de borçlanma aracı ihraçlarıyla ekonomiye finansman sağladıklarına işaret eden Topaç, sektörün yurt içi

tasarrufları yatırımlara yönlendirerek sermayenin tabana yayılmasını sağladığını ve yurt dışı tasarrufları ülkeye çekerek cari açığın finansmanında rol

oynadığını vurguladı.

Topaç, sermaye piyasasının stratejik sektör olarak belirlenmesi ve en üst düzeyde sahiplenilmesi gerektiğini dile getirdi.

Erhan Topaç, sektörün ileriye taşınmasının, hem kaynak arayan işletmelere hem de yatırımcılara daha fazla seçenek sunabilmesi için Birliğin öncelikli

gördüğü alanları ve bu alanlarla ilgili önerilerini şöyle sıraladı:

"Sermaye piyasası stratejik sektör olarak belirlenmeli ve en üst düzeyde sahiplenilmeli. Yurt içi tasarrufların sermaye piyasası yoluyla yatırıma

yönlendirilmesi desteklenmeli. Reel sektörün finansmanında sermaye piyasasının kullanılması desteklenmeli. Yatırım bankacılığı modeli desteklenmeli ve

geliştirilmeli. Rekabetçi ve cazip bir finansal sistem yaratılmalı."

- "Reel sektörün kaynak yaratmasına aracılık ediyoruz"

TSPB Başkanı Topaç, sermaye piyasalarına yönelik detaylı önerileri ilgili kurumlarla paylaştıklarını belirterek, reel sektörün kaynak yaratmasına aracılık

ettiklerini anlattı.

Gelecek dönemde paydaşlarının da desteğiyle daha güçlü sermaye piyasaları ekosistemi oluşturmayı umduklarını dile getiren Topaç, "Ekim ayı içinde,

üyelerimizin ve sektör temsilcilerinin katılacağı geniş kapsamlı bir çalıştay düzenleyerek ortak akılla önerilerimizi geliştirmeye devam edeceğiz." ifadelerini

kullandı.

TSPB tarafından düzenli olarak derlenen veriler hakkında da bilgi veren Topaç, şunları kaydetti:

"Yakın zamanda sektörümüzün ilk altı ayına ilişkin verileri derledik. İlk 6 ayda aracı kurumlarımız 9 şirketin halka açılmasına aracılık etti. Bu halka arzlardan

kabaca 5,4 milyar TL kaynak yaratıldı. Bu son yılların en ciddi halka arz rakamı. Ayrıca bedelli sermaye artırımları ve ikincil halka arzlar da yapıldı. Bunlarla

da 13,4 milyar TL'si öz kaynak yoluyla, 111 milyar TL'si borçlanma aracı ihracıyla kaynak yaratmasına aracılık etti. İlk 6 ayda geçen seneye göre işlem

hacimlerimiz yüzde 55 arttı. Pay piyasamız dünyadaki en likit piyasalar arasında yer alıyor."

Topaç, portföy yönetim şirketleri tarafında ise yönetilen portföy büyüklüğünün son bir yılda yüzde 20 artışla 168 milyar TL'ye çıktığını aktararak, "Hedefimiz

bu tutarları daha da arttırarak kurumsal yatırımcı tabanımızı genişletmek." dedi.

- "Son vergi düzenlemesi, piyasamızın gelişmesini olumsuz etkileyebilir"

Erhan Topaç, mevduat ve katılma hesaplarındaki stopaj oranın 3 ay geçerli olmak üzere indirilmesine dair 30 Ağustos'ta alınan karara değinerek, şu

değerlendirmelerde bulundu:

"Yeni düzenleme varlık sınıfları arasında asimetri yaratıp mevduatın baskınlığını daha da artırıyor. Yatırım araçları arasında yaratılan vergi arbitrajı, sermaye

piyasası araçlarının gelişimini olumsuz etkileyecek. Özellikle kurumsal yatırımcı tabanını olumsuz etkileyeceğinden ve reel sektörün sermaye piyasası

yoluyla finansman sağlama olanaklarını kısıtlayacağından endişe ediyoruz."

Bu durumu aynı gün Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) bildirdiklerini aktaran Topaç, şunları kaydetti:

Bu konuda bir gelişme bekliyoruz. Bizim önerimiz aynı şeyin aynı oranlarda (stopajın düşürülmesi) yatırım fonları ve borçlanma araçlarında da olması. Şu

anda 1 yıldan az hem yatırım fonları hem borçlanma araçlarında stopaj yüzde 10, bunun yüzde 3'e düşmesini istiyoruz. 1 yıl üstünde de sıfırı önerdik.

Yatırım araçları arasındaki dengenin korunmasını istiyoruz. Hazine ve Maliye Bakanlığı'na da ilettik, değerlendiriyorlar.

Cari açığın finansmanında sermaye piyasasının önemli bir rol oynadığının altını çizen Topaç, yerli yatırımcıların çoğunluğunun TL/YP mevduatta,

yabancıların birinci tercihlerinin ise pay piyasası olduğunu söyledi.

- "Etkinliklerimizle sermaye piyasası farkındalığını artırıyoruz"

Topaç, etkinliklerle sermaye piyasası farkındalığını artırdıklarını belirterek, Birliğin gelecek dönem etkinliklerine ilişkin şu bilgileri verdi:

"Sektörümüzün en önemli etkinliği haline gelen ve bu sene 13-14 Kasım'da üçüncüsünü düzenleyeceğimiz Kongremizin çalışmalarına hız verdik. İki gün

boyunca dünyaca ünlü uzmanlara ev sahipliği yapacak Kongre'de, 100'ü aşkın konuşmacı yer alacak. 24 panelin yanı sıra 24 farklı başlıkta eğitim

programları yapılacak. Kongredeki panel ve eğitimler tüm katılımcılara açık olup kayıtlar ücretsiz olacak."

Topaç, Dünya Yatırımcı Haftası kapsamında 1 Ekim'de Borsa İstanbul'da, yatırımcılar ve sermaye piyasası kurumları temsilcileri katılımıyla Gong Töreni

düzenleyeceklerini de sözlerine ekledi.

Verilen bilgiye göre, TSPB, Bireysel Emeklilik Sistemi'nden (BES) cayma hakkının 2 aydan 2 ila 3 yıla çıkarılmasına ilişkin SPK'ya talep iletti.
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Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Başkanı Erhan Topaç sektörün 2018 ilk yarıyıl verilerini ve sermaye piyasasının geliştirilmesi için önerilerini TSPB

Genel Merkez'de düzenlenen "Sermaye Piyasalarının Geleceği" konulu basın toplantısında paylaştı.Topaç, 79 aracı kurum, 44 banka, 53 portföy yönetim

şirketi ve 49 yatırım ortaklığı olmak üzere toplam 225 kurum sayısıyla, finans sektöründe en kapsamlı üye yapısına sahip kuruluş olduklarını

söyledi.Sermaye piyasaları üzerinden hem pay senedi hem de borçlanma aracı ihraçlarıyla ekonomiye finansman sağladıklarına işaret eden Topaç, sektörün

yurt içi tasarrufları yatırımlara yönlendirerek sermayenin tabana yayılmasını sağladığını ve yurt dışı tasarrufları ülkeye çekerek cari açığın finansmanında rol

oynadığını vurguladı.Topaç, sermaye piyasasının stratejik sektör olarak belirlenmesi ve en üst düzeyde sahiplenilmesi gerektiğini dile getirdi.Erhan Topaç,

sektörün ileriye taşınmasının, hem kaynak arayan işletmelere hem de yatırımcılara daha fazla seçenek sunabilmesi için Birliğin öncelikli gördüğü alanları ve

bu alanlarla ilgili önerilerini şöyle sıraladı:"Sermaye piyasası stratejik sektör olarak belirlenmeli ve en üst düzeyde sahiplenilmeli. Yurt içi tasarrufların

sermaye piyasası yoluyla yatırıma yönlendirilmesi desteklenmeli. Reel sektörün finansmanında sermaye piyasasının kullanılması desteklenmeli. Yatırım

bankacılığı modeli desteklenmeli ve geliştirilmeli. Rekabetçi ve cazip bir finansal sistem yaratılmalı."- "Reel sektörün kaynak yaratmasına aracılık ediyoruz"

TSPB Başkanı Topaç, sermaye piyasalarına yönelik detaylı önerileri ilgili kurumlarla paylaştıklarını belirterek, reel sektörün kaynak yaratmasına aracılık

ettiklerini anlattı.Gelecek dönemde paydaşlarının da desteğiyle daha güçlü sermaye piyasaları ekosistemi oluşturmayı umduklarını dile getiren Topaç, "Ekim

ayı içinde, üyelerimizin ve sektör temsilcilerinin katılacağı geniş kapsamlı bir çalıştay düzenleyerek ortak akılla önerilerimizi geliştirmeye devam edeceğiz."

ifadelerini kullandı.TSPB tarafından düzenli olarak derlenen veriler hakkında da bilgi veren Topaç, şunları kaydetti:"Yakın zamanda sektörümüzün ilk altı

ayına ilişkin verileri derledik. İlk 6 ayda aracı kurumlarımız 9 şirketin halka açılmasına aracılık etti. Bu halka arzlardan kabaca 5,4 milyar TL kaynak yaratıldı.

Bu son yılların en ciddi halka arz rakamı. Ayrıca bedelli sermaye artırımları ve ikincil halka arzlar da yapıldı. Bunlarla da 13,4 milyar TL'si öz kaynak yoluyla,

111 milyar TL'si borçlanma aracı ihracıyla kaynak yaratmasına aracılık etti. İlk 6 ayda geçen seneye göre işlem hacimlerimiz yüzde 55 arttı. Pay piyasamız

dünyadaki en likit piyasalar arasında yer alıyor."Topaç, portföy yönetim şirketleri tarafında ise yönetilen portföy büyüklüğünün son bir yılda yüzde 20 artışla

168 milyar TL'ye çıktığını aktararak, "Hedefimiz bu tutarları daha da arttırarak kurumsal yatırımcı tabanımızı genişletmek." dedi.- "Son vergi düzenlemesi,

piyasamızın gelişmesini olumsuz etkileyebilir"Erhan Topaç, mevduat ve katılma hesaplarındaki stopaj oranın 3 ay geçerli olmak üzere indirilmesine dair 30

Ağustos'ta alınan karara değinerek, şu değerlendirmelerde bulundu:"Yeni düzenleme varlık sınıfları arasında asimetri yaratıp mevduatın baskınlığını daha da

artırıyor. Yatırım araçları arasında yaratılan vergi arbitrajı, sermaye piyasası araçlarının gelişimini olumsuz etkileyecek. Özellikle kurumsal yatırımcı tabanını

olumsuz etkileyeceğinden ve reel sektörün sermaye piyasası yoluyla finansman sağlama olanaklarını kısıtlayacağından endişe ediyoruz."Bu durumu aynı

gün Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) bildirdiklerini aktaran Topaç, şunları kaydetti:Cari açığın finansmanında sermaye piyasasının önemli bir rol

oynadığının altını çizen Topaç, yerli yatırımcıların çoğunluğunun TL/YP mevduatta, yabancıların birinci tercihlerinin ise pay piyasası olduğunu söyledi.-

"Etkinliklerimizle sermaye piyasası farkındalığını artırıyoruz"Topaç, etkinliklerle sermaye piyasası farkındalığını artırdıklarını belirterek, Birliğin gelecek

dönem etkinliklerine ilişkin şu bilgileri verdi:"Sektörümüzün en önemli etkinliği haline gelen ve bu sene 13-14 Kasım'da üçüncüsünü düzenleyeceğimiz

Kongremizin çalışmalarına hız verdik. İki gün boyunca dünyaca ünlü uzmanlara ev sahipliği yapacak Kongre'de, 100'ü aşkın konuşmacı yer alacak. 24

panelin yanı sıra 24 farklı başlıkta eğitim programları yapılacak. Kongredeki panel ve eğitimler tüm katılımcılara açık olup kayıtlar ücretsiz olacak."Topaç,

Dünya Yatırımcı Haftası kapsamında 1 Ekim'de Borsa İstanbul'da, yatırımcılar ve sermaye piyasası kurumları temsilcileri katılımıyla Gong Töreni

düzenleyeceklerini de sözlerine ekledi.Verilen bilgiye göre, TSPB, Bireysel Emeklilik Sistemi'nden (BES) cayma hakkının 2 aydan 2 ila 3 yıla çıkarılmasına

ilişkin SPK'ya talep iletti.
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Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Başkanı Erhan Topaç, Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) cayma hakkı süresinin 2 günden 2 ila 3 yıla çıkarılması

için SPK'ya talepte bulunulduğunu belirtiyor

Topaç ayrıca, mevduat ve katılma hesaplarındaki stopaj oranın 3 ay geçerli olmak üzere indirilmesinin varlık sınıfları arasında asimetri yaratıp mevduatın

baskınlığını artırdığını belirterek stopajın yatırım fonları ve borçlanma araçlarında da düşürülmesi gerektiğini belirtti.

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Başkanı Erhan Topaç sektörün 2018 ilk yarıyıl verilerini ve sermaye piyasasının geliştirilmesi için önerilerini TSPB

Genel Merkez'de düzenlenen "Sermaye Piyasalarının Geleceği" konulu basın toplantısında paylaştı.

Topaç, 79 aracı kurum, 44 banka, 53 portföy yönetim şirketi ve 49 yatırım ortaklığı olmak üzere toplam 225 kurum sayısıyla, finans sektöründe en kapsamlı

üye yapısına sahip kuruluş olduklarını söyledi.

Sermaye piyasaları üzerinden hem pay senedi hem de borçlanma aracı ihraçlarıyla ekonomiye finansman sağladıklarına işaret eden Topaç, sektörün yurt içi

tasarrufları yatırımlara yönlendirerek sermayenin tabana yayılmasını sağladığını ve yurt dışı tasarrufları ülkeye çekerek cari açığın finansmanında rol

oynadığını vurguladı.

Topaç, sermaye piyasasının stratejik sektör olarak belirlenmesi ve en üst düzeyde sahiplenilmesi gerektiğini dile getirdi.

Erhan Topaç, sektörün ileriye taşınmasının, hem kaynak arayan işletmelere hem de yatırımcılara daha fazla seçenek sunabilmesi için Birliğin öncelikli

gördüğü alanları ve bu alanlarla ilgili önerilerini şöyle sıraladı:

"Sermaye piyasası stratejik sektör olarak belirlenmeli ve en üst düzeyde sahiplenilmeli. Yurt içi tasarrufların sermaye piyasası yoluyla yatırıma

yönlendirilmesi desteklenmeli. Reel sektörün finansmanında sermaye piyasasının kullanılması desteklenmeli. Yatırım bankacılığı modeli desteklenmeli ve

geliştirilmeli. Rekabetçi ve cazip bir finansal sistem yaratılmalı."

"Reel sektörün kaynak yaratmasına aracılık ediyoruz"

TSPB Başkanı Topaç, sermaye piyasalarına yönelik detaylı önerileri ilgili kurumlarla paylaştıklarını belirterek, reel sektörün kaynak yaratmasına aracılık

ettiklerini anlattı.

Gelecek dönemde paydaşlarının da desteğiyle daha güçlü sermaye piyasaları ekosistemi oluşturmayı umduklarını dile getiren Topaç, "Ekim ayı içinde,

üyelerimizin ve sektör temsilcilerinin katılacağı geniş kapsamlı bir çalıştay düzenleyerek ortak akılla önerilerimizi geliştirmeye devam edeceğiz." ifadelerini

kullandı.

TSPB tarafından düzenli olarak derlenen veriler hakkında da bilgi veren Topaç, şunları kaydetti:

"Yakın zamanda sektörümüzün ilk altı ayına ilişkin verileri derledik. İlk 6 ayda aracı kurumlarımız 9 şirketin halka açılmasına aracılık etti. Bu halka arzlardan

kabaca 5,4 milyar TL kaynak yaratıldı. Bu son yılların en ciddi halka arz rakamı. Ayrıca bedelli sermaye artırımları ve ikincil halka arzlar da yapıldı. Bunlarla

da 13,4 milyar TL’si öz kaynak yoluyla, 111 milyar TL’si borçlanma aracı ihracıyla kaynak yaratmasına aracılık etti. İlk 6 ayda geçen seneye göre işlem

hacimlerimiz yüzde 55 arttı. Pay piyasamız dünyadaki en likit piyasalar arasında yer alıyor."

Topaç, portföy yönetim şirketleri tarafında ise yönetilen portföy büyüklüğünün son bir yılda yüzde 20 artışla 168 milyar TL’ye çıktığını aktararak, "Hedefimiz

bu tutarları daha da arttırarak kurumsal yatırımcı tabanımızı genişletmek." dedi.

- "Son vergi düzenlemesi, piyasamızın gelişmesini olumsuz etkileyebilir"

Erhan Topaç, mevduat ve katılma hesaplarındaki stopaj oranın 3 ay geçerli olmak üzere indirilmesine dair 30 Ağustos'ta alınan karara değinerek, şu

değerlendirmelerde bulundu:

"Yeni düzenleme varlık sınıfları arasında asimetri yaratıp mevduatın baskınlığını daha da artırıyor. Yatırım araçları arasında yaratılan vergi arbitrajı, sermaye

piyasası araçlarının gelişimini olumsuz etkileyecek. Özellikle kurumsal yatırımcı tabanını olumsuz etkileyeceğinden ve reel sektörün sermaye piyasası

yoluyla finansman sağlama olanaklarını kısıtlayacağından endişe ediyoruz."

Bu durumu aynı gün Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) bildirdiklerini aktaran Topaç, şunları kaydetti:

Bu konuda bir gelişme bekliyoruz. Bizim önerimiz aynı şeyin aynı oranlarda (stopajın düşürülmesi) yatırım fonları ve borçlanma araçlarında da olması. Şu

anda 1 yıldan az hem yatırım fonları hem borçlanma araçlarında stopaj yüzde 10, bunun yüzde 3'e düşmesini istiyoruz. 1 yıl üstünde de sıfırı önerdik.

Yatırım araçları arasındaki dengenin korunmasını istiyoruz. Hazine ve Maliye Bakanlığı'na da ilettik, değerlendiriyorlar.

Cari açığın finansmanında sermaye piyasasının önemli bir rol oynadığının altını çizen Topaç, yerli yatırımcıların çoğunluğunun TL/YP mevduatta,

yabancıların birinci tercihlerinin ise pay piyasası olduğunu söyledi.

- "Etkinliklerimizle sermaye piyasası farkındalığını artırıyoruz"

Topaç, etkinliklerle sermaye piyasası farkındalığını artırdıklarını belirterek, Birliğin gelecek dönem etkinliklerine ilişkin şu bilgileri verdi:

"Sektörümüzün en önemli etkinliği haline gelen ve bu sene 13-14 Kasım'da üçüncüsünü düzenleyeceğimiz Kongremizin çalışmalarına hız verdik. İki gün

boyunca dünyaca ünlü uzmanlara ev sahipliği yapacak Kongre’de, 100’ü aşkın konuşmacı yer alacak. 24 panelin yanı sıra 24 farklı başlıkta eğitim

programları yapılacak. Kongredeki panel ve eğitimler tüm katılımcılara açık olup kayıtlar ücretsiz olacak."

Topaç, Dünya Yatırımcı Haftası kapsamında 1 Ekim'de Borsa İstanbul’da, yatırımcılar ve sermaye piyasası kurumları temsilcileri katılımıyla Gong Töreni

düzenleyeceklerini de sözlerine ekledi.

Verilen bilgiye göre, TSPB, Bireysel Emeklilik Sistemi'nden ( BES) cayma hakkının 2 aydan 2 ila 3 yıla çıkarılmasına ilişkin SPK'ya talep iletti.
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Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Başkanı Erhan Topaç, Bireysel Emeklilik

 Sistemi (BES) cayma hakkı süresinin 2 günden 2 ila 3 yıla çıkarılması için SPK'ya

 talepte bulunulduğunu belirtiyor. Topaç ayrıca, mevduat ve katılma hesaplarındaki

 stopaj oranın 3 ay geçerli olmak üzere indirilmesinin varlık sınıfları arasında

 asimetri yaratıp mevduatın baskınlığını artırdığını belirterek stopajın yatırım

 fonları ve borçlanma araçlarında da düşürülmesi gerektiğini belirtti

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Başkanı Erhan Topaç sektörün 2018

 ilk yarıyıl verilerini ve sermaye piyasasının geliştirilmesi için önerilerini

 TSPB Genel Merkez'de düzenlenen "Sermaye Piyasalarının Geleceği" konulu

 basın toplantısında paylaştı.

Topaç, 79 aracı kurum, 44 banka, 53 portföy yönetim şirketi ve 49 yatırım ortaklığı

 olmak üzere toplam 225 kurum sayısıyla, finans sektöründe en kapsamlı üye yapısına

 sahip kuruluş olduklarını söyledi.

 

 Sermaye piyasaları üzerinden hem pay senedi hem de borçlanma aracı ihraçlarıyla

 ekonomiye finansman sağladıklarına işaret eden Topaç, sektörün yurt içi tasarrufları

 yatırımlara yönlendirerek sermayenin tabana yayılmasını sağladığını ve yurt

 dışı tasarrufları ülkeye çekerek cari açığın finansmanında rol oynadığını vurguladı.

 Topaç, sermaye piyasasının stratejik sektör olarak belirlenmesi ve en üst düzeyde

 sahiplenilmesi gerektiğini dile getirdi.

Erhan Topaç, sektörün ileriye taşınmasının, hem kaynak arayan işletmelere hem

 de yatırımcılara daha fazla seçenek sunabilmesi için Birliğin öncelikli gördüğü

 alanları ve bu alanlarla ilgili önerilerini şöyle sıraladı:

"Sermaye piyasası stratejik sektör olarak belirlenmeli ve en üst düzeyde

 sahiplenilmeli. Yurt içi tasarrufların sermaye piyasası yoluyla yatırıma yönlendirilmesi

 desteklenmeli. Reel sektörün finansmanında sermaye piyasasının kullanılması

 desteklenmeli. Yatırım bankacılığı modeli desteklenmeli ve geliştirilmeli. Rekabetçi

 ve cazip bir finansal sistem yaratılmalı."

 

 

 

 

 

 

- "Reel sektörün kaynak yaratmasına aracılık ediyoruz"

TSPB Başkanı Topaç, sermaye piyasalarına yönelik detaylı önerileri ilgili kurumlarla

 paylaştıklarını belirterek, reel sektörün kaynak yaratmasına aracılık ettiklerini

 anlattı.

 

 Gelecek dönemde paydaşlarının da desteğiyle daha güçlü sermaye piyasaları ekosistemi

 oluşturmayı umduklarını dile getiren Topaç, "Ekim ayı içinde, üyelerimizin

 ve sektör temsilcilerinin katılacağı geniş kapsamlı bir çalıştay düzenleyerek

 ortak akılla önerilerimizi geliştirmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

TSPB tarafından düzenli olarak derlenen veriler hakkında da bilgi veren Topaç,

 şunları kaydetti:

"Yakın zamanda sektörümüzün ilk altı ayına ilişkin verileri derledik.

 İlk 6 ayda aracı kurumlarımız 9 şirketin halka açılmasına aracılık etti. Bu

 halka arzlardan kabaca 5,4 milyar TL kaynak yaratıldı. Bu son yılların en ciddi

 halka arz rakamı. Ayrıca bedelli sermaye artırımları ve ikincil halka arzlar

 da yapıldı. Bunlarla da 13,4 milyar TL'si öz kaynak yoluyla, 111 milyar TL'si

 borçlanma aracı ihracıyla kaynak yaratmasına aracılık etti. İlk 6 ayda geçen

 seneye göre işlem hacimlerimiz yüzde 55 arttı. Pay piyasamız dünyadaki en likit

 piyasalar arasında yer alıyor."

Topaç, portföy yönetim şirketleri tarafında ise yönetilen portföy büyüklüğünün

 son bir yılda yüzde 20 artışla 168 milyar TL'ye çıktığını aktararak, "Hedefimiz

 bu tutarları daha da arttırarak kurumsal yatırımcı tabanımızı genişletmek."

 dedi.
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 - "Son vergi düzenlemesi, piyasamızın gelişmesini olumsuz etkileyebilir"

Erhan Topaç, mevduat ve katılma hesaplarındaki stopaj oranın 3 ay geçerli olmak

 üzere indirilmesine dair 30 Ağustos'ta alınan karara değinerek, şu değerlendirmelerde

 bulundu:"Yeni düzenleme varlık sınıfları arasında asimetri yaratıp mevduatın baskınlığını

 daha da artırıyor. Yatırım araçları arasında yaratılan vergi arbitrajı, sermaye

 piyasası araçlarının gelişimini olumsuz etkileyecek. Özellikle kurumsal yatırımcı

 tabanını olumsuz etkileyeceğinden ve reel sektörün sermaye piyasası yoluyla

 finansman sağlama olanaklarını kısıtlayacağından endişe ediyoruz."

Bu durumu aynı gün Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) bildirdiklerini aktaran

 Topaç, şunları kaydetti:

Bu konuda bir gelişme bekliyoruz. Bizim önerimiz aynı şeyin aynı oranlarda

 (stopajın düşürülmesi) yatırım fonları ve borçlanma araçlarında da olması. Şu

 anda 1 yıldan az hem yatırım fonları hem borçlanma araçlarında stopaj yüzde

 10, bunun yüzde 3'e düşmesini istiyoruz. 1 yıl üstünde de sıfırı önerdik. Yatırım

 araçları arasındaki dengenin korunmasını istiyoruz. Hazine ve Maliye Bakanlığı'na

 da ilettik, değerlendiriyorlar.

Cari açığın finansmanında sermaye piyasasının önemli bir rol oynadığının altını

 çizen Topaç, yerli yatırımcıların çoğunluğunun TL/YP mevduatta, yabancıların

 birinci tercihlerinin ise pay piyasası olduğunu söyledi.

- "Etkinliklerimizle sermaye piyasası farkındalığını artırıyoruz"

Topaç, etkinliklerle sermaye piyasası farkındalığını artırdıklarını belirterek,

 Birliğin gelecek dönem etkinliklerine ilişkin şu bilgileri verdi:

"Sektörümüzün en önemli etkinliği haline gelen ve bu sene 13-14 Kasım'da

 üçüncüsünü düzenleyeceğimiz Kongremizin çalışmalarına hız verdik. İki gün boyunca

 dünyaca ünlü uzmanlara ev sahipliği yapacak Kongre'de, 100'ü aşkın konuşmacı

 yer alacak. 24 panelin yanı sıra 24 farklı başlıkta eğitim programları yapılacak.

 Kongredeki panel ve eğitimler tüm katılımcılara açık olup kayıtlar ücretsiz

 olacak."

Topaç, Dünya Yatırımcı Haftası kapsamında 1 Ekim'de Borsa İstanbul'da, yatırımcılar

 ve sermaye piyasası kurumları temsilcileri katılımıyla Gong Töreni düzenleyeceklerini

 de sözlerine ekledi.

Verilen bilgiye göre, TSPB, Bireysel Emeklilik Sistemi'nden (BES) cayma hakkının

 2 aydan 2 ila 3 yıla çıkarılmasına ilişkin SPK'ya talep iletti.
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Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Başkanı Erhan Topaç, Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) cayma hakkı süresinin 2 günden 2 ila 3 yıla çıkarılması

için SPK ya talepte bulunulduğunu belirtiyor.
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                       Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Başkanı Erhan Topaç, Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) cayma hakkı süresinin 2 günden 2 ila 3 yıla

çıkarılması için SPKya talepte bulunulduğunu belirtiyor.

Tags:

HABERLERDENEVAR.COM
Yayın Tarihi : 11.09.2018 04:30:09
Link : https://www.haberlerdenevar.com/haberdetay/9181363/Milyonlari-ilgilendiriyor-2-aydi-3-

yila-cikabilir-haberi



BES'TE CAYMA HAKKI SÜRESİNİN DEĞİŞMESİ İÇİN TEKLİF VERİLDİ-BLOOMBERGHT.COM
BES'te cayma hakkı süresinin değişmesi için teklif verildi-bloomberght.com

 

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Başkanı Erhan Topaç, Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) cayma hakkı süresinin 2 günden 2 ila 3 yıla çıkarılması

için SPK'ya talepte bulunulduğunu belirtiyor. Topaç ayrıca, mevduat ve katılma hesaplarındaki stopaj oranın 3 ay geçerli olmak üzere indirilmesinin varlık

sınıfları arasında asimetri yaratıp mevduatın baskınlığını artırdığını belirterek stopajın yatırım fonları ve borçlanma araçlarında da düşürülmesi gerektiğini

belirtti.https://www.bloomberght.com/haberler/haber/2154064-bes-te-cayma-hakki-suresinin-degismesi-icin-teklif-verildi    Foreks Haber Merkezi (

haber@foreks.com )    http://www.foreks.com    http://twitter.com/ForeksTurkey
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Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Başkanı Erhan Topaç, Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) cayma hakkı süresinin 2 günden 2 ila 3 yıla çıkarılması

için SPK'ya talepte bulunulduğunu belirtiyor. Topaç ayrıca, mevduat ve katılma hesaplarındaki stopaj oranın 3 ay geçerli olmak üzere indirilmesinin varlık

sınıfları arasında asimetri yaratıp mevduatın baskınlığını artırdığını belirterek stopajın yatırım fonları ve borçlanma araçlarında da düşürülmesi gerektiğini

belirtti.https://www.bloomberght.com/haberler/haber/2154064-bes-te-cayma-hakki-suresinin-degismesi-icin-teklif-verildi    Foreks Haber Merkezi (

haber@foreks.com )    http://www.foreks.com    http://twitter.com/ForeksTurkey
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   Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Başkanı Erhan Topaç, Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) cayma hakkı süresinin 2 günden 2 ila 3 yıla çıkarılması

için SPK'ya talepte bulunulduğunu belirtiyor. Topaç ayrıca, mevduat ve katılma hesaplarındaki stopaj oranın 3 ay geçerli olm...                               
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Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Başkanı Erhan Topaç, Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) cayma hakkı süresinin 2 günden 2 ila 3 yıla çıkarılması

için SPK'ya talepte bulunulduğunu belirtiyor. Topaç ayrıca, mevduat ve katılma hesaplarındaki stopaj or
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BES'te cayma hakkı süresinin değişmesi için teklif verildi
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Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Başkanı Erhan Topaç, Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) cayma hakkı süresinin 2 günden 2 ila 3 yıla çıkarılması

için SPK'ya talepte bulunulduğunu belirtiyor. Topaç ayrıca, mevduat ve katılma hesaplarındaki stopaj oranın 3 ay geçerli olmak üzere indirilmesinin varlık

sınıfları arasında asimetri yaratıp mevduatın baskınlığını artırdığını belirterek stopajın yatırım fonları ve borçlanma araçlarında da düşürülmesi gerektiğini

belirtti

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Başkanı Erhan Topaç sektörün 2018 ilk yarıyıl verilerini ve sermaye piyasasının geliştirilmesi için önerilerini TSPB

Genel Merkez'de düzenlenen "Sermaye Piyasalarının Geleceği" konulu basın toplantısında paylaştı.

Topaç, 79 aracı kurum, 44 banka, 53 portföy yönetim şirketi ve 49 yatırım ortaklığı olmak üzere toplam 225 kurum sayısıyla, finans sektöründe en kapsamlı

üye yapısına sahip kuruluş olduklarını söyledi.

Sermaye piyasaları üzerinden hem pay senedi hem de borçlanma aracı ihraçlarıyla ekonomiye finansman sağladıklarına işaret eden Topaç, sektörün yurt içi

tasarrufları yatırımlara yönlendirerek sermayenin tabana yayılmasını sağladığını ve yurt dışı tasarrufları ülkeye çekerek cari açığın finansmanında rol

oynadığını vurguladı.

Topaç, sermaye piyasasının stratejik sektör olarak belirlenmesi ve en üst düzeyde sahiplenilmesi gerektiğini dile getirdi.

Erhan Topaç, sektörün ileriye taşınmasının, hem kaynak arayan işletmelere hem de yatırımcılara daha fazla seçenek sunabilmesi için Birliğin öncelikli

gördüğü alanları ve bu alanlarla ilgili önerilerini şöyle sıraladı:

"Sermaye piyasası stratejik sektör olarak belirlenmeli ve en üst düzeyde sahiplenilmeli. Yurt içi tasarrufların sermaye piyasası yoluyla yatırıma

yönlendirilmesi desteklenmeli. Reel sektörün finansmanında sermaye piyasasının kullanılması desteklenmeli. Yatırım bankacılığı modeli desteklenmeli ve

geliştirilmeli. Rekabetçi ve cazip bir finansal sistem yaratılmalı."

"Reel sektörün kaynak yaratmasına aracılık ediyoruz"

TSPB Başkanı Topaç, sermaye piyasalarına yönelik detaylı önerileri ilgili kurumlarla paylaştıklarını belirterek, reel sektörün kaynak yaratmasına aracılık

ettiklerini anlattı.

Gelecek dönemde paydaşlarının da desteğiyle daha güçlü sermaye piyasaları ekosistemi oluşturmayı umduklarını dile getiren Topaç, "Ekim ayı içinde,

üyelerimizin ve sektör temsilcilerinin katılacağı geniş kapsamlı bir çalıştay düzenleyerek ortak akılla önerilerimizi geliştirmeye devam edeceğiz." ifadelerini

kullandı.

TSPB tarafından düzenli olarak derlenen veriler hakkında da bilgi veren Topaç, şunları kaydetti:

"Yakın zamanda sektörümüzün ilk altı ayına ilişkin verileri derledik. İlk 6 ayda aracı kurumlarımız 9 şirketin halka açılmasına aracılık etti. Bu halka arzlardan

kabaca 5,4 milyar TL kaynak yaratıldı. Bu son yılların en ciddi halka arz rakamı. Ayrıca bedelli sermaye artırımları ve ikincil halka arzlar da yapıldı. Bunlarla

da 13,4 milyar TL’si öz kaynak yoluyla, 111 milyar TL’si borçlanma aracı ihracıyla kaynak yaratmasına aracılık etti. İlk 6 ayda geçen seneye göre işlem

hacimlerimiz yüzde 55 arttı. Pay piyasamız dünyadaki en likit piyasalar arasında yer alıyor."

Topaç, portföy yönetim şirketleri tarafında ise yönetilen portföy büyüklüğünün son bir yılda yüzde 20 artışla 168 milyar TL’ye çıktığını aktararak, "Hedefimiz

bu tutarları daha da arttırarak kurumsal yatırımcı tabanımızı genişletmek." dedi.

"Son vergi düzenlemesi, piyasamızın gelişmesini olumsuz etkileyebilir"

Erhan Topaç, mevduat ve katılma hesaplarındaki stopaj oranın 3 ay geçerli olmak üzere indirilmesine dair 30 Ağustos'ta alınan karara değinerek, şu

değerlendirmelerde bulundu:

"Yeni düzenleme varlık sınıfları arasında asimetri yaratıp mevduatın baskınlığını daha da artırıyor. Yatırım araçları arasında yaratılan vergi arbitrajı, sermaye

piyasası araçlarının gelişimini olumsuz etkileyecek. Özellikle kurumsal yatırımcı tabanını olumsuz etkileyeceğinden ve reel sektörün sermaye piyasası

yoluyla finansman sağlama olanaklarını kısıtlayacağından endişe ediyoruz."

Bu durumu aynı gün Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) bildirdiklerini aktaran Topaç, şunları kaydetti:

 

Cari açığın finansmanında sermaye piyasasının önemli bir rol oynadığının altını çizen Topaç, yerli yatırımcıların çoğunluğunun TL/YP mevduatta,

yabancıların birinci tercihlerinin ise pay piyasası olduğunu söyledi.

"Etkinliklerimizle sermaye piyasası farkındalığını artırıyoruz"

Topaç, etkinliklerle sermaye piyasası farkındalığını artırdıklarını belirterek, Birliğin gelecek dönem etkinliklerine ilişkin şu bilgileri verdi:

"Sektörümüzün en önemli etkinliği haline gelen ve bu sene 13-14 Kasım'da üçüncüsünü düzenleyeceğimiz Kongremizin çalışmalarına hız verdik. İki gün

boyunca dünyaca ünlü uzmanlara ev sahipliği yapacak Kongre’de, 100’ü aşkın konuşmacı yer alacak. 24 panelin yanı sıra 24 farklı başlıkta eğitim

programları yapılacak. Kongredeki panel ve eğitimler tüm katılımcılara açık olup kayıtlar ücretsiz olacak."

Topaç, Dünya Yatırımcı Haftası kapsamında 1 Ekim'de Borsa İstanbul’da, yatırımcılar ve sermaye piyasası kurumları temsilcileri katılımıyla Gong Töreni

düzenleyeceklerini de sözlerine ekledi.

Verilen bilgiye göre, TSPB, Bireysel Emeklilik Sistemi'nden (BES) cayma hakkının 2 aydan 2 ila 3 yıla çıkarılmasına ilişkin SPK'ya talep iletti.
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‘YATIRIM ARAÇLARI ARASINDA DENGE KORUNMALI
‘Yatırım araçları arasında denge korunmalı

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Başkanı Erhan Topaç, mevduatta stopaj oranının düşürülmesine yönelik son vergi düzenlemesinin yatırım fonları

ve borçlanma araçlarında da olması gerektiğini ve bununla ilgili taleplerini ilettiklerini belirterek yatırım araçları arasındaki dengenin korunması gerektiğine

dikkat çekti.

TSPB Başkanı Topaç, düzenlenen basın toplantısında mevduat ve katılma hesaplarındaki stopaj oranının düşürülmesinin varlık sınıfları arasında mevduatın

baskınlığını daha da artırdığını söyleyerek, reel sektörün sermaye piyasası yoluyla finansman sağlama olanaklarını kısıtlayacağından endişe ettiklerini

belirtti.Son düzenlemenin ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı'na yatırım fonları ve borçlanma araçlarında stopajların düşürülmesini önerdiklerini kaydeden

Topaç, konunun şu anda değerlendirildiğini söyledi.TL hesaplarından alınan stopaj düşürülüp bir yıldan uzun vadede yüzde 10'dan sıfıra indirilirken, döviz

hesaplarından alınan bir yıldan kısa vadelerde yükseltildi. Uygulama üç ay süreyle geçerli olacak.Kararla katılım bankaları tarafından katılma hesabı

karşılığında ödenen kâr paylarından yapılan tevkifat oranları da aynı şekilde düşürüldü.Topaç, yeni düzenlemenin varlık sınıfları arasında asimetri yaratıp

mevduatın baskınlığını daha da artırdığını söyleyerek, "Yatırım araçları arasında yaratılan vergi arbitrajı sermaye piyasası araçlarının gelişimini olumsuz

etkileyecektir. Özellikle kurumsal yatırımcı tabanını olumsuz etkileyeceğinden ve reel sektörün sermaye piyasası yoluyla finansman sağlama olanaklarını

kısıtlayacağından endişe ediyoruz" dedi.Söz konusu kaygılarını ilgili bakanlık ve SPK'ya da bildirdiklerini ifade eden Topaç, bu konuda bir gelişme

beklediklerini belirterek şöyle devam etti:"Bizim önerimiz, (mevduatta yapılan düzenleme ile) aynı şeyin aynı oranlarda yatırım fonlarında ve borçlanma

araçlarında da olması yönünde. Biz yatırım araçları arasında dengenin korunmasını istiyoruz."Yatırım kuruluşlarının yılın ilk sekiz ayında, şirketlerin 13.4

milyar TL'si özkaynak yoluyla, 111 milyar TL'si borçlanma aracı ihracıyla kaynak yaratmasına aracılık ettiğini ifade eden Topaç, "Portföy yönetim şirketleri

tarafında ise yönetilen portföy büyüklüğü son bir yılda yüzde 20 artışla 168 milyar TL'ye çıktı. Hedefimiz bu tutarları daha da artırarak kurumsal yatırımcı

tabanımızı genişletmek" diye konuştu.Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği bünyesinde, 79 aracı kurum, 44 banka, 53 portföy yönetim şirketi ve 49 yatırım

ortaklığı olmak üzere toplam 225 kurum bulunuyor.
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Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Başkanı Erhan Topaç, Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) cayma hakkı süresinin 2 günden 2 ila 3 yıla çıkarılması

için SPK'ya talepte bulunulduğunu belirtiyor.

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Başkanı Erhan Topaç sektörün 2018 ilk yarıyıl verilerini ve sermaye piyasasının geliştirilmesi için önerilerini TSPB

Genel Merkez'de düzenlenen "Sermaye Piyasalarının Geleceği" konulu basın toplantısında paylaştı.

 

Topaç, 79 aracı kurum, 44 banka, 53 portföy yönetim şirketi ve 49 yatırım ortaklığı olmak üzere toplam 225 kurum sayısıyla, finans sektöründe en kapsamlı

üye yapısına sahip kuruluş olduklarını söyledi.

 

Sermaye piyasaları üzerinden hem pay senedi hem de borçlanma aracı ihraçlarıyla ekonomiye finansman sağladıklarına işaret eden Topaç, sektörün yurt içi

tasarrufları yatırımlara yönlendirerek sermayenin tabana yayılmasını sağladığını ve yurt dışı tasarrufları ülkeye çekerek cari açığın finansmanında rol

oynadığını vurguladı.

 

Topaç, sermaye piyasasının stratejik sektör olarak belirlenmesi ve en üst düzeyde sahiplenilmesi gerektiğini dile getirdi.

 

Erhan Topaç, sektörün ileriye taşınmasının, hem kaynak arayan işletmelere hem de yatırımcılara daha fazla seçenek sunabilmesi için Birliğin öncelikli

gördüğü alanları ve bu alanlarla ilgili önerilerini şöyle sıraladı:

 

"Sermaye piyasası stratejik sektör olarak belirlenmeli ve en üst düzeyde sahiplenilmeli. Yurt içi tasarrufların sermaye piyasası yoluyla yatırıma

yönlendirilmesi desteklenmeli. Reel sektörün finansmanında sermaye piyasasının kullanılması desteklenmeli. Yatırım bankacılığı modeli desteklenmeli ve

geliştirilmeli. Rekabetçi ve cazip bir finansal sistem yaratılmalı."

 

 

 

- "Reel sektörün kaynak yaratmasına aracılık ediyoruz"

 

TSPB Başkanı Topaç, sermaye piyasalarına yönelik detaylı önerileri ilgili kurumlarla paylaştıklarını belirterek, reel sektörün kaynak yaratmasına aracılık

ettiklerini anlattı.

 

Gelecek dönemde paydaşlarının da desteğiyle daha güçlü sermaye piyasaları ekosistemi oluşturmayı umduklarını dile getiren Topaç, "Ekim ayı içinde,

üyelerimizin ve sektör temsilcilerinin katılacağı geniş kapsamlı bir çalıştay düzenleyerek ortak akılla önerilerimizi geliştirmeye devam edeceğiz." ifadelerini

kullandı.

 

TSPB tarafından düzenli olarak derlenen veriler hakkında da bilgi veren Topaç, şunları kaydetti:

 

"Yakın zamanda sektörümüzün ilk altı ayına ilişkin verileri derledik. İlk 6 ayda aracı kurumlarımız 9 şirketin halka açılmasına aracılık etti. Bu halka arzlardan

kabaca 5,4 milyar TL kaynak yaratıldı. Bu son yılların en ciddi halka arz rakamı. Ayrıca bedelli sermaye artırımları ve ikincil halka arzlar da yapıldı. Bunlarla

da 13,4 milyar TL’si öz kaynak yoluyla, 111 milyar TL’si borçlanma aracı ihracıyla kaynak yaratmasına aracılık etti. İlk 6 ayda geçen seneye göre işlem

hacimlerimiz yüzde 55 arttı. Pay piyasamız dünyadaki en likit piyasalar arasında yer alıyor."

 

Topaç, portföy yönetim şirketleri tarafında ise yönetilen portföy büyüklüğünün son bir yılda yüzde 20 artışla 168 milyar TL’ye çıktığını aktararak, "Hedefimiz

bu tutarları daha da arttırarak kurumsal yatırımcı tabanımızı genişletmek." dedi.

 

- "Son vergi düzenlemesi, piyasamızın gelişmesini olumsuz etkileyebilir"

 

Erhan Topaç, mevduat ve katılma hesaplarındaki stopaj oranın 3 ay geçerli olmak üzere indirilmesine dair 30 Ağustos'ta alınan karara değinerek, şu

değerlendirmelerde bulundu:

 

"Yeni düzenleme varlık sınıfları arasında asimetri yaratıp mevduatın baskınlığını daha da artırıyor. Yatırım araçları arasında yaratılan vergi arbitrajı, sermaye

piyasası araçlarının gelişimini olumsuz etkileyecek. Özellikle kurumsal yatırımcı tabanını olumsuz etkileyeceğinden ve reel sektörün sermaye piyasası

yoluyla finansman sağlama olanaklarını kısıtlayacağından endişe ediyoruz."

 

Bu durumu aynı gün Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) bildirdiklerini aktaran Topaç, şunları kaydetti:

 

 

	Bu konuda bir gelişme bekliyoruz. Bizim önerimiz aynı şeyin aynı oranlarda (stopajın düşürülmesi) yatırım fonları ve borçlanma araçlarında da olması. Şu

anda 1 yıldan az hem yatırım fonları hem borçlanma araçlarında stopaj yüzde 10, bunun yüzde 3'e düşmesini istiyoruz. 1 yıl üstünde de sıfırı önerdik.

Yatırım araçları arasındaki dengenin korunmasını istiyoruz. Hazine ve Maliye Bakanlığı'na da ilettik, değerlendiriyorlar.
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Cari açığın finansmanında sermaye piyasasının önemli bir rol oynadığının altını çizen Topaç, yerli yatırımcıların çoğunluğunun TL/YP mevduatta,

yabancıların birinci tercihlerinin ise pay piyasası olduğunu söyledi.

 

- "Etkinliklerimizle sermaye piyasası farkındalığını artırıyoruz"

Topaç, etkinliklerle sermaye piyasası farkındalığını artırdıklarını belirterek, Birliğin gelecek dönem etkinliklerine ilişkin şu bilgileri verdi:

 

"Sektörümüzün en önemli etkinliği haline gelen ve bu sene 13-14 Kasım'da üçüncüsünü düzenleyeceğimiz Kongremizin çalışmalarına hız verdik. İki gün

boyunca dünyaca ünlü uzmanlara ev sahipliği yapacak Kongre’de, 100’ü aşkın konuşmacı yer alacak. 24 panelin yanı sıra 24 farklı başlıkta eğitim

programları yapılacak. Kongredeki panel ve eğitimler tüm katılımcılara açık olup kayıtlar ücretsiz olacak."

 

Topaç, Dünya Yatırımcı Haftası kapsamında 1 Ekim'de Borsa İstanbul’da, yatırımcılar ve sermaye piyasası kurumları temsilcileri katılımıyla Gong Töreni

düzenleyeceklerini de sözlerine ekledi.

 

Verilen bilgiye göre, TSPB, Bireysel Emeklilik Sistemi'nden (BES) cayma hakkının 2 aydan 2 ila 3 yıla çıkarılmasına ilişkin SPK'ya talep iletti.(AA)
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Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Başkanı Erhan Topaç, mevduat ve katılma hesaplarındaki stopaj oranın 3 ay geçerli olmak üzere indirilmesinin

varlık sınıfları arasında asimetri yaratıp mevduatın baskınlığını artırdığını belirterek, "Bizim önerimiz aynı şeyin, aynı oranlarda (stopajın düşürülmesi) yatırım

fonları ve borçlanma araçlarında da olması. Şu anda 1 yıldan az hem yatırım fonları hem borçlanma araçlarında stopaj yüzde 10, bunun yüzde 3'e düşmesini

istiyoruz. 1 yıl üstünde de sıfırı önerdik." dedi.   Erhan Topaç, sektörün 2018 ilk yarıyıl verilerini ve sermaye piyasasının geliştirilmesi için önerilerini TSPB

Genel Merkez'de düzenlenen "Sermaye Piyasalarının Geleceği" konulu basın toplantısında paylaştı.   Topaç, 79 aracı kurum, 44 banka, 53 portföy yönetim

şirketi ve 49 yatırım ortaklığı olmak üzere toplam 225 kurum sayısıyla, finans sektöründe en kapsamlı üye yapısına sahip kuruluş olduklarını söyledi.

Sermaye piyasaları üzerinden hem pay senedi hem de borçlanma aracı ihraçlarıyla ekonomiye finansman sağladıklarına işaret eden Topaç, sektörün yurt içi

tasarrufları yatırımlara yönlendirerek sermayenin tabana yayılmasını sağladığını ve yurt dışı tasarrufları ülkeye çekerek cari açığın finansmanında rol

oynadığını vurguladı.   Topaç, sermaye piyasasının stratejik sektör olarak belirlenmesi ve en üst düzeyde sahiplenilmesi gerektiğini dile getirdi.   Erhan

Topaç, sektörün ileriye taşınmasının, hem kaynak arayan işletmelere hem de yatırımcılara daha fazla seçenek sunabilmesi için Birliğin öncelikli gördüğü

alanları ve bu alanlarla ilgili önerilerini şöyle sıraladı:    "Sermaye piyasası stratejik sektör olarak belirlenmeli ve en üst düzeyde sahiplenilmeli. Yurt içi

tasarrufların sermaye piyasası yoluyla yatırıma yönlendirilmesi desteklenmeli. Reel sektörün finansmanında sermaye piyasasının kullanılması desteklenmeli.

Yatırım bankacılığı modeli desteklenmeli ve geliştirilmeli. Rekabetçi ve cazip bir finansal sistem yaratılmalı."   "Reel sektörün kaynak yaratmasına aracılık

ediyoruz"   TSPB Başkanı Topaç, sermaye piyasalarına yönelik detaylı önerileri ilgili kurumlarla paylaştıklarını belirterek, reel sektörün kaynak yaratmasına

aracılık ettiklerini anlattı.   Gelecek dönemde paydaşlarının da desteğiyle daha güçlü sermaye piyasaları ekosistemi oluşturmayı umduklarını dile getiren

Topaç, "Ekim ayı içinde, üyelerimizin ve sektör temsilcilerinin katılacağı geniş kapsamlı bir çalıştay düzenleyerek ortak akılla önerilerimizi geliştirmeye devam

edeceğiz." ifadelerini kullandı.   TSPB tarafından düzenli olarak derlenen veriler hakkında da bilgi veren Topaç, şunları kaydetti:    "Yakın zamanda

sektörümüzün ilk altı ayına ilişkin verileri derledik. İlk 6 ayda aracı kurumlarımız 9 şirketin halka açılmasına aracılık etti. Bu halka arzlardan kabaca 5,4 milyar

TL kaynak yaratıldı. Bu son yılların en ciddi halka arz rakamı. Ayrıca bedelli sermaye artırımları ve ikincil halka arzlar da yapıldı. Bunlarla da 13,4 milyar TL'si

öz kaynak yoluyla, 111 milyar TL'si borçlanma aracı ihracıyla kaynak yaratmasına aracılık etti. İlk 6 ayda geçen seneye göre işlem hacimlerimiz yüzde 55

arttı. Pay piyasamız dünyadaki en likit piyasalar arasında yer alıyor."   Topaç, portföy yönetim şirketleri tarafında ise yönetilen portföy büyüklüğünün son bir

yılda yüzde 20 artışla 168 milyar TL'ye çıktığını aktararak, "Hedefimiz bu tutarları daha da arttırarak kurumsal yatırımcı tabanımızı genişletmek." dedi.   "Son

vergi düzenlemesi, piyasamızın gelişmesini olumsuz etkileyebilir"   Erhan Topaç, mevduat ve katılma hesaplarındaki stopaj oranın 3 ay geçerli olmak üzere

indirilmesine dair 30 Ağustos'ta alınan karara değinerek, şu değerlendirmelerde bulundu:    "Yeni düzenleme varlık sınıfları arasında asimetri yaratıp

mevduatın baskınlığını daha da artırıyor. Yatırım araçları arasında yaratılan vergi arbitrajı, sermaye piyasası araçlarının gelişimini olumsuz etkileyecek.

Özellikle kurumsal yatırımcı tabanını olumsuz etkileyeceğinden ve reel sektörün sermaye piyasası yoluyla finansman sağlama olanaklarını kısıtlayacağından

endişe ediyoruz."   Bu durumu aynı gün Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) bildirdiklerini aktaran Topaç, şunları kaydetti:    "Bu konuda bir gelişme

bekliyoruz. Bizim önerimiz aynı şeyin aynı oranlarda (stopajın düşürülmesi) yatırım fonları ve borçlanma araçlarında da olması. Şu anda 1 yıldan az hem

yatırım fonları hem borçlanma araçlarında stopaj yüzde 10, bunun yüzde 3'e düşmesini istiyoruz. 1 yıl üstünde de sıfırı önerdik. Yatırım araçları arasındaki

dengenin korunmasını istiyoruz. Hazine ve Maliye Bakanlığı'na da ilettik, değerlendiriyorlar."   Cari açığın finansmanında sermaye piyasasının önemli bir rol

oynadığının altını çizen Topaç, yerli yatırımcıların çoğunluğunun TL/YP mevduatta, yabancıların birinci tercihlerinin ise pay piyasası olduğunu söyledi.

"Etkinliklerimizle sermaye piyasası farkındalığını artırıyoruz"   Topaç, etkinliklerle sermaye piyasası farkındalığını artırdıklarını belirterek, Birliğin gelecek

dönem etkinliklerine ilişkin şu bilgileri verdi:    "Sektörümüzün en önemli etkinliği haline gelen ve bu sene 13-14 Kasım'da üçüncüsünü düzenleyeceğimiz

Kongremizin çalışmalarına hız verdik. İki gün boyunca dünyaca ünlü uzmanlara ev sahipliği yapacak Kongre'de, 100'ü aşkın konuşmacı yer alacak. 24

panelin yanı sıra 24 farklı başlıkta eğitim programları yapılacak. Kongredeki panel ve eğitimler tüm katılımcılara açık olup kayıtlar ücretsiz olacak."   Topaç,

Dünya Yatırımcı Haftası kapsamında 1 Ekim'de Borsa İstanbul'da, yatırımcılar ve sermaye piyasası kurumları temsilcileri katılımıyla Gong Töreni

düzenleyeceklerini de sözlerine ekledi.   Verilen bilgiye göre, TSPB, Bireysel Emeklilik Sistemi'nden (BES) cayma hakkının 2 aydan 2 ila 3 yıla çıkarılmasına

ilişkin SPK'ya talep iletti.
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'Zorunlu BES 3 yıl olsun' başvurusu

									Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği, Bireysel Emeklilik Sistemi'nden (BES) cayma hakkının 2 aydan 2 ila 3 yıla çıkarılması için SPK'ye talep iletti. Ayrıca

stopajın yatırım fonları ve borçlanma araçlarında düşürülmesi talep edildi.									
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																		DUVAR – Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Başkanı Erhan Topaç, Hazine ve Maliye Bakanlığı’na yatırım fonları ve borçlanma araçlarında stopajların

düşürülmesini önerdiklerini ve şu anda bunun değerlendirildiğini belirtti. 1 yıldan az hem yatırım fonları hem borçlanma araçlarında stopajın yüzde 10

olduğunu belirten Topaç, bunun yüzde 3’e, 1 yılın üstünde ise sıfıra düşmesini talep ettiklerini söyledi.

Ayrıca TSPB’nin, Bireysel Emeklilik Sistemi’nden (BES) cayma hakkının 2 aydan 2 ila 3 yıla çıkarılmasına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) talep

ilettiği belirtildi. Zorunlu BES’le çalışanların maaşlarından ücretlerine göre her ay kesinti yapılıyor.

 

TSPB Başkanı Erhan Topaç, sektörün 2018 ilk yarıyıl verilerini ve sermaye piyasasının geliştirilmesi için önerilerini ‘Sermaye Piyasalarının Geleceği’ konulu

basın toplantısında paylaştı. Topaç, 79 aracı kurum, 44 banka, 53 portföy yönetim şirketi ve 49 yatırım ortaklığı olmak üzere toplam 225 kurum sayısıyla,

finans sektöründe en kapsamlı üye yapısına sahip kuruluş olduklarını söyledi.

‘VERGİ DÜZENLEMESİ OLUMSUZ ETKİLEYEBİLİR’

Topaç, mevduat ve katılma hesaplarındaki stopaj oranın 3 ay geçerli olmak üzere indirilmesine dair 30 Ağustos’ta alınan karara değinerek, şu

değerlendirmelerde bulundu: “Yeni düzenleme varlık sınıfları arasında asimetri yaratıp mevduatın baskınlığını daha da artırıyor. Yatırım araçları arasında

yaratılan vergi arbitrajı, sermaye piyasası araçlarının gelişimini olumsuz etkileyecek. Özellikle kurumsal yatırımcı tabanını olumsuz etkileyeceğinden ve reel

sektörün sermaye piyasası yoluyla finansman sağlama olanaklarını kısıtlayacağından endişe ediyoruz.”

Bu durumu aynı gün Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) bildirdiklerini aktaran Topaç, “Bu konuda bir gelişme bekliyoruz. Bizim önerimiz aynı şeyin aynı

oranlarda (stopajın düşürülmesi) yatırım fonları ve borçlanma araçlarında da olması. Şu anda 1 yıldan az hem yatırım fonları hem borçlanma araçlarında

stopaj yüzde 10, bunun yüzde 3’e düşmesini istiyoruz. 1 yıl üstünde de sıfırı önerdik. Yatırım araçları arasındaki dengenin korunmasını istiyoruz. Hazine ve

Maliye Bakanlığı’na da ilettik, değerlendiriyorlar” dedi.

(HABER MERKEZİ)
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Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor: 2 aydı 3 yıla çıkabilir

 

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Başkanı Erhan Topaç, Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) cayma hakkı süresinin 2 günden 2 ila 3 yıla çıkarılması

için SPK'ya talepte bulunulduğunu belirtiyor…

Tags:

TR.RADAR.BG
Yayın Tarihi : 11.09.2018 03:47:00
Link : http://tr.radar.bg/tr/2018-09-

11/article/9055865_Milyonlarca_ki%C5%9Fiyi_ilgilendiriyor__2_ayd%C4%B1_3_y%C4
%B1la_%C3%A7.html



Yatırım fonları ve borçlanma araçlarında stopaj düşürülmeli
Yatırım fonları ve borçlanma araçlarında stopaj düşürülmeli

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Başkanı Erhan Topaç, mevduat ve katılma hesaplarındaki stopaj oranın 3 ay geçerli olmak üzere indirilmesinin

varlık sınıfları arasında asimetri yaratıp mevduatın baskınlığını artırdığını belirterek, "Bizim önerimiz aynı şeyin, aynı oranlarda (stopajın düşürülmesi) yatırım

fonları ve borçlanma araçlarında da olması. Şu anda 1 yıldan az hem yatırım fonları hem borçlanma araçlarında stopaj yüzde 10, bunun yüzde 3'e düşmesini

istiyoruz. 1 yıl üstünde de sıfı

Erhan Topaç, sektörün 2018 ilk yarıyıl verilerini ve sermaye piyasasının geliştirilmesi için önerilerini TSPB Genel Merkez'de düzenlenen "Sermaye

Piyasalarının Geleceği" konulu basın toplantısında paylaştı.

Topaç, 79 aracı kurum, 44 banka, 53 portföy yönetim şirketi ve 49 yatırım ortaklığı olmak üzere toplam 225 kurum sayısıyla, finans sektöründe en kapsamlı

üye yapısına sahip kuruluş olduklarını söyledi.

 

Sermaye piyasaları üzerinden hem pay senedi hem de borçlanma aracı ihraçlarıyla ekonomiye finansman sağladıklarına işaret eden Topaç, sektörün yurt içi

tasarrufları yatırımlara yönlendirerek sermayenin tabana yayılmasını sağladığını ve yurt dışı tasarrufları ülkeye çekerek cari açığın finansmanında rol

oynadığını vurguladı.

 

Topaç, sermaye piyasasının stratejik sektör olarak belirlenmesi ve en üst düzeyde sahiplenilmesi gerektiğini dile getirdi.

Erhan Topaç, sektörün ileriye taşınmasının, hem kaynak arayan işletmelere hem de yatırımcılara daha fazla seçenek sunabilmesi için Birliğin öncelikli

gördüğü alanları ve bu alanlarla ilgili önerilerini şöyle sıraladı:

"Sermaye piyasası stratejik sektör olarak belirlenmeli ve en üst düzeyde sahiplenilmeli. Yurt içi tasarrufların sermaye piyasası yoluyla yatırıma

yönlendirilmesi desteklenmeli. Reel sektörün finansmanında sermaye piyasasının kullanılması desteklenmeli. Yatırım bankacılığı modeli desteklenmeli ve

geliştirilmeli. Rekabetçi ve cazip bir finansal sistem yaratılmalı."

 

 

"Reel sektörün kaynak yaratmasına aracılık ediyoruz"

TSPB Başkanı Topaç, sermaye piyasalarına yönelik detaylı önerileri ilgili kurumlarla paylaştıklarını belirterek, reel sektörün kaynak yaratmasına aracılık

ettiklerini anlattı.

 

Gelecek dönemde paydaşlarının da desteğiyle daha güçlü sermaye piyasaları ekosistemi oluşturmayı umduklarını dile getiren Topaç, "Ekim ayı içinde,

üyelerimizin ve sektör temsilcilerinin katılacağı geniş kapsamlı bir çalıştay düzenleyerek ortak akılla önerilerimizi geliştirmeye devam edeceğiz." ifadelerini

kullandı.

 

TSPB tarafından düzenli olarak derlenen veriler hakkında da bilgi veren Topaç, şunları kaydetti:

"Yakın zamanda sektörümüzün ilk altı ayına ilişkin verileri derledik. İlk 6 ayda aracı kurumlarımız 9 şirketin halka açılmasına aracılık etti. Bu halka arzlardan

kabaca 5,4 milyar TL kaynak yaratıldı. Bu son yılların en ciddi halka arz rakamı. Ayrıca bedelli sermaye artırımları ve ikincil halka arzlar da yapıldı. Bunlarla

da 13,4 milyar TL’si öz kaynak yoluyla, 111 milyar TL’si borçlanma aracı ihracıyla kaynak yaratmasına aracılık etti. İlk 6 ayda geçen seneye göre işlem

hacimlerimiz yüzde 55 arttı. Pay piyasamız dünyadaki en likit piyasalar arasında yer alıyor."

 

 

Topaç, portföy yönetim şirketleri tarafında ise yönetilen portföy büyüklüğünün son bir yılda yüzde 20 artışla 168 milyar TL’ye çıktığını aktararak, "Hedefimiz

bu tutarları daha da arttırarak kurumsal yatırımcı tabanımızı genişletmek." dedi.

 

"Son vergi düzenlemesi, piyasamızın gelişmesini olumsuz etkileyebilir"

Erhan Topaç, mevduat ve katılma hesaplarındaki stopaj oranın 3 ay geçerli olmak üzere indirilmesine dair 30 Ağustos'ta alınan karara değinerek, şu

değerlendirmelerde bulundu:

"Yeni düzenleme varlık sınıfları arasında asimetri yaratıp mevduatın baskınlığını daha da artırıyor. Yatırım araçları arasında yaratılan vergi arbitrajı, sermaye

piyasası araçlarının gelişimini olumsuz etkileyecek. Özellikle kurumsal yatırımcı tabanını olumsuz etkileyeceğinden ve reel sektörün sermaye piyasası

yoluyla finansman sağlama olanaklarını kısıtlayacağından endişe ediyoruz."

Bu durumu aynı gün Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) bildirdiklerini aktaran Topaç, şunları kaydetti:

 

"Bu konuda bir gelişme bekliyoruz. Bizim önerimiz aynı şeyin aynı oranlarda (stopajın düşürülmesi) yatırım fonları ve borçlanma araçlarında da olması. Şu

anda 1 yıldan az hem yatırım fonları hem borçlanma araçlarında stopaj yüzde 10, bunun yüzde 3'e düşmesini istiyoruz. 1 yıl üstünde de sıfırı önerdik.

Yatırım araçları arasındaki dengenin korunmasını istiyoruz. Hazine ve Maliye Bakanlığı'na da ilettik, değerlendiriyorlar."

 

 

Cari açığın finansmanında sermaye piyasasının önemli bir rol oynadığının altını çizen Topaç, yerli yatırımcıların çoğunluğunun TL/YP mevduatta,

yabancıların birinci tercihlerinin ise pay piyasası olduğunu söyledi.

 

"Etkinliklerimizle sermaye piyasası farkındalığını artırıyoruz"
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Topaç, etkinliklerle sermaye piyasası farkındalığını artırdıklarını belirterek, Birliğin gelecek dönem etkinliklerine ilişkin şu bilgileri verdi:

"Sektörümüzün en önemli etkinliği haline gelen ve bu sene 13-14 Kasım'da üçüncüsünü düzenleyeceğimiz Kongremizin çalışmalarına hız verdik. İki gün

boyunca dünyaca ünlü uzmanlara ev sahipliği yapacak Kongre’de, 100’ü aşkın konuşmacı yer alacak. 24 panelin yanı sıra 24 farklı başlıkta eğitim

programları yapılacak. Kongredeki panel ve eğitimler tüm katılımcılara açık olup kayıtlar ücretsiz olacak."

Topaç, Dünya Yatırımcı Haftası kapsamında 1 Ekim'de Borsa İstanbul’da, yatırımcılar ve sermaye piyasası kurumları temsilcileri katılımıyla Gong Töreni

düzenleyeceklerini de sözlerine ekledi.

Verilen bilgiye göre, TSPB, Bireysel Emeklilik Sistemi'nden (BES) cayma hakkının 2 aydan 2 ila 3 yıla çıkarılmasına ilişkin SPK'ya talep iletti.AA
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MİLYONLARCA ÇALIŞANI İLGİLENDİREN BES TALEBİ!
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren BES talebi!

TSPB  , Bireysel Emeklilik Sistemi'nden (BES) cayma hakkının 2 aydan 2 ila 3 yıla çıkarılmasına ilişkin SPK'ya talep iletti.

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Başkanı  Erhan Topaç  , mevduat ve katılma hesaplarındaki stopaj oranın 3 ay geçerli olmak üzere indirilmesinin

varlık sınıfları arasında asimetri yaratıp mevduatın baskınlığını artırdığını belirterek , "Bizim önerimiz aynı şeyin , aynı oranlarda (stopajın düşürülmesi)

yatırım fonları ve borçlanma araçlarında da olması. Şu anda 1 yıldan az hem yatırım fonları hem borçlanma araçlarında stopaj yüzde 10 , bunun yüzde 3 e

düşmesini istiyoruz. 1 yıl üstünde de sıfırı önerdik." dedi.Erhan Topaç , sektörün 2018 ilk yarıyıl verilerini ve sermaye piyasasının geliştirilmesi için önerilerini

TSPB  Genel Merkez de düzenlenen "Sermaye Piyasalarının Geleceği" konulu basın toplantısında paylaştı. Topaç , 79 aracı kurum , 44 banka , 53 portföy

yönetim şirketi ve 49 yatırım ortaklığı olmak üzere toplam 225 kurum sayısıyla , finans sektöründe en kapsamlı üye yapısına sahip kuruluş olduklarını

söyledi. Sermaye piyasaları üzerinden hem pay senedi hem de borçlanma aracı ihraçlarıyla ekonomiye finansman sağladıklarına işaret eden Topaç ,

sektörün yurt içi tasarrufları yatırımlara yönlendirerek sermayenin tabana yayılmasını sağladığını ve yurt dışı tasarrufları ülkeye çekerek cari açığın

finansmanında rol oynadığını vurguladı. Topaç , sermaye ...

					   Haberin devamını okumak için TIKLAYINIZ
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Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor: 2 aydı 3 yıla çıkabilir
Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor: 2 aydı 3 yıla çıkabilir

Topaç ayrıca, mevduat ve katılma hesaplarındaki stopaj oranın 3 ay geçerli olmak üzere indirilmesinin varlık sınıfları arasında asimetri yaratıp mevduatın

baskınlığını artırdığını belirterek stopajın yatırım fonları ve borçlanma araçlarında da düşürülmesi gerektiğ.

Topaç ayrıca, mevduat ve katılma hesaplarındaki stopaj oranın 3 ay geçerli olmak üzere indirilmesinin varlık sınıfları arasında asimetri yaratıp mevduatın

baskınlığını artırdığını belirterek stopajın yatırım fonları ve borçlanma araçlarında da düşürülmesi gerektiğini belirtti.

 

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Başkanı Erhan Topaç sektörün 2018 ilk yarıyıl verilerini ve sermaye piyasasının geliştirilmesi için önerilerini TSPB

Genel Merkez'de düzenlenen "Sermaye Piyasalarının Geleceği" konulu basın toplantısında paylaştı. Topaç, 79 aracı kurum, 44 banka, 53 portföy yönetim

şirketi ve 49 yatırım ortaklığı olmak üzere toplam 225 kurum sayısıyla, finans sektöründe en kapsamlı üye yapısına sahip kuruluş olduklarını söyledi.

Sermaye piyasaları üzerinden hem pay senedi hem de borçlanma aracı ihraçlarıyla ekonomiye finansman sağladıklarına işaret eden Topaç, sektörün yurt içi

tasarrufları yatırımlara yönlendirerek sermayenin tabana yayılmasını sağladığını ve yurt dışı tasarrufları ülkeye çekerek cari açığın finansmanında rol

oynadığını vurguladı. Topaç, sermaye piyasasının stratejik sektör olarak belirlenmesi ve en üst düzeyde sahiplenilmesi gerektiğini dile getirdi. Erhan Topaç,

sektörün ileriye taşınmasının, hem kaynak arayan işletmelere hem de yatırımcılara daha fazla seçenek sunabilmesi için Birliğin öncelikli gördüğü alanları ve

bu alanlarla ilgili önerilerini şöyle sıraladı: "Sermaye piyasası stratejik sektör olarak belirlenmeli ve en üst düzeyde sahiplenilmeli. Yurt içi tasarrufların

sermaye piyasası yoluyla yatırıma yönlendirilmesi desteklenmeli. Reel sektörün finansmanında sermaye piyasasının kullanılması desteklenmeli. Yatırım

bankacılığı modeli desteklenmeli ve geliştirilmeli. Rekabetçi ve cazip bir finansal sistem yaratılmalı." "Reel sektörün kaynak yaratmasına aracılık ediyoruz"

TSPB Başkanı Topaç, sermaye piyasalarına yönelik detaylı önerileri ilgili kurumlarla paylaştıklarını belirterek, reel sektörün kaynak yaratmasına aracılık

ettiklerini anlattı. Gelecek dönemde paydaşlarının da desteğiyle daha güçlü sermaye piyasaları ekosistemi oluşturmayı umduklarını dile getiren Topaç, "Ekim

ayı içinde, üyelerimizin ve sektör temsilcilerinin katılacağı geniş kapsamlı bir çalıştay düzenleyerek ortak akılla önerilerimizi geliştirmeye devam edeceğiz."

ifadelerini kullandı. TSPB tarafından düzenli olarak derlenen veriler hakkında da bilgi veren Topaç, şunları kaydetti: "Yakın zamanda sektörümüzün ilk altı

ayına ilişkin verileri derledik. İlk 6 ayda aracı kurumlarımız 9 şirketin halka açılmasına aracılık etti. Bu halka arzlardan kabaca 5,4 milyar TL kaynak yaratıldı.

Bu son yılların en ciddi halka arz rakamı. Ayrıca bedelli sermaye artırımları ve ikincil halka arzlar da yapıldı. Bunlarla da 13,4 milyar TL ’si öz kaynak yoluyla,

111 milyar TL ’si borçlanma aracı ihracıyla kaynak yaratmasına aracılık etti. İlk 6 ayda geçen seneye göre işlem hacimlerimiz yüzde 55 arttı. Pay piyasamız

dünyadaki en likit piyasalar arasında yer alıyor." Topaç, portföy yönetim şirketleri tarafında ise yönetilen portföy büyüklüğünün son bir yılda yüzde 20 artışla

168 milyar TL ’ye çıktığını aktararak, "Hedefimiz bu tutarları daha da arttırarak kurumsal yatırımcı tabanımızı genişletmek." dedi. - "Son vergi düzenlemesi,

piyasamızın gelişmesini olumsuz etkileyebilir" Erhan Topaç, mevduat ve katılma hesaplarındaki stopaj oranın 3 ay geçerli olmak üzere indirilmesine dair 30

Ağustos'ta alınan karara değinerek, şu değerlendirmelerde bulundu: "Yeni düzenleme varlık sınıfları arasında asimetri yaratıp mevduatın baskınlığını daha

da artırıyor. Yatırım araçları arasında yaratılan vergi arbitrajı, sermaye piyasası araçlarının gelişimini olumsuz etkileyecek. Özellikle kurumsal yatırımcı

tabanını olumsuz etkileyeceğinden ve reel sektörün sermaye piyasası yoluyla finansman sağlama olanaklarını kısıtlayacağından endişe ediyoruz." Bu

durumu aynı gün Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) bildirdiklerini aktaran Topaç, şunları kaydetti: Bu konuda bir gelişme bekliyoruz. Bizim önerimiz aynı

şeyin aynı oranlarda (stopajın düşürülmesi) yatırım fonları ve borçlanma araçlarında da olması. Şu anda 1 yıldan az hem yatırım fonları hem borçlanma

araçlarında stopaj yüzde 10, bunun yüzde 3'e düşmesini istiyoruz. 1 yıl üstünde de sıfırı önerdik. Yatırım araçları arasındaki dengenin korunmasını istiyoruz.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na da ilettik, değerlendiriyorlar. Cari açığın finansmanında sermaye piyasasının önemli bir rol oynadığının altını çizen Topaç, yerli

yatırımcıların çoğunluğunun TL/YP mevduatta, yabancıların birinci tercihlerinin ise pay piyasası olduğunu söyledi. - "Etkinliklerimizle sermaye piyasası

farkındalığını artırıyoruz" Topaç, etkinliklerle sermaye piyasası farkındalığını artırdıklarını belirterek, Birliğin gelecek dönem etkinliklerine ilişkin şu bilgileri

verdi: "Sektörümüzün en önemli etkinliği haline gelen ve bu sene 13-14 Kasım'da üçüncüsünü düzenleyeceğimiz Kongremizin çalışmalarına hız verdik. İki

gün boyunca dünyaca ünlü uzmanlara ev sahipliği yapacak Kongre ’de, 100 ’ü aşkın konuşmacı yer alacak. 24 panelin yanı sıra 24 farklı başlıkta eğitim

programları yapılacak. Kongredeki panel ve eğitimler tüm katılımcılara açık olup kayıtlar ücretsiz olacak." Topaç, Dünya Yatırımcı Haftası kapsamında 1

Ekim'de Borsa İstanbul ’da, yatırımcılar ve sermaye piyasası kurumları temsilcileri katılımıyla Gong Töreni düzenleyeceklerini de sözlerine ekledi. Verilen

bilgiye göre, TSPB, Bireysel Emeklilik Sistemi'nden ( BES) cayma hakkının 2 aydan 2 ila 3 yıla çıkarılmasına ilişkin SPK'ya talep iletti.
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Milyonlarca çalışanı ilgilendiren BES talebi!

TSPB, Bireysel Emeklilik Sistemi'nden (BES) cayma hakkının 2 aydan 2 ila 3 yıla çıkarılmasına ilişkin SPK'ya talep iletti.

TSPB, Bireysel Emeklilik Sistemi'nden (BES) cayma hakkının 2 aydan 2 ila 3 yıla çıkarılmasına ilişkin SPK'ya talep iletti.

 

 

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Başkanı Erhan Topaç, mevduat ve katılma hesaplarındaki stopaj oranın 3 ay geçerli olmak üzere indirilmesinin

varlık sınıfları arasında asimetri yaratıp mevduatın baskınlığını artırdığını belirterek, "Bizim önerimiz aynı şeyin, aynı oranlarda (stopajın düşürülmesi) yatırım

fonları ve borçlanma araçlarında da olması. Şu anda 1 yıldan az hem yatırım fonları hem borçlanma araçlarında stopaj yüzde 10, bunun yüzde 3'e düşmesini

istiyoruz. 1 yıl üstünde de sıfırı önerdik." dedi.Erhan Topaç, sektörün 2018 ilk yarıyıl verilerini ve sermaye piyasasının geliştirilmesi için önerilerini TSPB

Genel Merkez'de düzenlenen "Sermaye Piyasalarının Geleceği" konulu basın toplantısında paylaştı. Topaç, 79 aracı kurum, 44 banka, 53 portföy yönetim

şirketi ve 49 yatırım ortaklığı olmak üzere toplam 225 kurum sayısıyla, finans sektöründe en kapsamlı üye yapısına sahip kuruluş olduklarını

söyledi.Sermaye piyasaları üzerinden hem pay senedi hem de borçlanma aracı ihraçlarıyla ekonomiye finansman sağladıklarına işaret eden Topaç, sektörün

yurt içi tasarrufları yatırımlara yönlendirerek sermayenin tabana yayılmasını sağladığını ve yurt dışı tasarrufları ülkeye çekerek cari açığın finansmanında rol

oynadığını vurguladı.Topaç, sermaye piyasasının stratejik sektör olarak belirlenmesi ve en üst düzeyde sahiplenilmesi gerektiğini dile getirdi.Erhan Topaç,

sektörün ileriye taşınmasının, hem kaynak arayan işletmelere hem de yatırımcılara daha fazla seçenek sunabilmesi için Birliğin öncelikli gördüğü alanları ve

bu alanlarla ilgili önerilerini şöyle sıraladı:"Sermaye piyasası stratejik sektör olarak belirlenmeli ve en üst düzeyde sahiplenilmeli. Yurt içi tasarrufların

sermaye piyasası yoluyla yatırıma yönlendirilmesi desteklenmeli. Reel sektörün finansmanında sermaye piyasasının kullanılması desteklenmeli. Yatırım

bankacılığı modeli desteklenmeli ve geliştirilmeli. Rekabetçi ve cazip bir finansal sistem yaratılmalı.""Reel sektörün kaynak yaratmasına aracılık

ediyoruz"TSPB Başkanı Topaç, sermaye piyasalarına yönelik detaylı önerileri ilgili kurumlarla paylaştıklarını belirterek, reel sektörün kaynak yaratmasına

aracılık ettiklerini anlattı.Gelecek dönemde paydaşlarının da desteğiyle daha güçlü sermaye piyasaları ekosistemi oluşturmayı umduklarını dile getiren

Topaç, "Ekim ayı içinde, üyelerimizin ve sektör temsilcilerinin katılacağı geniş kapsamlı bir çalıştay düzenleyerek ortak akılla önerilerimizi geliştirmeye devam

edeceğiz." ifadelerini kullandı.TSPB tarafından düzenli olarak derlenen veriler hakkında da bilgi veren Topaç, şunları kaydetti:"Yakın zamanda sektörümüzün

ilk altı ayına ilişkin verileri derledik. İlk 6 ayda aracı kurumlarımız 9 şirketin halka açılmasına aracılık etti. Bu halka arzlardan kabaca 5,4 milyar TL kaynak

yaratıldı. Bu son yılların en ciddi halka arz rakamı. Ayrıca bedelli sermaye artırımları ve ikincil halka arzlar da yapıldı. Bunlarla da 13,4 milyar TL’si öz kaynak

yoluyla, 111 milyar TL’si borçlanma aracı ihracıyla kaynak yaratmasına aracılık etti. İlk 6 ayda geçen seneye göre işlem hacimlerimiz yüzde 55 arttı. Pay

piyasamız dünyadaki en likit piyasalar arasında yer alıyor."Topaç, portföy yönetim şirketleri tarafında ise yönetilen portföy büyüklüğünün son bir yılda yüzde

20 artışla 168 milyar TL’ye çıktığını aktararak, "Hedefimiz bu tutarları daha da arttırarak kurumsal yatırımcı tabanımızı genişletmek." dedi."Son vergi

düzenlemesi, piyasamızın gelişmesini olumsuz etkileyebilir"Erhan Topaç, mevduat ve katılma hesaplarındaki stopaj oranın 3 ay geçerli olmak üzere

indirilmesine dair 30 Ağustos'ta alınan karara değinerek, şu değerlendirmelerde bulundu:"Yeni düzenleme varlık sınıfları arasında asimetri yaratıp mevduatın

baskınlığını daha da artırıyor. Yatırım araçları arasında yaratılan vergi arbitrajı, sermaye piyasası araçlarının gelişimini olumsuz etkileyecek. Özellikle

kurumsal yatırımcı tabanını olumsuz etkileyeceğinden ve reel sektörün sermaye piyasası yoluyla finansman sağlama olanaklarını kısıtlayacağından endişe

ediyoruz."Bu durumu aynı gün Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) bildirdiklerini aktaran Topaç, şunları kaydetti:"Bu konuda bir gelişme bekliyoruz. Bizim

önerimiz aynı şeyin aynı oranlarda (stopajın düşürülmesi) yatırım fonları ve borçlanma araçlarında da olması. Şu anda 1 yıldan az hem yatırım fonları hem

borçlanma araçlarında stopaj yüzde 10, bunun yüzde 3'e düşmesini istiyoruz. 1 yıl üstünde de sıfırı önerdik. Yatırım araçları arasındaki dengenin

korunmasını istiyoruz. Hazine ve Maliye Bakanlığı'na da ilettik, değerlendiriyorlar."Cari açığın finansmanında sermaye piyasasının önemli bir rol oynadığının

altını çizen Topaç, yerli yatırımcıların çoğunluğunun TL/YP mevduatta, yabancıların birinci tercihlerinin ise pay piyasası olduğunu söyledi."Etkinliklerimizle

sermaye piyasası farkındalığını artırıyoruz"Topaç, etkinliklerle sermaye piyasası farkındalığını artırdıklarını belirterek, Birliğin gelecek dönem etkinliklerine

ilişkin şu bilgileri verdi:"Sektörümüzün en önemli etkinliği haline gelen ve bu sene 13-14 Kasım'da üçüncüsünü düzenleyeceğimiz Kongremizin çalışmalarına

hız verdik. İki gün boyunca dünyaca ünlü uzmanlara ev sahipliği yapacak Kongre’de, 100’ü aşkın konuşmacı yer alacak. 24 panelin yanı sıra 24 farklı

başlıkta eğitim programları yapılacak. Kongredeki panel ve eğitimler tüm katılımcılara açık olup kayıtlar ücretsiz olacak."Topaç, Dünya Yatırımcı Haftası

kapsamında 1 Ekim'de Borsa İstanbul’da, yatırımcılar ve sermaye piyasası kurumları temsilcileri katılımıyla Gong Töreni düzenleyeceklerini de sözlerine

ekledi.Verilen bilgiye göre, TSPB, Bireysel Emeklilik Sistemi'nden (BES) cayma hakkının 2 aydan 2 ila 3 yıla çıkarılmasına ilişkin SPK'ya talep iletti.
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TSPB Başkanı Topaç: Stopajın düşürülmesini talep ettik
TSPB Başkanı Topaç: Stopajın düşürülmesini talep ettik

TSPB Başkanı Topaç: Stopajın düşürülmesini talep ettik

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Başkanı Erhan Topaç, Hazine ve Maliye Bakanlığı'na yatırım fonları ve borçlanma araçlarında stopajların düşürülmesini

önerdiklerini ve şu anda değerlendirildiğini belirtti.Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Başkanı Erhan Topaç, mevduat ve katılma hesaplarındaki stopaj

oranının düşürülmesinin varlık sınıfları arasında mevduatın baskınlığını daha da artırdığını belirterek, reel sektörün sermaye piyasası yoluyla finansman

sağlama olanaklarını kısıtlayacağından endişe ettiklerini söyledi. Topaç, son düzenlemenin ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı'na yatırım fonları ve

borçlanma araçlarında stopajların düşürülmesini önerdiklerini ve şu anda değerlendirildiğini belirtti. TL hesaplarından alınan stopaj düşürülüp bir yıldan uzun

vadede yüzde 10'dan sıfıra indirilirken, döviz hesaplarından alınan bir yıldan kısa vadelerde yükseltildi. Uygulama üç ay süreyle geçerli olacak. Kararla

katılım bankaları tarafından katılma hesabı karşılığında ödenen kâr paylarından yapılan tevkifat oranları da aynı şekilde düşürüldü. Bugün düzenlenen basın

toplantısı öncesi dağıtılan bültene göre Topaç, yeni düzenlemenin varlık sınıfları arasında asimetri yaratıp mevduatın baskınlığını daha da artırdığını

söyleyerek, "Yatırım araçları arasında yaratılan vergi arbitrajı sermaye piyasası araçlarının gelişimini olumsuz etkileyecektir. Özellikle kurumsal yatırımcı

tabanını olumsuz etkileyeceğinden ve reel sektörün sermaye piyasası yoluyla finansman sağlama olanaklarını kısıtlayacağından endişe ediyoruz" dedi.
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MİLYONLARCA ÇALIŞANI İLGİLENDİREN BES TALEBİ!
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren BES talebi!

 

TSPB, Bireysel Emeklilik Sistemi nden (BES) cayma hakkının 2 aydan 2 ila 3 yıla çıkarılmasına ilişkin SPK ya talep iletti.
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‘YATIRIM ARAÇLARI ARASINDA DENGE KORUNMALI'
‘Yatırım araçları arasında denge korunmalı'

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Başkanı Erhan Topaç, mevduatta stopaj oranının düşürülmesine yönelik son vergi düzenlemesinin yatırım fonları

ve borçlanma araçlarında da olması gerektiğini ve bununla ilgili taleplerini ilettiklerini belirterek yatırım araçları arasındaki dengenin korunması gerektiğine

dikkat çekti.

TSPB Başkanı Topaç, düzenlenen basın toplantısında mevduat ve katılma hesaplarındaki stopaj oranının düşürülmesinin varlık sınıfları arasında mevduatın

baskınlığını daha da artırdığını söyleyerek, reel sektörün sermaye piyasası yoluyla finansman sağlama olanaklarını kısıtlayacağından endişe ettiklerini

belirtti.Son düzenlemenin ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı'na yatırım fonları ve borçlanma araçlarında stopajların düşürülmesini önerdiklerini kaydeden

Topaç, konunun şu anda değerlendirildiğini söyledi.TL hesaplarından alınan stopaj düşürülüp bir yıldan uzun vadede yüzde 10'dan sıfıra indirilirken, döviz

hesaplarından alınan bir yıldan kısa vadelerde yükseltildi. Uygulama üç ay süreyle geçerli olacak.Kararla katılım bankaları tarafından katılma hesabı

karşılığında ödenen kâr paylarından yapılan tevkifat oranları da aynı şekilde düşürüldü.Topaç, yeni düzenlemenin varlık sınıfları arasında asimetri yaratıp

mevduatın baskınlığını daha da artırdığını söyleyerek, "Yatırım araçları arasında yaratılan vergi arbitrajı sermaye piyasası araçlarının gelişimini olumsuz

etkileyecektir. Özellikle kurumsal yatırımcı tabanını olumsuz etkileyeceğinden ve reel sektörün sermaye piyasası yoluyla finansman sağlama olanaklarını

kısıtlayacağından endişe ediyoruz" dedi.Söz konusu kaygılarını ilgili bakanlık ve SPK'ya da bildirdiklerini ifade eden Topaç, bu konuda bir gelişme

beklediklerini belirterek şöyle devam etti:"Bizim önerimiz, (mevduatta yapılan düzenleme ile) aynı şeyin aynı oranlarda yatırım fonlarında ve borçlanma

araçlarında da olması yönünde. Biz yatırım araçları arasında dengenin korunmasını istiyoruz."Yatırım kuruluşlarının yılın ilk sekiz ayında, şirketlerin 13.4

milyar TL'si özkaynak yoluyla, 111 milyar TL'si borçlanma aracı ihracıyla kaynak yaratmasına aracılık ettiğini ifade eden Topaç, "Portföy yönetim şirketleri

tarafında ise yönetilen portföy büyüklüğü son bir yılda yüzde 20 artışla 168 milyar TL'ye çıktı. Hedefimiz bu tutarları daha da artırarak kurumsal yatırımcı

tabanımızı genişletmek" diye konuştu.Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği bünyesinde, 79 aracı kurum, 44 banka, 53 portföy yönetim şirketi ve 49 yatırım

ortaklığı olmak üzere toplam 225 kurum bulunuyor.
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MİLYONLARCA ÇALIŞANI İLGİLENDİREN BES TALEBİ!
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren BES talebi!

 

TSPB, Bireysel Emeklilik Sistemi'nden (BES) cayma hakkının 2 aydan 2 ila 3 yıla çıkarılmasına ilişkin SPK'ya talep iletti.
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Milyonlarca çalışanı ilgilendiren BES talebi!
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren BES talebi!

TSPB, Bireysel Emeklilik Sistemi'nden (BES) cayma hakkının 2 aydan 2 ila 3 yıla çıkarılmasına ilişkin SPK'ya talep iletti.

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Başkanı Erhan Topaç, mevduat ve katılma hesaplarındaki stopaj oranın 3 ay geçerli olmak üzere indirilmesinin

varlık sınıfları arasında asimetri yaratıp mevduatın baskınlığını artırdığını belirterek, "Bizim önerimiz aynı şeyin, aynı oranlarda (stopajın düşürülmesi) yatırım

fonları ve borçlanma araçlarında da olması. Şu anda 1 yıldan az hem yatırım fonları hem borçlanma araçlarında stopaj yüzde 10, bunun yüzde 3'e düşmesini

istiyoruz. 1 yıl üstünde de sıfırı önerdik." dedi.

 

Erhan Topaç, sektörün 2018 ilk yarıyıl verilerini ve sermaye piyasasının geliştirilmesi için önerilerini TSPB Genel Merkez'de düzenlenen "Sermaye

Piyasalarının Geleceği" konulu basın toplantısında paylaştı.

 

 

 

Topaç, 79 aracı kurum, 44 banka, 53 portföy yönetim şirketi ve 49 yatırım ortaklığı olmak üzere toplam 225 kurum sayısıyla, finans sektöründe en kapsamlı

üye yapısına sahip kuruluş olduklarını söyledi.

 

Sermaye piyasaları üzerinden hem pay senedi hem de borçlanma aracı ihraçlarıyla ekonomiye finansman sağladıklarına işaret eden Topaç, sektörün yurt içi

tasarrufları yatırımlara yönlendirerek sermayenin tabana yayılmasını sağladığını ve yurt dışı tasarrufları ülkeye çekerek cari açığın finansmanında rol

oynadığını vurguladı.

 

Topaç, sermaye piyasasının stratejik sektör olarak belirlenmesi ve en üst düzeyde sahiplenilmesi gerektiğini dile getirdi.

 

Erhan Topaç, sektörün ileriye taşınmasının, hem kaynak arayan işletmelere hem de yatırımcılara daha fazla seçenek sunabilmesi için Birliğin öncelikli

gördüğü alanları ve bu alanlarla ilgili önerilerini şöyle sıraladı:

 

"Sermaye piyasası stratejik sektör olarak belirlenmeli ve en üst düzeyde sahiplenilmeli. Yurt içi tasarrufların sermaye piyasası yoluyla yatırıma

yönlendirilmesi desteklenmeli. Reel sektörün finansmanında sermaye piyasasının kullanılması desteklenmeli. Yatırım bankacılığı modeli desteklenmeli ve

geliştirilmeli. Rekabetçi ve cazip bir finansal sistem yaratılmalı."

 

"Reel sektörün kaynak yaratmasına aracılık ediyoruz"

 

TSPB Başkanı Topaç, sermaye piyasalarına yönelik detaylı önerileri ilgili kurumlarla paylaştıklarını belirterek, reel sektörün kaynak yaratmasına aracılık

ettiklerini anlattı.

 

Gelecek dönemde paydaşlarının da desteğiyle daha güçlü sermaye piyasaları ekosistemi oluşturmayı umduklarını dile getiren Topaç, "Ekim ayı içinde,

üyelerimizin ve sektör temsilcilerinin katılacağı geniş kapsamlı bir çalıştay düzenleyerek ortak akılla önerilerimizi geliştirmeye devam edeceğiz." ifadelerini

kullandı.

 

TSPB tarafından düzenli olarak derlenen veriler hakkında da bilgi veren Topaç, şunları kaydetti:

 

"Yakın zamanda sektörümüzün ilk altı ayına ilişkin verileri derledik. İlk 6 ayda aracı kurumlarımız 9 şirketin halka açılmasına aracılık etti. Bu halka arzlardan

kabaca 5,4 milyar TL kaynak yaratıldı. Bu son yılların en ciddi halka arz rakamı. Ayrıca bedelli sermaye artırımları ve ikincil halka arzlar da yapıldı. Bunlarla

da 13,4 milyar TL’si öz kaynak yoluyla, 111 milyar TL’si borçlanma aracı ihracıyla kaynak yaratmasına aracılık etti. İlk 6 ayda geçen seneye göre işlem

hacimlerimiz yüzde 55 arttı. Pay piyasamız dünyadaki en likit piyasalar arasında yer alıyor."

 

Topaç, portföy yönetim şirketleri tarafında ise yönetilen portföy büyüklüğünün son bir yılda yüzde 20 artışla 168 milyar TL’ye çıktığını aktararak, "Hedefimiz

bu tutarları daha da arttırarak kurumsal yatırımcı tabanımızı genişletmek." dedi.

 

"Son vergi düzenlemesi, piyasamızın gelişmesini olumsuz etkileyebilir"

 

Erhan Topaç, mevduat ve katılma hesaplarındaki stopaj oranın 3 ay geçerli olmak üzere indirilmesine dair 30 Ağustos'ta alınan karara değinerek, şu

değerlendirmelerde bulundu:

 

"Yeni düzenleme varlık sınıfları arasında asimetri yaratıp mevduatın baskınlığını daha da artırıyor. Yatırım araçları arasında yaratılan vergi arbitrajı, sermaye

piyasası araçlarının gelişimini olumsuz etkileyecek. Özellikle kurumsal yatırımcı tabanını olumsuz etkileyeceğinden ve reel sektörün sermaye piyasası

yoluyla finansman sağlama olanaklarını kısıtlayacağından endişe ediyoruz."

 

Bu durumu aynı gün Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) bildirdiklerini aktaran Topaç, şunları kaydetti:
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"Bu konuda bir gelişme bekliyoruz. Bizim önerimiz aynı şeyin aynı oranlarda (stopajın düşürülmesi) yatırım fonları ve borçlanma araçlarında da olması. Şu

anda 1 yıldan az hem yatırım fonları hem borçlanma araçlarında stopaj yüzde 10, bunun yüzde 3'e düşmesini istiyoruz. 1 yıl üstünde de sıfırı önerdik.

Yatırım araçları arasındaki dengenin korunmasını istiyoruz. Hazine ve Maliye Bakanlığı'na da ilettik, değerlendiriyorlar."

 

Cari açığın finansmanında sermaye piyasasının önemli bir rol oynadığının altını çizen Topaç, yerli yatırımcıların çoğunluğunun TL/YP mevduatta,

yabancıların birinci tercihlerinin ise pay piyasası olduğunu söyledi.

 

"Etkinliklerimizle sermaye piyasası farkındalığını artırıyoruz"

 

Topaç, etkinliklerle sermaye piyasası farkındalığını artırdıklarını belirterek, Birliğin gelecek dönem etkinliklerine ilişkin şu bilgileri verdi:

 

"Sektörümüzün en önemli etkinliği haline gelen ve bu sene 13-14 Kasım'da üçüncüsünü düzenleyeceğimiz Kongremizin çalışmalarına hız verdik. İki gün

boyunca dünyaca ünlü uzmanlara ev sahipliği yapacak Kongre’de, 100’ü aşkın konuşmacı yer alacak. 24 panelin yanı sıra 24 farklı başlıkta eğitim

programları yapılacak. Kongredeki panel ve eğitimler tüm katılımcılara açık olup kayıtlar ücretsiz olacak."

 

Topaç, Dünya Yatırımcı Haftası kapsamında 1 Ekim'de Borsa İstanbul’da, yatırımcılar ve sermaye piyasası kurumları temsilcileri katılımıyla Gong Töreni

düzenleyeceklerini de sözlerine ekledi.

 

Verilen bilgiye göre, TSPB, Bireysel Emeklilik Sistemi'nden (BES) cayma hakkının 2 aydan 2 ila 3 yıla çıkarılmasına ilişkin SPK'ya talep iletti.
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Yatırım Fonları ve Borçlanma Araçlarında Stopaj Düşürülmeli"
Yatırım Fonları ve Borçlanma Araçlarında Stopaj Düşürülmeli"

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Başkanı Erhan Topaç, mevduat ve katılma hesaplarındaki stopaj oranın 3 ay geçerli olmak üzere indirilmesinin

varlık sınıfları arasında asimetri yaratıp mevduatın baskınlığını artırdığını belirterek, "Bizim önerimiz aynı şeyin, aynı oranlarda...

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Başkanı Erhan Topaç, mevduat ve katılma hesaplarındaki stopaj oranın 3 ay geçerli olmak üzere indirilmesinin

varlık sınıfları arasında asimetri yaratıp mevduatın baskınlığını artırdığını belirterek, "Bizim önerimiz aynı şeyin, aynı oranlarda (stopajın düşürülmesi) yatırım

fonları ve borçlanma araçlarında da olması. Şu anda 1 yıldan az hem yatırım fonları hem borçlanma araçlarında stopaj yüzde 10, bunun yüzde 3'e düşmesini

istiyoruz. 1 yıl üstünde de sıfırı önerdik." dedi.Erhan Topaç, sektörün 2018 ilk yarıyıl verilerini ve sermaye piyasasının geliştirilmesi için önerilerini TSPB

Genel Merkez'de düzenlenen "Sermaye Piyasalarının Geleceği" konulu basın toplantısında paylaştı.Topaç, 79 aracı kurum, 44 banka, 53 portföy yönetim

şirketi ve 49 yatırım ortaklığı olmak üzere toplam 225 kurum sayısıyla, finans sektöründe en kapsamlı üye yapısına sahip kuruluş olduklarını

söyledi.Sermaye piyasaları üzerinden hem pay senedi hem de borçlanma aracı ihraçlarıyla ekonomiye finansman sağladıklarına işaret eden Topaç, sektörün

yurt içi tasarrufları yatırımlara yönlendirerek sermayenin tabana yayılmasını sağladığını ve yurt dışı tasarrufları ülkeye çekerek cari açığın finansmanında rol

oynadığını vurguladı.Topaç, sermaye piyasasının stratejik sektör olarak belirlenmesi ve en üst düzeyde sahiplenilmesi gerektiğini dile getirdi.Erhan Topaç,

sektörün ileriye taşınmasının, hem kaynak arayan işletmelere hem de yatırımcılara daha fazla seçenek sunabilmesi için Birliğin öncelikli gördüğü alanları ve

bu alanlarla ilgili önerilerini şöyle sıraladı: "Sermaye piyasası stratejik sektör olarak belirlenmeli ve en üst düzeyde sahiplenilmeli. Yurt içi tasarrufların

sermaye piyasası yoluyla yatırıma yönlendirilmesi desteklenmeli. Reel sektörün finansmanında sermaye piyasasının kullanılması desteklenmeli. Yatırım

bankacılığı modeli desteklenmeli ve geliştirilmeli. Rekabetçi ve cazip bir finansal sistem yaratılmalı.""Reel sektörün kaynak yaratmasına aracılık

ediyoruz"TSPB Başkanı Topaç, sermaye piyasalarına yönelik detaylı önerileri ilgili kurumlarla paylaştıklarını belirterek, reel sektörün kaynak yaratmasına

aracılık ettiklerini anlattı.Gelecek dönemde paydaşlarının da desteğiyle daha güçlü sermaye piyasaları ekosistemi oluşturmayı umduklarını dile getiren

Topaç, "Ekim ayı içinde, üyelerimizin ve sektör temsilcilerinin katılacağı geniş kapsamlı bir çalıştay düzenleyerek ortak akılla önerilerimizi geliştirmeye devam

edeceğiz." ifadelerini kullandı.TSPB tarafından düzenli olarak derlenen veriler hakkında da bilgi veren Topaç, şunları kaydetti: "Yakın zamanda

sektörümüzün ilk altı ayına ilişkin verileri derledik. İlk 6 ayda aracı kurumlarımız 9 şirketin halka açılmasına aracılık etti. Bu halka arzlardan kabaca 5,4 milyar

TL kaynak yaratıldı. Bu son yılların en ciddi halka arz rakamı. Ayrıca bedelli sermaye artırımları ve ikincil halka arzlar da yapıldı. Bunlarla da 13,4 milyar TL'si

öz kaynak yoluyla, 111 milyar TL'si borçlanma aracı ihracıyla kaynak yaratmasına aracılık etti. İlk 6 ayda geçen seneye göre işlem hacimlerimiz yüzde 55

arttı. Pay piyasamız dünyadaki en likit piyasalar arasında yer alıyor."Topaç, portföy yönetim şirketleri tarafında ise yönetilen portföy büyüklüğünün son bir

yılda yüzde 20 artışla 168 milyar TL'ye çıktığını aktararak, "Hedefimiz bu tutarları daha da arttırarak kurumsal yatırımcı tabanımızı genişletmek." dedi."Son

vergi düzenlemesi, piyasamızın gelişmesini olumsuz etkileyebilir"Erhan Topaç, mevduat ve katılma hesaplarındaki stopaj oranın 3 ay geçerli olmak üzere

indirilmesine dair 30 Ağustos'ta alınan karara değinerek, şu değerlendirmelerde bulundu: "Yeni düzenleme varlık sınıfları arasında asimetri yaratıp

mevduatın baskınlığını daha da artırıyor. Yatırım araçları arasında yaratılan vergi arbitrajı, sermaye piyasası araçlarının gelişimini olumsuz etkileyecek.

Özellikle kurumsal yatırımcı tabanını olumsuz etkileyeceğinden ve reel sektörün sermaye piyasası yoluyla finansman sağlama olanaklarını kısıtlayacağından

endişe ediyoruz."Bu durumu aynı gün Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) bildirdiklerini aktaran Topaç, şunları kaydetti: "Bu konuda bir gelişme bekliyoruz.

Bizim önerimiz aynı şeyin aynı oranlarda (stopajın düşürülmesi) yatırım fonları ve borçlanma araçlarında da olması. Şu anda 1 yıldan az hem yatırım fonları

hem borçlanma araçlarında stopaj yüzde 10, bunun yüzde 3'e düşmesini istiyoruz. 1 yıl üstünde de sıfırı önerdik. Yatırım araçları arasındaki dengenin

korunmasını istiyoruz. Hazine ve Maliye Bakanlığı'na da ilettik, değerlendiriyorlar."Cari açığın finansmanında sermaye piyasasının önemli bir rol oynadığının

altını çizen Topaç, yerli yatırımcıların çoğunluğunun TL/YP mevduatta, yabancıların birinci tercihlerinin ise pay piyasası olduğunu söyledi."Etkinliklerimizle

sermaye piyasası farkındalığını artırıyoruz"Topaç, etkinliklerle sermaye piyasası farkındalığını artırdıklarını belirterek, Birliğin gelecek dönem etkinliklerine

ilişkin şu bilgileri verdi: "Sektörümüzün en önemli etkinliği haline gelen ve bu sene 13-14 Kasım'da üçüncüsünü düzenleyeceğimiz Kongremizin çalışmalarına

hız verdik. İki gün boyunca dünyaca ünlü uzmanlara ev sahipliği yapacak Kongre'de, 100'ü aşkın konuşmacı yer alacak. 24 panelin yanı sıra 24 farklı

başlıkta eğitim programları yapılacak. Kongredeki panel ve eğitimler tüm katılımcılara açık olup kayıtlar ücretsiz olacak."Topaç, Dünya Yatırımcı Haftası

kapsamında 1 Ekim'de Borsa İstanbul'da, yatırımcılar ve sermaye piyasası kurumları temsilcileri katılımıyla Gong Töreni düzenleyeceklerini de sözlerine

ekledi.Verilen bilgiye göre, TSPB, Bireysel Emeklilik Sistemi'nden (BES) cayma hakkının 2 aydan 2 ila 3 yıla çıkarılmasına ilişkin SPK'ya talep iletti.
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                       Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Başkanı Erhan Topaç, Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) cayma hakkı süresinin 2 günden 2 ila 3 yıla

çıkarılması için SPKya talepte bulunulduğunu belirtiyor. Topaç ayrıca, mevduat ve katılma hesaplarındaki stopaj oranın 3 ay geçerli olmak üzere

indirilmesinin varlık sınıfları arasında asimetri yaratıp mevduatın baskınlığını artırdığını belirterek stopajın yatırım fonları ve borçlanma araçlarında da

düşürülmesi gerektiğini belirtti
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Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Başkanı Erhan Topaç, mevduat ve katılma hesaplarındaki stopaj oranın 3 ay geçerli olmak üzere indirilmesinin

varlık sınıfları arasında asimetri yaratıp mevduatın baskınlığını artırdığını belirterek, "Bizim önerimiz aynı şeyin, aynı oranlarda...

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Başkanı Erhan Topaç, mevduat ve katılma hesaplarındaki stopaj oranın 3 ay geçerli olmak üzere indirilmesinin

varlık sınıfları arasında asimetri yaratıp mevduatın baskınlığını artırdığını belirterek, "Bizim önerimiz aynı şeyin, aynı oranlarda (stopajın düşürülmesi) yatırım

fonları ve borçlanma araçlarında da olması. Şu anda 1 yıldan az hem yatırım fonları hem borçlanma araçlarında stopaj yüzde 10, bunun yüzde 3'e düşmesini

istiyoruz. 1 yıl üstünde de sıfırı önerdik." dedi.

Erhan Topaç, sektörün 2018 ilk yarıyıl verilerini ve sermaye piyasasının geliştirilmesi için önerilerini TSPB Genel Merkez'de düzenlenen "Sermaye

Piyasalarının Geleceği" konulu basın toplantısında paylaştı.

Topaç, 79 aracı kurum, 44 banka, 53 portföy yönetim şirketi ve 49 yatırım ortaklığı olmak üzere toplam 225 kurum sayısıyla, finans sektöründe en kapsamlı

üye yapısına sahip kuruluş olduklarını söyledi.

Sermaye piyasaları üzerinden hem pay senedi hem de borçlanma aracı ihraçlarıyla ekonomiye finansman sağladıklarına işaret eden Topaç, sektörün yurt içi

tasarrufları yatırımlara yönlendirerek sermayenin tabana yayılmasını sağladığını ve yurt dışı tasarrufları ülkeye çekerek cari açığın finansmanında rol

oynadığını vurguladı.

Topaç, sermaye piyasasının stratejik sektör olarak belirlenmesi ve en üst düzeyde sahiplenilmesi gerektiğini dile getirdi.

Erhan Topaç, sektörün ileriye taşınmasının, hem kaynak arayan işletmelere hem de yatırımcılara daha fazla seçenek sunabilmesi için Birliğin öncelikli

gördüğü alanları ve bu alanlarla ilgili önerilerini şöyle sıraladı:

"Sermaye piyasası stratejik sektör olarak belirlenmeli ve en üst düzeyde sahiplenilmeli. Yurt içi tasarrufların sermaye piyasası yoluyla yatırıma

yönlendirilmesi desteklenmeli. Reel sektörün finansmanında sermaye piyasasının kullanılması desteklenmeli. Yatırım bankacılığı modeli desteklenmeli ve

geliştirilmeli. Rekabetçi ve cazip bir finansal sistem yaratılmalı."

"Reel sektörün kaynak yaratmasına aracılık ediyoruz"

TSPB Başkanı Topaç, sermaye piyasalarına yönelik detaylı önerileri ilgili kurumlarla paylaştıklarını belirterek, reel sektörün kaynak yaratmasına aracılık

ettiklerini anlattı.

Gelecek dönemde paydaşlarının da desteğiyle daha güçlü sermaye piyasaları ekosistemi oluşturmayı umduklarını dile getiren Topaç, "Ekim ayı içinde,

üyelerimizin ve sektör temsilcilerinin katılacağı geniş kapsamlı bir çalıştay düzenleyerek ortak akılla önerilerimizi geliştirmeye devam edeceğiz." ifadelerini

kullandı.

TSPB tarafından düzenli olarak derlenen veriler hakkında da bilgi veren Topaç, şunları kaydetti:

"Yakın zamanda sektörümüzün ilk altı ayına ilişkin verileri derledik. İlk 6 ayda aracı kurumlarımız 9 şirketin halka açılmasına aracılık etti. Bu halka arzlardan

kabaca 5,4 milyar TL kaynak yaratıldı. Bu son yılların en ciddi halka arz rakamı. Ayrıca bedelli sermaye artırımları ve ikincil halka arzlar da yapıldı. Bunlarla

da 13,4 milyar TL'si öz kaynak yoluyla, 111 milyar TL'si borçlanma aracı ihracıyla kaynak yaratmasına aracılık etti. İlk 6 ayda geçen seneye göre işlem

hacimlerimiz yüzde 55 arttı. Pay piyasamız dünyadaki en likit piyasalar arasında yer alıyor."

Topaç, portföy yönetim şirketleri tarafında ise yönetilen portföy büyüklüğünün son bir yılda yüzde 20 artışla 168 milyar TL'ye çıktığını aktararak, "Hedefimiz

bu tutarları daha da arttırarak kurumsal yatırımcı tabanımızı genişletmek." dedi.

"Son vergi düzenlemesi, piyasamızın gelişmesini olumsuz etkileyebilir"

Erhan Topaç, mevduat ve katılma hesaplarındaki stopaj oranın 3 ay geçerli olmak üzere indirilmesine dair 30 Ağustos'ta alınan karara değinerek, şu

değerlendirmelerde bulundu:

"Yeni düzenleme varlık sınıfları arasında asimetri yaratıp mevduatın baskınlığını daha da artırıyor. Yatırım araçları arasında yaratılan vergi arbitrajı, sermaye

piyasası araçlarının gelişimini olumsuz etkileyecek. Özellikle kurumsal yatırımcı tabanını olumsuz etkileyeceğinden ve reel sektörün sermaye piyasası

yoluyla finansman sağlama olanaklarını kısıtlayacağından endişe ediyoruz."

Bu durumu aynı gün Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) bildirdiklerini aktaran Topaç, şunları kaydetti:

"Bu konuda bir gelişme bekliyoruz. Bizim önerimiz aynı şeyin aynı oranlarda (stopajın düşürülmesi) yatırım fonları ve borçlanma araçlarında da olması. Şu

anda 1 yıldan az hem yatırım fonları hem borçlanma araçlarında stopaj yüzde 10, bunun yüzde 3'e düşmesini istiyoruz. 1 yıl üstünde de sıfırı önerdik.

Yatırım araçları arasındaki dengenin korunmasını istiyoruz. Hazine ve Maliye Bakanlığı'na da ilettik, değerlendiriyorlar."

Cari açığın finansmanında sermaye piyasasının önemli bir rol oynadığının altını çizen Topaç, yerli yatırımcıların çoğunluğunun TL/YP mevduatta,

yabancıların birinci tercihlerinin ise pay piyasası olduğunu söyledi.

"Etkinliklerimizle sermaye piyasası farkındalığını artırıyoruz"

Topaç, etkinliklerle sermaye piyasası farkındalığını artırdıklarını belirterek, Birliğin gelecek dönem etkinliklerine ilişkin şu bilgileri verdi:

"Sektörümüzün en önemli etkinliği haline gelen ve bu sene 13-14 Kasım'da üçüncüsünü düzenleyeceğimiz Kongremizin çalışmalarına hız verdik. İki gün

boyunca dünyaca ünlü uzmanlara ev sahipliği yapacak Kongre'de, 100'ü aşkın konuşmacı yer alacak. 24 panelin yanı sıra 24 farklı başlıkta eğitim

programları yapılacak. Kongredeki panel ve eğitimler tüm katılımcılara açık olup kayıtlar ücretsiz olacak."

Topaç, Dünya Yatırımcı Haftası kapsamında 1 Ekim'de Borsa İstanbul'da, yatırımcılar ve sermaye piyasası kurumları temsilcileri katılımıyla Gong Töreni

düzenleyeceklerini de sözlerine ekledi.

Verilen bilgiye göre, TSPB, Bireysel Emeklilik Sistemi'nden (BES) cayma hakkının 2 aydan 2 ila 3 yıla çıkarılmasına ilişkin SPK'ya talep iletti.
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   Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Başkanı Erhan Topaç, mevduat ve katılma hesaplarındaki stopaj oranın 3 ay geçerli olmak üzere indirilmesinin

varlık sınıfları arasında asimetri yaratıp mevduatın baskınlığını artırdığını belirterek, "Bizim önerimiz aynı şeyin, aynı oranlarda...
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   Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Başkanı Erhan Topaç, mevduat ve katılma hesaplarındaki stopaj oranın 3 ay geçerli olmak üzere indirilmesinin

varlık sınıfları arasında asimetri yaratıp mevduatın baskınlığını artırdığını belirterek, "Bizim önerimiz aynı şeyin, aynı oranlarda...

Tags:



Yatırım Fonları ve Borçlanma Araçlarında Stopaj Düşürülmeli"
Yatırım Fonları ve Borçlanma Araçlarında Stopaj Düşürülmeli"

 

Yatırım Fonları ve Borçlanma Araçlarında Stopaj Düşürülmeli"

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Başkanı Erhan Topaç, mevduat ve katılma hesaplarındaki stopaj oranın 3 ay geçerli olmak üzere indirilmesinin

varlık sınıfları arasında asimetri yaratıp mevduatın baskınlığını artırdığını belirterek, "Bizim önerimiz aynı şeyin, aynı oranlarda...
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                       Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Başkanı Erhan Topaç, Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) cayma hakkı süresinin 2 günden 2 ila 3 yıla

çıkarılması için SPKya talepte bulunulduğunu belirtiyor.
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Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Başkanı Erhan Topaç, Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) cayma hakkı süresinin 2 günden 2 ila 3 yıla çıkarılması

için SPK'ya talepte bulunulduğunu belirtiyor. Topaç ayrıca, mevduat ve katılma hesaplarındaki stopaj oranın 3 ay geçerli olmak üzere indirilmesinin varlık

sınıfları arasında asimetri yaratıp mevduatın baskınlığını artırdığını belirterek stopajın yatırım fonları ve borçlanma araçlarında da düşürülmesi gerektiğini

belirtti                                            Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Başkanı Erhan Topaç sektörün 2018 ilk yarıyıl verilerini ve sermaye piyasasının

geliştirilmesi için önerilerini TSPB Genel Merkez'de düzenlenen "Sermaye Piyasalarının Geleceği" konulu basın toplantısında paylaştı. Topaç, 79 aracı

kurum, 44 banka, 53 portföy yönetim şirketi ve 49 yatırım ortaklığı olmak üzere toplam 225 kurum sayısıyla, finans sektöründe en kapsamlı üye yapısına

sahip kuruluş olduklarını söyledi. Sermaye piyasaları üzerinden hem pay senedi hem de borçlanma aracı ihraçlarıyla ekonomiye finansman sağladıklarına

işaret eden Topaç, sektörün yurt içi tasarrufları yatırımlara yönlendirerek sermayenin tabana yayılmasını sağladığını ve yurt dışı tasarrufları ülkeye çekerek

cari açığın finansmanında rol oynadığını vurguladı. Topaç, sermaye piyasasının stratejik sektör olarak belirlenmesi ve en üst düzeyde sahiplenilmesi

gerektiğini dile getirdi. Erhan Topaç, sektörün ileriye taşınmasının, hem kaynak arayan işletmelere hem de yatırımcılara daha fazla seçenek sunabilmesi için

Birliğin öncelikli gördüğü alanları ve bu alanlarla ilgili önerilerini şöyle sıraladı: "Sermaye piyasası stratejik sektör olarak belirlenmeli ve en üst düzeyde

sahiplenilmeli. Yurt içi tasarrufların sermaye piyasası yoluyla yatırıma yönlendirilmesi desteklenmeli. Reel sektörün finansmanında sermaye piyasasının

kullanılması desteklenmeli. Yatırım bankacılığı modeli desteklenmeli ve geliştirilmeli. Rekabetçi ve cazip bir finansal sistem yaratılmalı."  "Reel sektörün

kaynak yaratmasına aracılık ediyoruz" TSPB Başkanı Topaç, sermaye piyasalarına yönelik detaylı önerileri ilgili kurumlarla paylaştıklarını belirterek, reel

sektörün kaynak yaratmasına aracılık ettiklerini anlattı. Gelecek dönemde paydaşlarının da desteğiyle daha güçlü sermaye piyasaları ekosistemi oluşturmayı

umduklarını dile getiren Topaç, "Ekim ayı içinde, üyelerimizin ve sektör temsilcilerinin katılacağı geniş kapsamlı bir çalıştay düzenleyerek ortak akılla

önerilerimizi geliştirmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı. TSPB tarafından düzenli olarak derlenen veriler hakkında da bilgi veren Topaç, şunları

kaydetti: "Yakın zamanda sektörümüzün ilk altı ayına ilişkin verileri derledik. İlk 6 ayda aracı kurumlarımız 9 şirketin halka açılmasına aracılık etti. Bu halka

arzlardan kabaca 5,4 milyar TL kaynak yaratıldı. Bu son yılların en ciddi halka arz rakamı. Ayrıca bedelli sermaye artırımları ve ikincil halka arzlar da yapıldı.

Bunlarla da 13,4 milyar TL’si öz kaynak yoluyla, 111 milyar TL’si borçlanma aracı ihracıyla kaynak yaratmasına aracılık etti. İlk 6 ayda geçen seneye göre

işlem hacimlerimiz yüzde 55 arttı. Pay piyasamız dünyadaki en likit piyasalar arasında yer alıyor." Topaç, portföy yönetim şirketleri tarafında ise yönetilen

portföy büyüklüğünün son bir yılda yüzde 20 artışla 168 milyar TL’ye çıktığını aktararak, "Hedefimiz bu tutarları daha da arttırarak kurumsal yatırımcı

tabanımızı genişletmek." dedi. - "Son vergi düzenlemesi, piyasamızın gelişmesini olumsuz etkileyebilir" Erhan Topaç, mevduat ve katılma hesaplarındaki

stopaj oranın 3 ay geçerli olmak üzere indirilmesine dair 30 Ağustos'ta alınan karara değinerek, şu değerlendirmelerde bulundu: "Yeni düzenleme varlık

sınıfları arasında asimetri yaratıp mevduatın baskınlığını daha da artırıyor. Yatırım araçları arasında yaratılan vergi arbitrajı, sermaye piyasası araçlarının

gelişimini olumsuz etkileyecek. Özellikle kurumsal yatırımcı tabanını olumsuz etkileyeceğinden ve reel sektörün sermaye piyasası yoluyla finansman

sağlama olanaklarını kısıtlayacağından endişe ediyoruz." Bu durumu aynı gün Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) bildirdiklerini aktaran Topaç, şunları

kaydetti: Bu konuda bir gelişme bekliyoruz. Bizim önerimiz aynı şeyin aynı oranlarda (stopajın düşürülmesi) yatırım fonları ve borçlanma araçlarında da

olması. Şu anda 1 yıldan az hem yatırım fonları hem borçlanma araçlarında stopaj yüzde 10, bunun yüzde 3'e düşmesini istiyoruz. 1 yıl üstünde de sıfırı

önerdik. Yatırım araçları arasındaki dengenin korunmasını istiyoruz. Hazine ve  Maliye Bakanlığı'na da ilettik, değerlendiriyorlar. Cari açığın finansmanında

sermaye piyasasının önemli bir rol oynadığının altını çizen Topaç, yerli yatırımcıların çoğunluğunun TL/YP mevduatta, yabancıların birinci tercihlerinin ise

pay piyasası olduğunu söyledi. - "Etkinliklerimizle sermaye piyasası farkındalığını artırıyoruz" Topaç, etkinliklerle sermaye piyasası farkındalığını artırdıklarını

belirterek, Birliğin gelecek dönem etkinliklerine ilişkin şu bilgileri verdi: "Sektörümüzün en önemli etkinliği haline gelen ve bu sene 13-14 Kasım'da

üçüncüsünü düzenleyeceğimiz Kongremizin çalışmalarına hız verdik. İki gün boyunca dünyaca ünlü uzmanlara ev sahipliği yapacak Kongre’de, 100’ü aşkın

konuşmacı yer alacak. 24 panelin yanı sıra 24 farklı başlıkta  eğitim programları yapılacak. Kongredeki panel ve eğitimler tüm katılımcılara açık olup kayıtlar

ücretsiz olacak." Topaç, Dünya Yatırımcı Haftası kapsamında 1 Ekim'de  Borsa  İstanbul’da, yatırımcılar ve sermaye piyasası kurumları temsilcileri

katılımıyla Gong Töreni düzenleyeceklerini de sözlerine ekledi. Verilen bilgiye göre, TSPB,  Bireysel Emeklilik Sistemi'nden (BES) cayma hakkının 2 aydan 2

ila 3 yıla çıkarılmasına ilişkin SPK'ya talep iletti.
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Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Başkanı Erhan Topaç, Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) cayma hakkı süresinin 2 aydan 2 ila 3 yıla çıkarılması için

SPK'ya talepte bulunulduğunu belirtiyor. Topaç ayrıca, mevduat ve katılma hesaplarındaki stopaj oranın 3 ay geçerli olmak üzere indirilmesinin varlık sınıfları

arasında asimetri yaratıp mevduatın baskınlığını artırdığını belirterek stopajın yatırım fonları ve borçlanma araçlarında da düşürülmesi gerektiğini belirtti

                                 Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Başkanı Erhan Topaç sektörün 2018 ilk yarıyıl verilerini ve sermaye piyasasının geliştirilmesi

için önerilerini TSPB Genel Merkez'de düzenlenen "Sermaye Piyasalarının Geleceği" konulu basın toplantısında paylaştı. Topaç, 79 aracı kurum, 44 banka,

53 portföy yönetim şirketi ve 49 yatırım ortaklığı olmak üzere toplam 225 kurum sayısıyla, finans sektöründe en kapsamlı üye yapısına sahip kuruluş

olduklarını söyledi. Sermaye piyasaları üzerinden hem pay senedi hem de borçlanma aracı ihraçlarıyla ekonomiye finansman sağladıklarına işaret eden

Topaç, sektörün yurt içi tasarrufları yatırımlara yönlendirerek sermayenin tabana yayılmasını sağladığını ve yurt dışı tasarrufları ülkeye çekerek cari açığın

finansmanında rol oynadığını vurguladı. Topaç, sermaye piyasasının stratejik sektör olarak belirlenmesi ve en üst düzeyde sahiplenilmesi gerektiğini dile

getirdi. Erhan Topaç, sektörün ileriye taşınmasının, hem kaynak arayan işletmelere hem de yatırımcılara daha fazla seçenek sunabilmesi için Birliğin

öncelikli gördüğü alanları ve bu alanlarla ilgili önerilerini şöyle sıraladı: "Sermaye piyasası stratejik sektör olarak belirlenmeli ve en üst düzeyde

sahiplenilmeli. Yurt içi tasarrufların sermaye piyasası yoluyla yatırıma yönlendirilmesi desteklenmeli. Reel sektörün finansmanında sermaye piyasasının

kullanılması desteklenmeli. Yatırım bankacılığı modeli desteklenmeli ve geliştirilmeli. Rekabetçi ve cazip bir finansal sistem yaratılmalı."  "Reel sektörün

kaynak yaratmasına aracılık ediyoruz" TSPB Başkanı Topaç, sermaye piyasalarına yönelik detaylı önerileri ilgili kurumlarla paylaştıklarını belirterek, reel

sektörün kaynak yaratmasına aracılık ettiklerini anlattı. Gelecek dönemde paydaşlarının da desteğiyle daha güçlü sermaye piyasaları ekosistemi oluşturmayı

umduklarını dile getiren Topaç, "Ekim ayı içinde, üyelerimizin ve sektör temsilcilerinin katılacağı geniş kapsamlı bir çalıştay düzenleyerek ortak akılla

önerilerimizi geliştirmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı. TSPB tarafından düzenli olarak derlenen veriler hakkında da bilgi veren Topaç, şunları

kaydetti: "Yakın zamanda sektörümüzün ilk altı ayına ilişkin verileri derledik. İlk 6 ayda aracı kurumlarımız 9 şirketin halka açılmasına aracılık etti. Bu halka

arzlardan kabaca 5,4 milyar TL kaynak yaratıldı. Bu son yılların en ciddi halka arz rakamı. Ayrıca bedelli sermaye artırımları ve ikincil halka arzlar da yapıldı.

Bunlarla da 13,4 milyar TL’si öz kaynak yoluyla, 111 milyar TL’si borçlanma aracı ihracıyla kaynak yaratmasına aracılık etti. İlk 6 ayda geçen seneye göre

işlem hacimlerimiz yüzde 55 arttı. Pay piyasamız dünyadaki en likit piyasalar arasında yer alıyor." Topaç, portföy yönetim şirketleri tarafında ise yönetilen

portföy büyüklüğünün son bir yılda yüzde 20 artışla 168 milyar TL’ye çıktığını aktararak, "Hedefimiz bu tutarları daha da arttırarak kurumsal yatırımcı

tabanımızı genişletmek." dedi. - "Son vergi düzenlemesi, piyasamızın gelişmesini olumsuz etkileyebilir" Erhan Topaç, mevduat ve katılma hesaplarındaki

stopaj oranın 3 ay geçerli olmak üzere indirilmesine dair 30 Ağustos'ta alınan karara değinerek, şu değerlendirmelerde bulundu: "Yeni düzenleme varlık

sınıfları arasında asimetri yaratıp mevduatın baskınlığını daha da artırıyor. Yatırım araçları arasında yaratılan vergi arbitrajı, sermaye piyasası araçlarının

gelişimini olumsuz etkileyecek. Özellikle kurumsal yatırımcı tabanını olumsuz etkileyeceğinden ve reel sektörün sermaye piyasası yoluyla finansman

sağlama olanaklarını kısıtlayacağından endişe ediyoruz." Bu durumu aynı gün Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) bildirdiklerini aktaran Topaç, şunları

kaydetti: Bu konuda bir gelişme bekliyoruz. Bizim önerimiz aynı şeyin aynı oranlarda (stopajın düşürülmesi) yatırım fonları ve borçlanma araçlarında da

olması. Şu anda 1 yıldan az hem yatırım fonları hem borçlanma araçlarında stopaj yüzde 10, bunun yüzde 3'e düşmesini istiyoruz. 1 yıl üstünde de sıfırı

önerdik. Yatırım araçları arasındaki dengenin korunmasını istiyoruz. Hazine ve  Maliye Bakanlığı'na da ilettik, değerlendiriyorlar. Cari açığın finansmanında

sermaye piyasasının önemli bir rol oynadığının altını çizen Topaç, yerli yatırımcıların çoğunluğunun TL/YP mevduatta, yabancıların birinci tercihlerinin ise

pay piyasası olduğunu söyledi. - "Etkinliklerimizle sermaye piyasası farkındalığını artırıyoruz" Topaç, etkinliklerle sermaye piyasası farkındalığını artırdıklarını

belirterek, Birliğin gelecek dönem etkinliklerine ilişkin şu bilgileri verdi: "Sektörümüzün en önemli etkinliği haline gelen ve bu sene 13-14 Kasım'da

üçüncüsünü düzenleyeceğimiz Kongremizin çalışmalarına hız verdik. İki gün boyunca dünyaca ünlü uzmanlara ev sahipliği yapacak Kongre’de, 100’ü aşkın

konuşmacı yer alacak. 24 panelin yanı sıra 24 farklı başlıkta  eğitim programları yapılacak. Kongredeki panel ve eğitimler tüm katılımcılara açık olup kayıtlar

ücretsiz olacak." Topaç, Dünya Yatırımcı Haftası kapsamında 1 Ekim'de  Borsa  İstanbul’da, yatırımcılar ve sermaye piyasası kurumları temsilcileri

katılımıyla Gong Töreni düzenleyeceklerini de sözlerine ekledi. Verilen bilgiye göre, TSPB,  Bireysel Emeklilik Sistemi'nden (BES) cayma hakkının 2 aydan 2

ila 3 yıla çıkarılmasına ilişkin SPK'ya talep iletti.
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Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor: BES te önemli hamle

                       Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Başkanı Erhan Topaç, Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) cayma hakkı süresinin 2 günden 2 ila 3 yıla

çıkarılması için SPKya talepte bulunulduğunu belirtiyor.
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TSPB Başkanı Erhan Topaç’tan ’stopaj’ açıklaması
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Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Başkanı Erhan Topaç, sektörün 2018 ilk yarıyıl verilerini ve sermaye piyasasının geliştirilmesi için önerilerini paylaştı.

Başkan Topaç, Hazine ve Maliye Bakanlığı’na yatırım fonu ve borçlanma araçlarında stopajın aynı anda düşürülmesini tavsiye ettiklerini söyledi.Türkiye

Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Başkanı Erhan Topaç, düzenlenen basın toplantısında sektörün 2018 ilk yarıyıl verilerini ve sermaye piyasasının

geliştirilmesi için önerilerini paylaştı. Toplam 225 kurum sayısıyla, finans sektöründe en kapsamlı üye yapısına sahip kuruluş olduklarını belirten Topaç,

sermaye piyasaları üzerinden hem pay senedi hem de borçlanma aracı ihraçlarıyla ekonomiye finansman sağladıklarını vurguladı. Sektörün yurt içi

tasarrufları yatırımlara yönlendirerek sermayenin tabana yayılmasına sağladığının ve yurt dışı tasarrufları ülkemize çekerek, cari açığın finansmanında rol

oynadığının altını çizdi.“Rekabetçi ve cazip bir finansal sistem oluşturulmalıdır”Güçlü Türkiye için daha güçlü sermaye piyasalarının gerektiğini belirten

Başkan Erhan Topaç, “Sermaye piyasası stratejik sektör olarak belirlenmeli ve en üst düzeyde sahiplenilmelidir. Yurt içi tasarrufların sermaye piyasası

yoluyla yatırıma yönlendirilmesi desteklenmelidir. Reel sektörün finansmanında sermaye piyasasının kullanılması desteklenmelidir. Yatırım bankacılığı

modeli desteklenmeli ve geliştirilmelidir. Rekabetçi ve cazip bir finansal sistem oluşturulmalıdır” açıklamasında bulundu.“Yatırım fonu ve borçlanma

araçlarında stopaj aynı anda düşürülmeli”Hazine ve Maliye Bakanlığı’na yatırım fonu ve borçlanma araçlarında stopajın aynı anda düşürülmesini ilettiklerini

kaydeden Erhan Topaç, şu ifadeleri kullandı: “Yeni düzenleme varlık sınıfları arasında asimetri oluşturup mevduatın baskınlığını daha da artırıyor. Yatırım

araçları arasında oluşturulan vergi arbitrajı, sermaye piyasası araçlarının gelişimini olumsuz etkileyecektir. Özellikle kurumsal yatırımcı tabanını olumsuz

etkileyeceğinden ve reel sektörün sermaye piyasası yoluyla finansman sağlama olanaklarını kısıtlayacağından endişe ediyoruz. Bizim önerimiz aynı şeyin

aynı oranlarda yatırım fonları ve borçlanma araçlarında da olması. Şu anda 1 yıldan az hem yatırım fonları hem borçlanma araçlarında stopaj yüzde 10,

bunun yüzde 3’e düşmesini istiyoruz. 1 yıl üstünde de sıfırı önerdik. Yatırım araçları arasındaki dengenin korunmasını istiyoruz. Hazine ve Maliye

Bakanlığı’na da ilettik, değerlendiriyorlar”.“İlk 6 ayda halka arzlardan 5,4 milyar TL kaynak oluşturuldu”Erhan Topaç, yılın ilk 6 ayında halka arzlardan kabaca

5,4 milyar TL kaynak oluşturulduğunu vurgulayarak, “Yakın zamanda sektörümüzün ilk altı ayına ilişkin verileri derledik. İlk 6 ayda aracı kurumlarımız 9

şirketin halka açılmasına aracılık etti. Bu halka arzlardan kabaca 5,4 milyar TL kaynak oluşturuldu. Bu son yılların en ciddi halka arz rakamıdır. Yatırım

kuruluşlarımız yılın ilk sekiz ayında şirketlerin 13,4 milyar TL’si özkaynak yoluyla, 111 milyar TL’si borçlanma aracı ihracıyla kaynak oluşturulmasına aracılık

etti. İlk 6 ayda geçen seneye göre işlem hacimlerimiz yüzde 55 arttı. Pay piyasamız dünyadaki en likit piyasalar arasında yer alıyor. Portföy yönetim şirketleri

tarafında ise yönetilen portföy büyüklüğü son bir yılda yüzde 20 artışla 168 milyar TL’ye çıktı. Hedefimiz bu tutarları daha da arttırarak kurumsal yatırımcı

tabanımızı genişletmek” diye konuştu.Başkan Topaç, 1 Ekim’de Dünya Yatırımcı Haftası dolayısıyla Borsa İstanbul’da, gong töreni düzenleyeceklerini ifade

etti.
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Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor: 2 aydı 3 yıla çıkabilir

 

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Başkanı Erhan Topaç, Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) cayma hakkı süresinin 2 günden 2 ila 3 yıla çıkarılması

için SPK'ya talepte bulunulduğunu belirtiyor.
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MİLYONLARI İLGİLENDİRİYOR: 2 AYDI 3 YILA ÇIKABİLİR
Milyonları ilgilendiriyor: 2 aydı 3 yıla çıkabilir

 

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Başkanı Erhan Topaç, Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) cayma hakkı süresinin 2 günden 2 ila 3 yıla çıkarılması

için SPK'ya talepte bulunulduğunu belirtiyor.

													

													Cumhuriyet
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Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor: 2 aydı 3 yıla çıkabilir
Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor: 2 aydı 3 yıla çıkabilir

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Başkanı Erhan Topaç, Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) cayma hakkı süresinin 2 günden 2 ila 3 yıla çıkarılması

için SPK'ya talepte bulunulduğunu belirtiyor.

Topaç ayrıca, mevduat ve katılma hesaplarındaki stopaj oranın 3 ay geçerli olmak üzere indirilmesinin varlık sınıfları arasında asimetri yaratıp mevduatın

baskınlığını artırdığını belirterek stopajın yatırım fonları ve borçlanma araçlarında da düşürülmesi gerektiğini belirtti.

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Başkanı Erhan Topaç sektörün 2018 ilk yarıyıl verilerini ve sermaye piyasasının geliştirilmesi için önerilerini TSPB

Genel Merkez'de düzenlenen "Sermaye Piyasalarının Geleceği" konulu basın toplantısında paylaştı. 

Topaç, 79 aracı kurum, 44 banka, 53 portföy yönetim şirketi ve 49 yatırım ortaklığı olmak üzere toplam 225 kurum sayısıyla, finans sektöründe en kapsamlı

üye yapısına sahip kuruluş olduklarını söyledi.

Sermaye piyasaları üzerinden hem pay senedi hem de borçlanma aracı ihraçlarıyla ekonomiye finansman sağladıklarına işaret eden Topaç, sektörün yurt içi

tasarrufları yatırımlara yönlendirerek sermayenin tabana yayılmasını sağladığını ve yurt dışı tasarrufları ülkeye çekerek cari açığın finansmanında rol

oynadığını vurguladı.

Topaç, sermaye piyasasının stratejik sektör olarak belirlenmesi ve en üst düzeyde sahiplenilmesi gerektiğini dile getirdi.

Erhan Topaç, sektörün ileriye taşınmasının, hem kaynak arayan işletmelere hem de yatırımcılara daha fazla seçenek sunabilmesi için Birliğin öncelikli

gördüğü alanları ve bu alanlarla ilgili önerilerini şöyle sıraladı: 

"Sermaye piyasası stratejik sektör olarak belirlenmeli ve en üst düzeyde sahiplenilmeli. Yurt içi tasarrufların sermaye piyasası yoluyla yatırıma

yönlendirilmesi desteklenmeli. Reel sektörün finansmanında sermaye piyasasının kullanılması desteklenmeli. Yatırım bankacılığı modeli desteklenmeli ve

geliştirilmeli. Rekabetçi ve cazip bir finansal sistem yaratılmalı."

"Reel sektörün kaynak yaratmasına aracılık ediyoruz"

TSPB Başkanı Topaç, sermaye piyasalarına yönelik detaylı önerileri ilgili kurumlarla paylaştıklarını belirterek, reel sektörün kaynak yaratmasına aracılık

ettiklerini anlattı.

Gelecek dönemde paydaşlarının da desteğiyle daha güçlü sermaye piyasaları ekosistemi oluşturmayı umduklarını dile getiren Topaç, "Ekim ayı içinde,

üyelerimizin ve sektör temsilcilerinin katılacağı geniş kapsamlı bir çalıştay düzenleyerek ortak akılla önerilerimizi geliştirmeye devam edeceğiz." ifadelerini

kullandı.

TSPB tarafından düzenli olarak derlenen veriler hakkında da bilgi veren Topaç, şunları kaydetti:

"Yakın zamanda sektörümüzün ilk altı ayına ilişkin verileri derledik. İlk 6 ayda aracı kurumlarımız 9 şirketin halka açılmasına aracılık etti. Bu halka arzlardan

kabaca 5,4 milyar TL kaynak yaratıldı. Bu son yılların en ciddi halka arz rakamı. Ayrıca bedelli sermaye artırımları ve ikincil halka arzlar da yapıldı. Bunlarla

da 13,4 milyar TL’si öz kaynak yoluyla, 111 milyar TL’si borçlanma aracı ihracıyla kaynak yaratmasına aracılık etti. İlk 6 ayda geçen seneye göre işlem

hacimlerimiz yüzde 55 arttı. Pay piyasamız dünyadaki en likit piyasalar arasında yer alıyor."

Topaç, portföy yönetim şirketleri tarafında ise yönetilen portföy büyüklüğünün son bir yılda yüzde 20 artışla 168 milyar TL’ye çıktığını aktararak, "Hedefimiz

bu tutarları daha da arttırarak kurumsal yatırımcı tabanımızı genişletmek." dedi.

- "Son vergi düzenlemesi, piyasamızın gelişmesini olumsuz etkileyebilir"

Erhan Topaç, mevduat ve katılma hesaplarındaki stopaj oranın 3 ay geçerli olmak üzere indirilmesine dair 30 Ağustos'ta alınan karara değinerek, şu

değerlendirmelerde bulundu: 

"Yeni düzenleme varlık sınıfları arasında asimetri yaratıp mevduatın baskınlığını daha da artırıyor. Yatırım araçları arasında yaratılan vergi arbitrajı, sermaye

piyasası araçlarının gelişimini olumsuz etkileyecek. Özellikle kurumsal yatırımcı tabanını olumsuz etkileyeceğinden ve reel sektörün sermaye piyasası

yoluyla finansman sağlama olanaklarını kısıtlayacağından endişe ediyoruz."

Bu durumu aynı gün Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) bildirdiklerini aktaran Topaç, şunları kaydetti: 

Bu konuda bir gelişme bekliyoruz. Bizim önerimiz aynı şeyin aynı oranlarda (stopajın düşürülmesi) yatırım fonları ve borçlanma araçlarında da olması. Şu

anda 1 yıldan az hem yatırım fonları hem borçlanma araçlarında stopaj yüzde 10, bunun yüzde 3'e düşmesini istiyoruz. 1 yıl üstünde de sıfırı önerdik.

Yatırım araçları arasındaki dengenin korunmasını istiyoruz. Hazine ve Maliye Bakanlığı'na da ilettik, değerlendiriyorlar.

Cari açığın finansmanında sermaye piyasasının önemli bir rol oynadığının altını çizen Topaç, yerli yatırımcıların çoğunluğunun TL/YP mevduatta,

yabancıların birinci tercihlerinin ise pay piyasası olduğunu söyledi.

- "Etkinliklerimizle sermaye piyasası farkındalığını artırıyoruz"

Topaç, etkinliklerle sermaye piyasası farkındalığını artırdıklarını belirterek, Birliğin gelecek dönem etkinliklerine ilişkin şu bilgileri verdi:

"Sektörümüzün en önemli etkinliği haline gelen ve bu sene 13-14 Kasım'da üçüncüsünü düzenleyeceğimiz Kongremizin çalışmalarına hız verdik. İki gün

boyunca dünyaca ünlü uzmanlara ev sahipliği yapacak Kongre’de, 100’ü aşkın konuşmacı yer alacak. 24 panelin yanı sıra 24 farklı başlıkta eğitim

programları yapılacak. Kongredeki panel ve eğitimler tüm katılımcılara açık olup kayıtlar ücretsiz olacak."

Topaç, Dünya Yatırımcı Haftası kapsamında 1 Ekim'de Borsa İstanbul’da, yatırımcılar ve sermaye piyasası kurumları temsilcileri katılımıyla Gong Töreni

düzenleyeceklerini de sözlerine ekledi.

Verilen bilgiye göre, TSPB, Bireysel Emeklilik Sistemi'nden ( BES) cayma hakkının 2 aydan 2 ila 3 yıla çıkarılmasına ilişkin SPK'ya talep iletti.
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Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Başkanı Erhan Topaç, Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) cayma hakkı süresinin 2 günden 2 ila 3 yıla çıkarılması

için SPK'ya talepte bulunulduğunu belirtiyor.

Topaç ayrıca, mevduat ve katılma hesaplarındaki stopaj oranın 3 ay geçerli olmak üzere indirilmesinin varlık sınıfları arasında asimetri yaratıp mevduatın

baskınlığını artırdığını belirterek stopajın yatırım fonları ve borçlanma araçlarında da düşürülmesi gerektiğini belirtti.

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Başkanı Erhan Topaç sektörün 2018 ilk yarıyıl verilerini ve sermaye piyasasının geliştirilmesi için önerilerini TSPB

Genel Merkez'de düzenlenen "Sermaye Piyasalarının Geleceği" konulu basın toplantısında paylaştı. 

Topaç, 79 aracı kurum, 44 banka, 53 portföy yönetim şirketi ve 49 yatırım ortaklığı olmak üzere toplam 225 kurum sayısıyla, finans sektöründe en kapsamlı

üye yapısına sahip kuruluş olduklarını söyledi.

Sermaye piyasaları üzerinden hem pay senedi hem de borçlanma aracı ihraçlarıyla ekonomiye finansman sağladıklarına işaret eden Topaç, sektörün yurt içi

tasarrufları yatırımlara yönlendirerek sermayenin tabana yayılmasını sağladığını ve yurt dışı tasarrufları ülkeye çekerek cari açığın finansmanında rol

oynadığını vurguladı.

Topaç, sermaye piyasasının stratejik sektör olarak belirlenmesi ve en üst düzeyde sahiplenilmesi gerektiğini dile getirdi.

Erhan Topaç, sektörün ileriye taşınmasının, hem kaynak arayan işletmelere hem de yatırımcılara daha fazla seçenek sunabilmesi için Birliğin öncelikli

gördüğü alanları ve bu alanlarla ilgili önerilerini şöyle sıraladı: 

"Sermaye piyasası stratejik sektör olarak belirlenmeli ve en üst düzeyde sahiplenilmeli. Yurt içi tasarrufların sermaye piyasası yoluyla yatırıma

yönlendirilmesi desteklenmeli. Reel sektörün finansmanında sermaye piyasasının kullanılması desteklenmeli. Yatırım bankacılığı modeli desteklenmeli ve

geliştirilmeli. Rekabetçi ve cazip bir finansal sistem yaratılmalı."

"Reel sektörün kaynak yaratmasına aracılık ediyoruz"

TSPB Başkanı Topaç, sermaye piyasalarına yönelik detaylı önerileri ilgili kurumlarla paylaştıklarını belirterek, reel sektörün kaynak yaratmasına aracılık

ettiklerini anlattı.

Gelecek dönemde paydaşlarının da desteğiyle daha güçlü sermaye piyasaları ekosistemi oluşturmayı umduklarını dile getiren Topaç, "Ekim ayı içinde,

üyelerimizin ve sektör temsilcilerinin katılacağı geniş kapsamlı bir çalıştay düzenleyerek ortak akılla önerilerimizi geliştirmeye devam edeceğiz." ifadelerini

kullandı.

TSPB tarafından düzenli olarak derlenen veriler hakkında da bilgi veren Topaç, şunları kaydetti:

"Yakın zamanda sektörümüzün ilk altı ayına ilişkin verileri derledik. İlk 6 ayda aracı kurumlarımız 9 şirketin halka açılmasına aracılık etti. Bu halka arzlardan

kabaca 5,4 milyar TL kaynak yaratıldı. Bu son yılların en ciddi halka arz rakamı. Ayrıca bedelli sermaye artırımları ve ikincil halka arzlar da yapıldı. Bunlarla

da 13,4 milyar TL’si öz kaynak yoluyla, 111 milyar TL’si borçlanma aracı ihracıyla kaynak yaratmasına aracılık etti. İlk 6 ayda geçen seneye göre işlem

hacimlerimiz yüzde 55 arttı. Pay piyasamız dünyadaki en likit piyasalar arasında yer alıyor."

Topaç, portföy yönetim şirketleri tarafında ise yönetilen portföy büyüklüğünün son bir yılda yüzde 20 artışla 168 milyar TL’ye çıktığını aktararak, "Hedefimiz

bu tutarları daha da arttırarak kurumsal yatırımcı tabanımızı genişletmek." dedi.

- "Son vergi düzenlemesi, piyasamızın gelişmesini olumsuz etkileyebilir"

Erhan Topaç, mevduat ve katılma hesaplarındaki stopaj oranın 3 ay geçerli olmak üzere indirilmesine dair 30 Ağustos'ta alınan karara değinerek, şu

değerlendirmelerde bulundu: 

"Yeni düzenleme varlık sınıfları arasında asimetri yaratıp mevduatın baskınlığını daha da artırıyor. Yatırım araçları arasında yaratılan vergi arbitrajı, sermaye

piyasası araçlarının gelişimini olumsuz etkileyecek. Özellikle kurumsal yatırımcı tabanını olumsuz etkileyeceğinden ve reel sektörün sermaye piyasası

yoluyla finansman sağlama olanaklarını kısıtlayacağından endişe ediyoruz."

Bu durumu aynı gün Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) bildirdiklerini aktaran Topaç, şunları kaydetti: 

Bu konuda bir gelişme bekliyoruz. Bizim önerimiz aynı şeyin aynı oranlarda (stopajın düşürülmesi) yatırım fonları ve borçlanma araçlarında da olması. Şu

anda 1 yıldan az hem yatırım fonları hem borçlanma araçlarında stopaj yüzde 10, bunun yüzde 3'e düşmesini istiyoruz. 1 yıl üstünde de sıfırı önerdik.

Yatırım araçları arasındaki dengenin korunmasını istiyoruz. Hazine ve Maliye Bakanlığı'na da ilettik, değerlendiriyorlar.

Cari açığın finansmanında sermaye piyasasının önemli bir rol oynadığının altını çizen Topaç, yerli yatırımcıların çoğunluğunun TL/YP mevduatta,

yabancıların birinci tercihlerinin ise pay piyasası olduğunu söyledi.

- "Etkinliklerimizle sermaye piyasası farkındalığını artırıyoruz"

Topaç, etkinliklerle sermaye piyasası farkındalığını artırdıklarını belirterek, Birliğin gelecek dönem etkinliklerine ilişkin şu bilgileri verdi:

"Sektörümüzün en önemli etkinliği haline gelen ve bu sene 13-14 Kasım'da üçüncüsünü düzenleyeceğimiz Kongremizin çalışmalarına hız verdik. İki gün

boyunca dünyaca ünlü uzmanlara ev sahipliği yapacak Kongre’de, 100’ü aşkın konuşmacı yer alacak. 24 panelin yanı sıra 24 farklı başlıkta eğitim

programları yapılacak. Kongredeki panel ve eğitimler tüm katılımcılara açık olup kayıtlar ücretsiz olacak."

Topaç, Dünya Yatırımcı Haftası kapsamında 1 Ekim'de Borsa İstanbul’da, yatırımcılar ve sermaye piyasası kurumları temsilcileri katılımıyla Gong Töreni

düzenleyeceklerini de sözlerine ekledi.

Verilen bilgiye göre, TSPB, Bireysel Emeklilik Sistemi'nden ( BES) cayma hakkının 2 aydan 2 ila 3 yıla çıkarılmasına ilişkin SPK'ya talep iletti.
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Milyonları ilgilendiriyor: 2 aydı 3 yıla çıkabilir

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Başkanı Erhan Topaç, Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) cayma hakkı süresinin 2 günden 2 ila 3 yıla çıkarılması

için SPK'ya talepte bulunulduğunu belirtiyor.

Topaç ayrıca, mevduat ve katılma hesaplarındaki stopaj oranın 3 ay geçerli olmak üzere indirilmesinin varlık sınıfları arasında asimetri yaratıp mevduatın

baskınlığını artırdığını belirterek stopajın yatırım fonları ve borçlanma araçlarında da düşürülmesi gerektiğini belirtti.

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Başkanı Erhan Topaç sektörün 2018 ilk yarıyıl verilerini ve sermaye piyasasının geliştirilmesi için önerilerini TSPB

Genel Merkez'de düzenlenen "Sermaye Piyasalarının Geleceği" konulu basın toplantısında paylaştı. 

Topaç, 79 aracı kurum, 44 banka, 53 portföy yönetim şirketi ve 49 yatırım ortaklığı olmak üzere toplam 225 kurum sayısıyla, finans sektöründe en kapsamlı

üye yapısına sahip kuruluş olduklarını söyledi.

Sermaye piyasaları üzerinden hem pay senedi hem de borçlanma aracı ihraçlarıyla ekonomiye finansman sağladıklarına işaret eden Topaç, sektörün yurt içi

tasarrufları yatırımlara yönlendirerek sermayenin tabana yayılmasını sağladığını ve yurt dışı tasarrufları ülkeye çekerek cari açığın finansmanında rol

oynadığını vurguladı.

Topaç, sermaye piyasasının stratejik sektör olarak belirlenmesi ve en üst düzeyde sahiplenilmesi gerektiğini dile getirdi.

Erhan Topaç, sektörün ileriye taşınmasının, hem kaynak arayan işletmelere hem de yatırımcılara daha fazla seçenek sunabilmesi için Birliğin öncelikli

gördüğü alanları ve bu alanlarla ilgili önerilerini şöyle sıraladı: 

"Sermaye piyasası stratejik sektör olarak belirlenmeli ve en üst düzeyde sahiplenilmeli. Yurt içi tasarrufların sermaye piyasası yoluyla yatırıma

yönlendirilmesi desteklenmeli. Reel sektörün finansmanında sermaye piyasasının kullanılması desteklenmeli. Yatırım bankacılığı modeli desteklenmeli ve

geliştirilmeli. Rekabetçi ve cazip bir finansal sistem yaratılmalı."

"Reel sektörün kaynak yaratmasına aracılık ediyoruz"

TSPB Başkanı Topaç, sermaye piyasalarına yönelik detaylı önerileri ilgili kurumlarla paylaştıklarını belirterek, reel sektörün kaynak yaratmasına aracılık

ettiklerini anlattı.

Gelecek dönemde paydaşlarının da desteğiyle daha güçlü sermaye piyasaları ekosistemi oluşturmayı umduklarını dile getiren Topaç, "Ekim ayı içinde,

üyelerimizin ve sektör temsilcilerinin katılacağı geniş kapsamlı bir çalıştay düzenleyerek ortak akılla önerilerimizi geliştirmeye devam edeceğiz." ifadelerini

kullandı.

TSPB tarafından düzenli olarak derlenen veriler hakkında da bilgi veren Topaç, şunları kaydetti:

"Yakın zamanda sektörümüzün ilk altı ayına ilişkin verileri derledik. İlk 6 ayda aracı kurumlarımız 9 şirketin halka açılmasına aracılık etti. Bu halka arzlardan

kabaca 5,4 milyar TL kaynak yaratıldı. Bu son yılların en ciddi halka arz rakamı. Ayrıca bedelli sermaye artırımları ve ikincil halka arzlar da yapıldı. Bunlarla

da 13,4 milyar TL’si öz kaynak yoluyla, 111 milyar TL’si borçlanma aracı ihracıyla kaynak yaratmasına aracılık etti. İlk 6 ayda geçen seneye göre işlem

hacimlerimiz yüzde 55 arttı. Pay piyasamız dünyadaki en likit piyasalar arasında yer alıyor."

Topaç, portföy yönetim şirketleri tarafında ise yönetilen portföy büyüklüğünün son bir yılda yüzde 20 artışla 168 milyar TL’ye çıktığını aktararak, "Hedefimiz

bu tutarları daha da arttırarak kurumsal yatırımcı tabanımızı genişletmek." dedi.

- "Son vergi düzenlemesi, piyasamızın gelişmesini olumsuz etkileyebilir"

Erhan Topaç, mevduat ve katılma hesaplarındaki stopaj oranın 3 ay geçerli olmak üzere indirilmesine dair 30 Ağustos'ta alınan karara değinerek, şu

değerlendirmelerde bulundu: 

"Yeni düzenleme varlık sınıfları arasında asimetri yaratıp mevduatın baskınlığını daha da artırıyor. Yatırım araçları arasında yaratılan vergi arbitrajı, sermaye

piyasası araçlarının gelişimini olumsuz etkileyecek. Özellikle kurumsal yatırımcı tabanını olumsuz etkileyeceğinden ve reel sektörün sermaye piyasası

yoluyla finansman sağlama olanaklarını kısıtlayacağından endişe ediyoruz."

Bu durumu aynı gün Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) bildirdiklerini aktaran Topaç, şunları kaydetti: 

Bu konuda bir gelişme bekliyoruz. Bizim önerimiz aynı şeyin aynı oranlarda (stopajın düşürülmesi) yatırım fonları ve borçlanma araçlarında da olması. Şu

anda 1 yıldan az hem yatırım fonları hem borçlanma araçlarında stopaj yüzde 10, bunun yüzde 3'e düşmesini istiyoruz. 1 yıl üstünde de sıfırı önerdik.

Yatırım araçları arasındaki dengenin korunmasını istiyoruz. Hazine ve Maliye Bakanlığı'na da ilettik, değerlendiriyorlar.

Cari açığın finansmanında sermaye piyasasının önemli bir rol oynadığının altını çizen Topaç, yerli yatırımcıların çoğunluğunun TL/YP mevduatta,

yabancıların birinci tercihlerinin ise pay piyasası olduğunu söyledi.

- "Etkinliklerimizle sermaye piyasası farkındalığını artırıyoruz"

Topaç, etkinliklerle sermaye piyasası farkındalığını artırdıklarını belirterek, Birliğin gelecek dönem etkinliklerine ilişkin şu bilgileri verdi:

"Sektörümüzün en önemli etkinliği haline gelen ve bu sene 13-14 Kasım'da üçüncüsünü düzenleyeceğimiz Kongremizin çalışmalarına hız verdik. İki gün

boyunca dünyaca ünlü uzmanlara ev sahipliği yapacak Kongre’de, 100’ü aşkın konuşmacı yer alacak. 24 panelin yanı sıra 24 farklı başlıkta eğitim

programları yapılacak. Kongredeki panel ve eğitimler tüm katılımcılara açık olup kayıtlar ücretsiz olacak."

Topaç, Dünya Yatırımcı Haftası kapsamında 1 Ekim'de Borsa İstanbul’da, yatırımcılar ve sermaye piyasası kurumları temsilcileri katılımıyla Gong Töreni

düzenleyeceklerini de sözlerine ekledi.

Verilen bilgiye göre, TSPB, Bireysel Emeklilik Sistemi'nden ( BES) cayma hakkının 2 aydan 2 ila 3 yıla çıkarılmasına ilişkin SPK'ya talep iletti.
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Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor: BES te önemli hamle

 

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Başkanı Erhan Topaç, Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) cayma hakkı süresinin 2 günden 2 ila 3 yıla çıkarılması

için SPK ya talepte bulunulduğunu belirtiyor.
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MİLYONLARCA KİŞİYİ İLGİLENDİRİYOR: 2 AYDI 3 YILA ÇIKABİLİR
Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor: 2 aydı 3 yıla çıkabilir

 

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Başkanı Erhan Topaç, Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) cayma hakkı süresinin 2 günden 2 ila 3 yıla çıkarılması

için SPK ya talepte bulunulduğunu belirtiyor.
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‘Yatırım araçları arasında denge korunmalı’
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‘Yatırım araçları arasında denge korunmalı’

                       Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Başkanı Erhan Topaç, mevduatta stopaj oranının düşürülmesine yönelik son vergi düzenlemesinin

yatırım fonları ve borçlanma araçlarında da olması gerektiğini ve bununla ilgili taleplerini ilettiklerini belirtere...
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‘Yatırım araçları arasında denge korunmalı’
‘Yatırım araçları arasında denge korunmalı’

 

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Başkanı Erhan Topaç, mevduatta stopaj oranının düşürülmesine yönelik son vergi düzenlemesinin yatırım fonları

ve borçlanma araçlarında da olması gerektiğini ve bununla ilgili taleplerini ilettiklerini belirterek y
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‘YATIRIM ARAÇLARI ARASINDA DENGE KORUNMALI’
‘Yatırım araçları arasında denge korunmalı’

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Başkanı Erhan Topaç, mevduatta stopaj oranının düşürülmesine yönelik son vergi düzenlemesinin yatırım fonları

ve borçlanma araçlarında da olması gerektiğini ve bununla ilgili taleplerini ilettiklerini belirterek yatırım araçları arasındaki dengenin korunması gerektiğine

dikkat çekti.

TSPB Başkanı Topaç, düzenlenen basın toplantısında mevduat ve katılma hesaplarındaki stopaj oranının düşürülmesinin varlık sınıfları arasında mevduatın

baskınlığını daha da artırdığını söyleyerek, reel sektörün sermaye piyasası yoluyla finansman sağlama olanaklarını kısıtlayacağından endişe ettiklerini

belirtti.Son düzenlemenin ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı'na yatırım fonları ve borçlanma araçlarında stopajların düşürülmesini önerdiklerini kaydeden

Topaç, konunun şu anda değerlendirildiğini söyledi.TL hesaplarından alınan stopaj düşürülüp bir yıldan uzun vadede yüzde 10'dan sıfıra indirilirken, döviz

hesaplarından alınan bir yıldan kısa vadelerde yükseltildi. Uygulama üç ay süreyle geçerli olacak.Kararla katılım bankaları tarafından katılma hesabı

karşılığında ödenen kâr paylarından yapılan tevkifat oranları da aynı şekilde düşürüldü.Topaç, yeni düzenlemenin varlık sınıfları arasında asimetri yaratıp

mevduatın baskınlığını daha da artırdığını söyleyerek, "Yatırım araçları arasında yaratılan vergi arbitrajı sermaye piyasası araçlarının gelişimini olumsuz

etkileyecektir. Özellikle kurumsal yatırımcı tabanını olumsuz etkileyeceğinden ve reel sektörün sermaye piyasası yoluyla finansman sağlama olanaklarını

kısıtlayacağından endişe ediyoruz" dedi.Söz konusu kaygılarını ilgili bakanlık ve SPK'ya da bildirdiklerini ifade eden Topaç, bu konuda bir gelişme

beklediklerini belirterek şöyle devam etti:"Bizim önerimiz, (mevduatta yapılan düzenleme ile) aynı şeyin aynı oranlarda yatırım fonlarında ve borçlanma

araçlarında da olması yönünde. Biz yatırım araçları arasında dengenin korunmasını istiyoruz."Yatırım kuruluşlarının yılın ilk sekiz ayında, şirketlerin 13.4

milyar TL'si özkaynak yoluyla, 111 milyar TL'si borçlanma aracı ihracıyla kaynak yaratmasına aracılık ettiğini ifade eden Topaç, "Portföy yönetim şirketleri

tarafında ise yönetilen portföy büyüklüğü son bir yılda yüzde 20 artışla 168 milyar TL'ye çıktı. Hedefimiz bu tutarları daha da artırarak kurumsal yatırımcı

tabanımızı genişletmek" diye konuştu.Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği bünyesinde, 79 aracı kurum, 44 banka, 53 portföy yönetim şirketi ve 49 yatırım

ortaklığı olmak üzere toplam 225 kurum bulunuyor.
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Tspb Başkanı Erhan Topaçtan Stopaj Açıklaması
Tspb Başkanı Erhan Topaçtan Stopaj Açıklaması

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Başkanı Erhan Topaç, sektörün 2018 ilk yarıyıl verilerini ve sermaye piyasasının geliştirilmesi için önerilerini paylaştı.

Başkan Topaç, Hazine ve Maliye Bakanlığı’na yatırım fonu ve borçlanma araçlarında stopajın aynı anda düşürülmesini tavsiye ettiklerini söyledi.

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Başkanı Erhan Topaç, düzenlenen basın toplantısında sektörün 2018 ilk yarıyıl verilerini ve sermaye piyasasının

geliştirilmesi için önerilerini paylaştı. Toplam 225 kurum sayısıyla, finans sektöründe en kapsamlı üye yapısına sahip kuruluş olduklarını belirten Topaç,

sermaye piyasaları üzerinden hem pay senedi hem de borçlanma aracı ihraçlarıyla ekonomiye finansman sağladıklarını vurguladı. Sektörün yurt içi

tasarrufları yatırımlara yönlendirerek sermayenin tabana yayılmasına sağladığının ve yurt dışı tasarrufları ülkemize çekerek, cari açığın finansmanında rol

oynadığının altını çizdi.“Rekabetçi ve cazip bir finansal sistem oluşturulmalıdır”Güçlü Türkiye için daha güçlü sermaye piyasalarının gerektiğini belirten

Başkan Erhan Topaç, “Sermaye piyasası stratejik sektör olarak belirlenmeli ve en üst düzeyde sahiplenilmelidir. Yurt içi tasarrufların sermaye piyasası

yoluyla yatırıma yönlendirilmesi desteklenmelidir. Reel sektörün finansmanında sermaye piyasasının kullanılması desteklenmelidir. Yatırım bankacılığı

modeli desteklenmeli ve geliştirilmelidir. Rekabetçi ve cazip bir finansal sistem oluşturulmalıdır” açıklamasında bulundu.“Yatırım fonu ve borçlanma

araçlarında stopaj aynı anda düşürülmeli”Hazine ve Maliye Bakanlığı’na yatırım fonu ve borçlanma araçlarında stopajın aynı anda düşürülmesini ilettiklerini

kaydeden Erhan Topaç, şu ifadeleri kullandı: “Yeni düzenleme varlık sınıfları arasında asimetri oluşturup mevduatın baskınlığını daha da artırıyor. Yatırım

araçları arasında oluşturulan vergi arbitrajı, sermaye piyasası araçlarının gelişimini olumsuz etkileyecektir. Özellikle kurumsal yatırımcı tabanını olumsuz

etkileyeceğinden ve reel sektörün sermaye piyasası yoluyla finansman sağlama olanaklarını kısıtlayacağından endişe ediyoruz. Bizim önerimiz aynı şeyin

aynı oranlarda yatırım fonları ve borçlanma araçlarında da olması. Şu anda 1 yıldan az hem yatırım fonları hem borçlanma araçlarında stopaj yüzde 10,

bunun yüzde 3’e düşmesini istiyoruz. 1 yıl üstünde de sıfırı önerdik. Yatırım araçları arasındaki dengenin korunmasını istiyoruz. Hazine ve Maliye

Bakanlığı’na da ilettik, değerlendiriyorlar”.“İlk 6 ayda halka arzlardan 5,4 milyar TL kaynak oluşturuldu”Erhan Topaç, yılın ilk 6 ayında halka arzlardan kabaca

5,4 milyar TL kaynak oluşturulduğunu vurgulayarak, “Yakın zamanda sektörümüzün ilk altı ayına ilişkin verileri derledik. İlk 6 ayda aracı kurumlarımız 9

şirketin halka açılmasına aracılık etti. Bu halka arzlardan kabaca 5,4 milyar TL kaynak oluşturuldu. Bu son yılların en ciddi halka arz rakamıdır. Yatırım

kuruluşlarımız yılın ilk sekiz ayında şirketlerin 13,4 milyar TL’si özkaynak yoluyla, 111 milyar TL’si borçlanma aracı ihracıyla kaynak oluşturulmasına aracılık

etti. İlk 6 ayda geçen seneye göre işlem hacimlerimiz yüzde 55 arttı. Pay piyasamız dünyadaki en likit piyasalar arasında yer alıyor. Portföy yönetim şirketleri

tarafında ise yönetilen portföy büyüklüğü son bir yılda yüzde 20 artışla 168 milyar TL’ye çıktı. Hedefimiz bu tutarları daha da arttırarak kurumsal yatırımcı

tabanımızı genişletmek” diye konuştu.Başkan Topaç, 1 Ekim’de Dünya Yatırımcı Haftası dolayısıyla Borsa İstanbul’da, gong töreni düzenleyeceklerini ifade

etti.
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Stopajın Düşürülmesi Talep Edildi!
Stopajın Düşürülmesi Talep Edildi!

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Başkanı Erhan Topaç, Hazine ve Maliye Bakanlığı'na yatırım fonları ve borçlanma araçlarında stopajların düşürülmesini

önerdiklerini ve şu anda değerlendirildiğini belirtti.

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Başkanı Erhan Topaç, mevduat ve katılma hesaplarındaki stopaj oranının düşürülmesinin varlık sınıfları arasında

mevduatın baskınlığını daha da artırdığını belirterek, reel sektörün sermaye piyasası yoluyla finansman sağlama olanaklarını kısıtlayacağından endişe

ettiklerini söyledi.

 

	Topaç, son düzenlemenin ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı'na yatırım fonları ve borçlanma araçlarında stopajların düşürülmesini önerdiklerini ve şu

anda değerlendirildiğini belirtti.

 

	TL hesaplarından alınan stopaj düşürülüp bir yıldan uzun vadede yüzde 10'dan sıfıra indirilirken, döviz hesaplarından alınan bir yıldan kısa vadelerde

yükseltildi. Uygulama üç ay süreyle geçerli olacak.

 

	Kararla katılım bankaları tarafından katılma hesabı karşılığında ödenen kâr paylarından yapılan tevkifat oranları da aynı şekilde düşürüldü.

 

	Bugün düzenlenen basın toplantısı öncesi dağıtılan bültene göre Topaç, yeni düzenlemenin varlık sınıfları arasında asimetri yaratıp mevduatın baskınlığını

daha da artırdığını söyleyerek, "Yatırım araçları arasında yaratılan vergi arbitrajı sermaye piyasası araçlarının gelişimini olumsuz etkileyecektir. Özellikle

kurumsal yatırımcı tabanını olumsuz etkileyeceğinden ve reel sektörün sermaye piyasası yoluyla finansman sağlama olanaklarını kısıtlayacağından endişe

ediyoruz" dedi.
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Tspb Başkanı Erhan Topaçtan Stopaj Açıklaması
Tspb Başkanı Erhan Topaçtan Stopaj Açıklaması

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Başkanı Erhan Topaç, sektörün 2018 ilk yarıyıl verilerini ve sermaye piyasasının geliştirilmesi için önerilerini paylaştı.

Başkan Topaç, Hazine ve Maliye Bakanlığı’na yatırım fonu ve borçlanma araçlarında stopajın aynı anda düşürülmesini tavsiye ettiklerini söyledi.

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Başkanı Erhan Topaç, düzenlenen basın toplantısında sektörün 2018 ilk yarıyıl verilerini ve sermaye piyasasının

geliştirilmesi için önerilerini paylaştı. Toplam 225 kurum sayısıyla, finans sektöründe en kapsamlı üye yapısına sahip kuruluş olduklarını belirten Topaç,

sermaye piyasaları üzerinden hem pay senedi hem de borçlanma aracı ihraçlarıyla ekonomiye finansman sağladıklarını vurguladı. Sektörün yurt içi

tasarrufları yatırımlara yönlendirerek sermayenin tabana yayılmasına sağladığının ve yurt dışı tasarrufları ülkemize çekerek, cari açığın finansmanında rol

oynadığının altını çizdi.“Rekabetçi ve cazip bir finansal sistem oluşturulmalıdır”Güçlü Türkiye için daha güçlü sermaye piyasalarının gerektiğini belirten

Başkan Erhan Topaç, “Sermaye piyasası stratejik sektör olarak belirlenmeli ve en üst düzeyde sahiplenilmelidir. Yurt içi tasarrufların sermaye piyasası

yoluyla yatırıma yönlendirilmesi desteklenmelidir. Reel sektörün finansmanında sermaye piyasasının kullanılması desteklenmelidir. Yatırım bankacılığı

modeli desteklenmeli ve geliştirilmelidir. Rekabetçi ve cazip bir finansal sistem oluşturulmalıdır” açıklamasında bulundu.“Yatırım fonu ve borçlanma

araçlarında stopaj aynı anda düşürülmeli”Hazine ve Maliye Bakanlığı’na yatırım fonu ve borçlanma araçlarında stopajın aynı anda düşürülmesini ilettiklerini

kaydeden Erhan Topaç, şu ifadeleri kullandı: “Yeni düzenleme varlık sınıfları arasında asimetri oluşturup mevduatın baskınlığını daha da artırıyor. Yatırım

araçları arasında oluşturulan vergi arbitrajı, sermaye piyasası araçlarının gelişimini olumsuz etkileyecektir. Özellikle kurumsal yatırımcı tabanını olumsuz

etkileyeceğinden ve reel sektörün sermaye piyasası yoluyla finansman sağlama olanaklarını kısıtlayacağından endişe ediyoruz. Bizim önerimiz aynı şeyin

aynı oranlarda yatırım fonları ve borçlanma araçlarında da olması. Şu anda 1 yıldan az hem yatırım fonları hem borçlanma araçlarında stopaj yüzde 10,

bunun yüzde 3’e düşmesini istiyoruz. 1 yıl üstünde de sıfırı önerdik. Yatırım araçları arasındaki dengenin korunmasını istiyoruz. Hazine ve Maliye

Bakanlığı’na da ilettik, değerlendiriyorlar”.“İlk 6 ayda halka arzlardan 5,4 milyar TL kaynak oluşturuldu”Erhan Topaç, yılın ilk 6 ayında halka arzlardan kabaca

5,4 milyar TL kaynak oluşturulduğunu vurgulayarak, “Yakın zamanda sektörümüzün ilk altı ayına ilişkin verileri derledik. İlk 6 ayda aracı kurumlarımız 9

şirketin halka açılmasına aracılık etti. Bu halka arzlardan kabaca 5,4 milyar TL kaynak oluşturuldu. Bu son yılların en ciddi halka arz rakamıdır. Yatırım

kuruluşlarımız yılın ilk sekiz ayında şirketlerin 13,4 milyar TL’si özkaynak yoluyla, 111 milyar TL’si borçlanma aracı ihracıyla kaynak oluşturulmasına aracılık

etti. İlk 6 ayda geçen seneye göre işlem hacimlerimiz yüzde 55 arttı. Pay piyasamız dünyadaki en likit piyasalar arasında yer alıyor. Portföy yönetim şirketleri

tarafında ise yönetilen portföy büyüklüğü son bir yılda yüzde 20 artışla 168 milyar TL’ye çıktı. Hedefimiz bu tutarları daha da arttırarak kurumsal yatırımcı

tabanımızı genişletmek” diye konuştu.Başkan Topaç, 1 Ekim’de Dünya Yatırımcı Haftası dolayısıyla Borsa İstanbul’da, gong töreni düzenleyeceklerini ifade

etti.
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Tspb Başkanı Erhan Topaç'tan 'Stopaj' Açıklaması
Tspb Başkanı Erhan Topaç'tan 'Stopaj' Açıklaması

 

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Başkanı Erhan Topaç, sektörün 2018 ilk yarıyıl verilerini ve sermaye piyasasının geliştirilmesi için önerilerini paylaştı.

Başkan Topaç, Hazine ve Maliye Bakanlığı'na yatırım fonu ve borçlanma araçlarında stopajın aynı anda düşürülmesini tavsiye ettiklerini söyledi.   Türkiye

Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Başkanı Erhan Topaç, düzenlenen basın toplantısında sektörün 2018 ilk yarıyıl verilerini ve sermaye piyasasının

geliştirilmesi için önerilerini paylaştı. Toplam 225 kurum sayısıyla, finans sektöründe en kapsamlı üye yapısına sahip kuruluş olduklarını belirten Topaç,

sermaye piyasaları üzerinden hem pay senedi hem de borçlanma aracı ihraçlarıyla ekonomiye finansman sağladıklarını vurguladı. Sektörün yurt içi

tasarrufları yatırımlara yönlendirerek sermayenin tabana yayılmasına sağladığının ve yurt dışı tasarrufları ülkemize çekerek, cari açığın finansmanında rol

oynadığının altını çizdi.   "Rekabetçi ve cazip bir finansal sistem oluşturulmalıdır"   Güçlü Türkiye için daha güçlü sermaye piyasalarının gerektiğini belirten

Başkan Erhan Topaç, "Sermaye piyasası stratejik sektör olarak belirlenmeli ve en üst düzeyde sahiplenilmelidir. Yurt içi tasarrufların sermaye piyasası

yoluyla yatırıma yönlendirilmesi desteklenmelidir. Reel sektörün finansmanında sermaye piyasasının kullanılması desteklenmelidir. Yatırım bankacılığı

modeli desteklenmeli ve geliştirilmelidir. Rekabetçi ve cazip bir finansal sistem oluşturulmalıdır" açıklamasında bulundu.   "Yatırım fonu ve borçlanma

araçlarında stopaj aynı anda düşürülmeli"   Hazine ve Maliye Bakanlığı'na yatırım fonu ve borçlanma araçlarında stopajın aynı anda düşürülmesini ilettiklerini

kaydeden Erhan Topaç, şu ifadeleri kullandı: "Yeni düzenleme varlık sınıfları arasında asimetri oluşturup mevduatın baskınlığını daha da artırıyor. Yatırım

araçları arasında oluşturulan vergi arbitrajı, sermaye piyasası araçlarının gelişimini olumsuz etkileyecektir. Özellikle kurumsal yatırımcı tabanını olumsuz

etkileyeceğinden ve reel sektörün sermaye piyasası yoluyla finansman sağlama olanaklarını kısıtlayacağından endişe ediyoruz. Bizim önerimiz aynı şeyin

aynı oranlarda yatırım fonları ve borçlanma araçlarında da olması. Şu anda 1 yıldan az hem yatırım fonları hem borçlanma araçlarında stopaj yüzde 10,

bunun yüzde 3'e düşmesini istiyoruz. 1 yıl üstünde de sıfırı önerdik. Yatırım araçları arasındaki dengenin korunmasını istiyoruz. Hazine ve Maliye

Bakanlığı'na da ilettik, değerlendiriyorlar".   "İlk 6 ayda halka arzlardan 5,4 milyar TL kaynak oluşturuldu"   Erhan Topaç, yılın ilk 6 ayında halka arzlardan

kabaca 5,4 milyar TL kaynak oluşturulduğunu vurgulayarak, "Yakın zamanda sektörümüzün ilk altı ayına ilişkin verileri derledik. İlk 6 ayda aracı kurumlarımız

9 şirketin halka açılmasına aracılık etti. Bu halka arzlardan kabaca 5,4 milyar TL kaynak oluşturuldu. Bu son yılların en ciddi halka arz rakamıdır. Yatırım

kuruluşlarımız yılın ilk sekiz ayında şirketlerin 13,4 milyar TL'si özkaynak yoluyla, 111 milyar TL'si borçlanma aracı ihracıyla kaynak oluşturulmasına aracılık

etti. İlk 6 ayda geçen seneye göre işlem hacimlerimiz yüzde 55 arttı. Pay piyasamız dünyadaki en likit piyasalar arasında yer alıyor. Portföy yönetim şirketleri

tarafında ise yönetilen portföy büyüklüğü son bir yılda yüzde 20 artışla 168 milyar TL'ye çıktı. Hedefimiz bu tutarları daha da arttırarak kurumsal yatırımcı

tabanımızı genişletmek" diye konuştu.   Başkan Topaç, 1 Ekim'de Dünya Yatırımcı Haftası dolayısıyla Borsa İstanbul'da, gong töreni düzenleyeceklerini ifade

etti. - İSTANBUL
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Son dakika haberi... Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Başkanı Erhan Topaç, Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) cayma hakkı süresinin 2 günden 2 ila

3 yıla çıkarılması için SPK'ya talepte bulunulduğunu belirtiyor. Topaç ayrıca, mevduat ve katılma hesaplarındaki stopaj oranın 3 ay geçerli olmak üzere

indirilmesinin varlık sınıfları arasında asimetri yaratıp mevduatın baskınlığını artırdığını belirterek stopajın yatırım fonları ve borçlanma araçlarında da

düşürülmesi gerektiğini belirtti

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Başkanı Erhan Topaç sektörün 2018 ilk yarıyıl verilerini ve sermaye piyasasının geliştirilmesi için önerilerini TSPB

Genel Merkez'de düzenlenen "Sermaye Piyasalarının Geleceği" konulu basın toplantısında paylaştı.

Topaç, 79 aracı kurum, 44 banka, 53 portföy yönetim şirketi ve 49 yatırım ortaklığı olmak üzere toplam 225 kurum sayısıyla, finans sektöründe en kapsamlı

üye yapısına sahip kuruluş olduklarını söyledi.

 

 

	

		

			

				

				

			

 

			

 

		

	

 

 

Sermaye piyasaları üzerinden hem pay senedi hem de borçlanma aracı ihraçlarıyla ekonomiye finansman sağladıklarına işaret eden Topaç, sektörün yurt içi

tasarrufları yatırımlara yönlendirerek sermayenin tabana yayılmasını sağladığını ve yurt dışı tasarrufları ülkeye çekerek cari açığın finansmanında rol

oynadığını vurguladı.

 

Topaç, sermaye piyasasının stratejik sektör olarak belirlenmesi ve en üst düzeyde sahiplenilmesi gerektiğini dile getirdi.

Erhan Topaç, sektörün ileriye taşınmasının, hem kaynak arayan işletmelere hem de yatırımcılara daha fazla seçenek sunabilmesi için Birliğin öncelikli

gördüğü alanları ve bu alanlarla ilgili önerilerini şöyle sıraladı:

"Sermaye piyasası stratejik sektör olarak belirlenmeli ve en üst düzeyde sahiplenilmeli. Yurt içi tasarrufların sermaye piyasası yoluyla yatırıma

yönlendirilmesi desteklenmeli. Reel sektörün finansmanında sermaye piyasasının kullanılması desteklenmeli. Yatırım bankacılığı modeli desteklenmeli ve

geliştirilmeli. Rekabetçi ve cazip bir finansal sistem yaratılmalı."

 

- "Reel sektörün kaynak yaratmasına aracılık ediyoruz"

TSPB Başkanı Topaç, sermaye piyasalarına yönelik detaylı önerileri ilgili kurumlarla paylaştıklarını belirterek, reel sektörün kaynak yaratmasına aracılık

ettiklerini anlattı.

 

Gelecek dönemde paydaşlarının da desteğiyle daha güçlü sermaye piyasaları ekosistemi oluşturmayı umduklarını dile getiren Topaç, "Ekim ayı içinde,

üyelerimizin ve sektör temsilcilerinin katılacağı geniş kapsamlı bir çalıştay düzenleyerek ortak akılla önerilerimizi geliştirmeye devam edeceğiz." ifadelerini

kullandı.

TSPB tarafından düzenli olarak derlenen veriler hakkında da bilgi veren Topaç, şunları kaydetti:

"Yakın zamanda sektörümüzün ilk altı ayına ilişkin verileri derledik. İlk 6 ayda aracı kurumlarımız 9 şirketin halka açılmasına aracılık etti. Bu halka arzlardan

kabaca 5,4 milyar TL kaynak yaratıldı. Bu son yılların en ciddi halka arz rakamı. Ayrıca bedelli sermaye artırımları ve ikincil halka arzlar da yapıldı. Bunlarla

da 13,4 milyar TL’si öz kaynak yoluyla, 111 milyar TL’si borçlanma aracı ihracıyla kaynak yaratmasına aracılık etti. İlk 6 ayda geçen seneye göre işlem

hacimlerimiz yüzde 55 arttı. Pay piyasamız dünyadaki en likit piyasalar arasında yer alıyor."

Topaç, portföy yönetim şirketleri tarafında ise yönetilen portföy büyüklüğünün son bir yılda yüzde 20 artışla 168 milyar TL’ye çıktığını aktararak, "Hedefimiz

bu tutarları daha da arttırarak kurumsal yatırımcı tabanımızı genişletmek." dedi.

 

- "Son vergi düzenlemesi, piyasamızın gelişmesini olumsuz etkileyebilir"

Erhan Topaç, mevduat ve katılma hesaplarındaki stopaj oranın 3 ay geçerli olmak üzere indirilmesine dair 30 Ağustos'ta alınan karara değinerek, şu

değerlendirmelerde bulundu:

"Yeni düzenleme varlık sınıfları arasında asimetri yaratıp mevduatın baskınlığını daha da artırıyor. Yatırım araçları arasında yaratılan vergi arbitrajı, sermaye

piyasası araçlarının gelişimini olumsuz etkileyecek. Özellikle kurumsal yatırımcı tabanını olumsuz etkileyeceğinden ve reel sektörün sermaye piyasası

yoluyla finansman sağlama olanaklarını kısıtlayacağından endişe ediyoruz."

Bu durumu aynı gün Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) bildirdiklerini aktaran Topaç, şunları kaydetti:

 

HABERTURK.COM
Yayın Tarihi : 11.09.2018 02:44:00
Link : http://www.haberturk.com/son-dakika-bes-te-cyma-hakki-suresinin-degismesi-icin-teklif-

verildi-2138101-ekonomi



	

       Bu konuda bir gelişme bekliyoruz. Bizim önerimiz aynı şeyin aynı oranlarda (stopajın düşürülmesi) yatırım fonları ve borçlanma araçlarında da olması.

Şu anda 1 yıldan az hem yatırım fonları hem borçlanma araçlarında stopaj yüzde 10, bunun yüzde 3'e düşmesini istiyoruz. 1 yıl üstünde de sıfırı önerdik.

Yatırım araçları arasındaki dengenin korunmasını istiyoruz. Hazine ve Maliye Bakanlığı'na da ilettik, değerlendiriyorlar.

      

  

 

 

Cari açığın finansmanında sermaye piyasasının önemli bir rol oynadığının altını çizen Topaç, yerli yatırımcıların çoğunluğunun TL/YP mevduatta,

yabancıların birinci tercihlerinin ise pay piyasası olduğunu söyledi.

- "Etkinliklerimizle sermaye piyasası farkındalığını artırıyoruz"

Topaç, etkinliklerle sermaye piyasası farkındalığını artırdıklarını belirterek, Birliğin gelecek dönem etkinliklerine ilişkin şu bilgileri verdi:

"Sektörümüzün en önemli etkinliği haline gelen ve bu sene 13-14 Kasım'da üçüncüsünü düzenleyeceğimiz Kongremizin çalışmalarına hız verdik. İki gün

boyunca dünyaca ünlü uzmanlara ev sahipliği yapacak Kongre’de, 100’ü aşkın konuşmacı yer alacak. 24 panelin yanı sıra 24 farklı başlıkta eğitim

programları yapılacak. Kongredeki panel ve eğitimler tüm katılımcılara açık olup kayıtlar ücretsiz olacak."

Topaç, Dünya Yatırımcı Haftası kapsamında 1 Ekim'de Borsa İstanbul’da, yatırımcılar ve sermaye piyasası kurumları temsilcileri katılımıyla Gong Töreni

düzenleyeceklerini de sözlerine ekledi.

Verilen bilgiye göre, TSPB, Bireysel Emeklilik Sistemi'nden (BES) cayma hakkının 2 aydan 2 ila 3 yıla çıkarılmasına ilişkin SPK'ya talep iletti.

 

 

  

          

 

 

 

 

 

 

           GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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ANADOLU AJANSI.İstanbul Ticaret OdasıZiraat Türkiye KupasıDışişleri BakanlarıMustafa Kemal AtatürkRecep Tayyip Erdoğan

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 19201- TBMM Başkanı Binali Yıldırım, İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç ve beraberindeki heyeti

kabul edecek.(TBMM/16.30)EKONOMİ1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Dopa’da pilot çiftlik arazisinde, Sennar’da TİGEM iş birliği ile ekilen

pamuk tarlalarında ve Kenana’da şeker fabrikasında incelemelerde bulunacak.(Sudan)2- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan İngiltere'de temaslar

gerçekleştirecek.(Londra)3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Southwest Jiaotong Üniversitesinde 1915 Çanakkale Köprüsü'nün tam model rüzgar

tünel testine katılacak.(Çin)4- TÜİK, “Taşıt-Kilometre İstatistikleri, 2016” haber bültenini açıklayacak.(Ankara/10.00)5- Hazine 2 yıl vadeli tahvil ihalesi

düzenleyecek.(Ankara)6- Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) tarafından TSPB Genel Merkezi'nde "Sermaye Piyasalarının Geleceği" konulu basın

toplantısı yapılacak.(İstanbul/10.00)DÜNYA DİPLOMASİ1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-Romanya-Polonya Dışişleri Bakanları Toplantısı'na

katılacak ve mevkidaşlarıyla ortak basın toplantısı düzenleyecek.(Bükreş)2- Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, Astana

sürecinin garantör ülkeleri Türkiye, Rusya ve İranlı üst düzey diplomatlarla Suriye için Anayasa Komitesi kurulmasını görüşmek üzere bir araya

gelecek.(Cenevre)3- Arap Birliği, ABD’nin Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansına (UNRWA) maddi yardımı durdurma kararını

değerlendirmek üzere dışişleri bakanları seviyesinde toplanacak.(Kahire)4- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'a "Küresel

Donörler Forumu"nda "İnsani Hizmet Takdir Ödülü" verilecek.(Londra)5- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Beşşar Esed rejiminin saldırı ve ablukasındaki

bölgelerde durum takip ediliyor.(Halep/İdlib/Humus)6- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler takip ediliyor.(Sana)GÜNCEL1- Daha önce verilen beraat,

görevsizlik ve düşme kararları sonrasında tutuksuz 211 sanık yönünden devam eden "Ergenekon" davası Çağlayan'daki İstanbul 4. Ağır Ceza

Mahkemesinde görülecek.(İstanbul/10.00)SPOR1- UEFA Uluslar Ligi'nde ikinci hafta A, B, C ve D Liglerinde 7 maçla tamamlanacak.2- Ziraat Türkiye Kupası

2. eleme turu mücadelesi 7 maçla başlayacak.***Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi,

abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara

aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında, hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır. Kaynak : AA
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Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Başkanı Erhan Topaç, sektörün 2018 ilk yarıyıl verilerini ve sermaye piyasasının geliştirilmesi için önerilerini paylaştı.

Başkan Topaç, Hazine ve Maliye Bakanlığı'na yatırım fonu ve borçlanma araçlarında stopajın aynı anda düşürülmesini tavsiye ettiklerini söyledi.Türkiye

Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Başkanı Erhan Topaç, düzenlenen basın toplantısında sektörün 2018 ilk yarıyıl verilerini ve sermaye piyasasının

geliştirilmesi için önerilerini paylaştı. Toplam 225 kurum sayısıyla, finans sektöründe en kapsamlı üye yapısına sahip kuruluş olduklarını belirten Topaç,

sermaye piyasaları üzerinden hem pay senedi hem de borçlanma aracı ihraçlarıyla ekonomiye finansman sağladıklarını vurguladı. Sektörün yurt içi

tasarrufları yatırımlara yönlendirerek sermayenin tabana yayılmasına sağladığının ve yurt dışı tasarrufları ülkemize çekerek, cari açığın finansmanında rol

oynadığının altını çizdi."Rekabetçi ve cazip bir finansal sistem oluşturulmalıdır"Güçlü Türkiye için daha güçlü sermaye piyasalarının gerektiğini belirten

Başkan Erhan Topaç, "Sermaye piyasası stratejik sektör olarak belirlenmeli ve en üst düzeyde sahiplenilmelidir. Yurt içi tasarrufların sermaye piyasası

yoluyla yatırıma yönlendirilmesi desteklenmelidir. Reel sektörün finansmanında sermaye piyasasının kullanılması desteklenmelidir. Yatırım bankacılığı

modeli desteklenmeli ve geliştirilmelidir. Rekabetçi ve cazip bir finansal sistem oluşturulmalıdır" açıklamasında bulundu."Yatırım fonu ve borçlanma

araçlarında stopaj aynı anda düşürülmeli"Hazine ve Maliye Bakanlığı'na yatırım fonu ve borçlanma araçlarında stopajın aynı anda düşürülmesini ilettiklerini

kaydeden Erhan Topaç, şu ifadeleri kullandı: "Yeni düzenleme varlık sınıfları arasında asimetri oluşturup mevduatın baskınlığını daha da artırıyor. Yatırım

araçları arasında oluşturulan vergi arbitrajı, sermaye piyasası araçlarının gelişimini olumsuz etkileyecektir. Özellikle kurumsal yatırımcı tabanını olumsuz

etkileyeceğinden ve reel sektörün sermaye piyasası yoluyla finansman sağlama olanaklarını kısıtlayacağından endişe ediyoruz. Bizim önerimiz aynı şeyin

aynı oranlarda yatırım fonları ve borçlanma araçlarında da olması. Şu anda 1 yıldan az hem yatırım fonları hem borçlanma araçlarında stopaj yüzde 10,

bunun yüzde 3'e düşmesini istiyoruz. 1 yıl üstünde de sıfırı önerdik. Yatırım araçları arasındaki dengenin korunmasını istiyoruz. Hazine ve Maliye

Bakanlığı'na da ilettik, değerlendiriyorlar"."İlk 6 ayda halka arzlardan 5,4 milyar TL kaynak oluşturuldu"Erhan Topaç, yılın ilk 6 ayında halka arzlardan kabaca

5,4 milyar TL kaynak oluşturulduğunu vurgulayarak, "Yakın zamanda sektörümüzün ilk altı ayına ilişkin verileri derledik. İlk 6 ayda aracı kurumlarımız 9

şirketin halka açılmasına aracılık etti. Bu halka arzlardan kabaca 5,4 milyar TL kaynak oluşturuldu. Bu son yılların en ciddi halka arz rakamıdır. Yatırım

kuruluşlarımız yılın ilk sekiz ayında şirketlerin 13,4 milyar TL'si özkaynak yoluyla, 111 milyar TL'si borçlanma aracı ihracıyla kaynak oluşturulmasına aracılık

etti. İlk 6 ayda geçen seneye göre işlem hacimlerimiz yüzde 55 arttı. Pay piyasamız dünyadaki en likit piyasalar arasında yer alıyor. Portföy yönetim şirketleri

tarafında ise yönetilen portföy büyüklüğü son bir yılda yüzde 20 artışla 168 milyar TL'ye çıktı. Hedefimiz bu tutarları daha da arttırarak kurumsal yatırımcı

tabanımızı genişletmek" diye konuştu.Başkan Topaç, 1 Ekim'de Dünya Yatırımcı Haftası dolayısıyla Borsa İstanbul'da, gong töreni düzenleyeceklerini ifade

etti.İHA
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 ANADOLU AJANSIKurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 19201- TBMM Başkanı Binali Yıldırım, İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç ve

beraberindeki heyeti kabul edecek.

(TBMM/16.30)EKONOMİ 1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Dopa’da pilot çiftlik arazisinde, Sennar’da TİGEM iş birliği ile ekilen pamuk tarlalarında

ve Kenana’da şeker fabrikasında incelemelerde bulunacak. (Sudan)2- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan İngiltere'de temaslar gerçekleştirecek.(Londra)3-

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Southwest Jiaotong Üniversitesinde 1915 Çanakkale Köprüsü'nün tam model rüzgar tünel testine

katılacak.(Çin)4- TÜİK, “Taşıt-Kilometre İstatistikleri, 2016” haber bültenini açıklayacak.(Ankara/10.00)5- Hazine 2 yıl vadeli tahvil ihalesi

düzenleyecek.(Ankara)6- Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) tarafından TSPB Genel Merkezi'nde "Sermaye Piyasalarının Geleceği" konulu basın

toplantısı yapılacak. (İstanbul/10.00)DÜNYA DİPLOMASİ 1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-Romanya-Polonya Dışişleri Bakanları Toplantısı'na

katılacak ve mevkidaşlarıyla ortak basın toplantısı düzenleyecek.(Bükreş) 2- Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, Astana

sürecinin garantör ülkeleri Türkiye, Rusya ve İranlı üst düzey diplomatlarla Suriye için Anayasa Komitesi kurulmasını görüşmek üzere bir araya

gelecek.(Cenevre) 3- Arap Birliği, ABD’nin Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansına (UNRWA) maddi yardımı durdurma kararını

değerlendirmek üzere dışişleri bakanları seviyesinde toplanacak.(Kahire)4- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'a "Küresel

Donörler Forumu"nda "İnsani Hizmet Takdir Ödülü" verilecek.(Londra) 5- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Beşşar Esed rejiminin saldırı ve ablukasındaki

bölgelerde durum takip ediliyor.(Halep/İdlib/Humus) 6- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler takip ediliyor.(Sana) GÜNCEL 1- Daha önce verilen beraat,

görevsizlik ve düşme kararları sonrasında tutuksuz 211 sanık yönünden devam eden "Ergenekon" davası Çağlayan'daki İstanbul 4. Ağır Ceza

Mahkemesinde görülecek. (İstanbul/10.00)SPOR 1- UEFA Uluslar Ligi'nde ikinci hafta A, B, C ve D Liglerinde 7 maçla tamamlanacak.2- Ziraat Türkiye

Kupası 2. eleme turu mücadelesi 7 maçla başlayacak.***Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü

bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve

kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında, hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.
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SON DAKİKA HABERLER YATIRIM FONLARI VE BORÇLANMA ARAÇLARINDA STOPAJ DÜŞÜRÜLMELİ
Son Dakika Haberler Yatırım fonları ve borçlanma araçlarında stopaj düşürülmeli

 

Yatırım fonları ve borçlanma araçlarında stopaj düşürülmeli  son dakika gelişmesi detaylar haberimizde 11 Eylül 2018 Salı

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Başkanı Erhan Topaç, mevduat ve katılma hesaplarındaki stopaj oranın 3 ay geçerli olmak üzere indirilmesinin

varlık sınıfları arasında asimetri yaratıp mevduatın baskınlığını artırdığını belirterek, "Bizim …

Mynet Haber sitesinde yer alan habere göre  Array Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Başkanı Erhan Topaç, mevduat ve katılma hesaplarındaki

stopaj oranın 3 ay geçerli olmak üzere indirilmesinin varlık sınıfları arasında asimetri yaratıp mevduatın baskınlığını artırdığını belirterek,
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ANADOLU AJANSI

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 19201- TBMM Başkanı Binali Yıldırım, İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç ve beraberindeki heyeti

kabul edecek.(TBMM/16.30)EKONOMİ1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Dopa’da pilot çiftlik arazisinde, Sennar’da TİGEM iş birliği ile ekilen

pamuk tarlalarında ve Kenana’da şeker fabrikasında incelemelerde bulunacak.(Sudan)2- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan İngiltere'de temaslar

gerçekleştirecek.(Londra)3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Southwest Jiaotong Üniversitesinde 1915 Çanakkale Köprüsü'nün tam model rüzgar

tünel testine katılacak.(Çin)4- TÜİK, “Taşıt-Kilometre İstatistikleri, 2016” haber bültenini açıklayacak.(Ankara/10.00)5- Hazine 2 yıl vadeli tahvil ihalesi

düzenleyecek.(Ankara)6- Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) tarafından TSPB Genel Merkezi'nde "Sermaye Piyasalarının Geleceği" konulu basın

toplantısı yapılacak.(İstanbul/10.00)DÜNYA DİPLOMASİ1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-Romanya-Polonya Dışişleri Bakanları Toplantısı'na

katılacak ve mevkidaşlarıyla ortak basın toplantısı düzenleyecek.(Bükreş)2- Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, Astana

sürecinin garantör ülkeleri Türkiye, Rusya ve İranlı üst düzey diplomatlarla Suriye için Anayasa Komitesi kurulmasını görüşmek üzere bir araya

gelecek.(Cenevre)3- Arap Birliği, ABD’nin Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansına (UNRWA) maddi yardımı durdurma kararını

değerlendirmek üzere dışişleri bakanları seviyesinde toplanacak.(Kahire)4- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'a "Küresel

Donörler Forumu"nda "İnsani Hizmet Takdir Ödülü" verilecek.(Londra)5- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Beşşar Esed rejiminin saldırı ve ablukasındaki

bölgelerde durum takip ediliyor.(Halep/İdlib/Humus)6- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler takip ediliyor.(Sana)GÜNCEL1- Daha önce verilen beraat,

görevsizlik ve düşme kararları sonrasında tutuksuz 211 sanık yönünden devam eden "Ergenekon" davası Çağlayan'daki İstanbul 4. Ağır Ceza

Mahkemesinde görülecek.(İstanbul/10.00)SPOR1- UEFA Uluslar Ligi'nde ikinci hafta A, B, C ve D Liglerinde 7 maçla tamamlanacak.2- Ziraat Türkiye Kupası

2. eleme turu mücadelesi 7 maçla başlayacak.***Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi,

abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara

aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında, hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.
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ANADOLU AJANSI

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 19201- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı'na başkanlık

edecek.(Ankara/14.00)2- TBMM Başkanı Binali Yıldırım, İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç ve beraberindeki heyeti kabul edecek.(TBMM/16.30)

(Fotoğraflı-Görüntülü)YASAMA YÜRÜTME SİYASET1- CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde basın toplantısı

düzenleyecek.(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)EKONOMİ1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Sudan'da pilot çiftlik arazisinde, TİGEM iş birliği

ile ekilen pamuk tarlalarında ve şeker fabrikasında inceleme yapacak.(Dhopa/Sennar/Kenana) (Fotoğraflı-Görüntülü)2- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan

İngiltere'de temaslarda bulunacak.(Londra) (Fotoğraflı-Görüntülü)3- TÜİK, “Taşıt-Kilometre İstatistikleri, 2016” haber bültenini açıklayacak.(Ankara/10.00)4-

Hazine 2 yıl vadeli tahvil ihalesi düzenleyecek.(Ankara)5- Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) tarafından TSPB Genel Merkezi'nde "Sermaye

Piyasalarının Geleceği" konulu basın toplantısı yapılacak.(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)DÜNYA DİPLOMASİ1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,

Türkiye-Romanya-Polonya Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak, mevkidaşlarıyla ortak basın toplantısı düzenleyecek.(Bükreş) (Fotoğraflı-Görüntülü)2-

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, Astana sürecinin garantör ülkeleri Türkiye, Rusya ve İranlı üst düzey diplomatlarla Suriye

için Anayasa Komitesi kurulmasını görüşmek üzere bir araya gelecek.(Cenevre) (Fotoğraflı-Görüntülü)3- Arap Birliği, ABD’nin Birleşmiş Milletler Filistinli

Mültecilere Yardım Ajansına (UNRWA) maddi yardımı durdurma kararını değerlendirmek üzere dışişleri bakanları seviyesinde toplanacak.(Kahire)

(Fotoğraflı-Görüntülü)4- "4. Doğu Ekonomi Forumu", Rusya'da düzenlenecek.(Vladivostok)5- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Beşşar Esed rejiminin

saldırı ve ablukasındaki bölgelerde durum takip ediliyor.(Halep/İdlib/Humus) (Fotoğraflı-Görüntülü)6- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler izleniyor.(Sana)

(Fotoğraflı-Görüntülü)GÜNCEL1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'a "Küresel Donörler Forumu"nda "İnsani Hizmet

Takdir Ödülü" verilecek.(Londra) (Fotoğraflı-Görüntülü)2- Daha önce verilen beraat, görevsizlik ve düşme kararları sonrasında tutuksuz 211 sanık yönünden

devam eden "Ergenekon" davası Çağlayan'daki İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.(İstanbul/10.00)3- FETÖ davaları- FETÖ’nün darbe girişimi

sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili, aralarında sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de bulunduğu 224 sanığın yargılandığı "çatı"

davasının görülmesine Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.(Ankara/09.30)- FETÖ'nün darbe girişiminin komuta merkezi olan Akıncı

Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 469 sanıklı davaya Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.(Ankara/09.30)- FETÖ'nün darbe girişimi sırasında

Donanma Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 50'si tutuklu, 15'i firari 90 sanığın yargılanmasına devam edilecek.(Kocaeli/09.30)SPOR1- UEFA Uluslar

Ligi'nde ikinci hafta A, B, C ve D Liglerinde 7 maçla tamamlanacak. (Fotoğraflı)2- Ziraat Türkiye Kupası 2. eleme turu mücadelesi 7 maçla başlayacak.

(Fotoğraflı)ÖZEL HABER1- GRAFİKLİ - PKK'ya yaz darbesi- Halkın barış, huzur ve güvenliğini bozmak isteyen terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik bu yılın

haziran, temmuz ve ağustos aylarında yurt içi ve dışında düzenlenen operasyonlarda 760 terörist etkisiz hale getirilerek örgüte ağır darbe indirildi- Etkisiz

hale getirilen teröristler arasında kırmızı bültenle aranan ve Türkiye'ye iade edilmek üzere Danimarka'da yakalanan terör örgütü PKK'nın sözde

"İskandinavya sorumlusu" C.D, hava harekatında öldürülen PKK'nın lojistik sorumlusu Hasan Çakmak, kırmızı kategoride aranan İbrahim Çoban ve Barış

Öner, PKK'nın sözde elebaşlarından KCK yürütme konseyi üyesi İsmail Özden, sözde Dersim Saha ÖSB/YPS sorumlusu Ömer Duran ile sözde Batı Cephe

YJA STAR sorumlusu Pınar Yıldırım da bulunuyor- Irak'ın kuzeyi ve Kandil'e yönelik son aylarda düzenlenen hava harekatları ve operasyonlarda 400'e yakın

terörist etkisiz hale getirildi, terör örgütüne ait sığınak, barınak, silah mevzisi ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi- Yaz dönemindeki

başarılı operasyonlarla ağır darbe alarak yiyecek dahi bulamayan ve bölge halkı üzerindeki etkisini tamamen kaybeden teröristler, güvenlik güçlerinin

operasyonlarına yardımcı olan vatandaşların da desteğiyle iyice çıkmaza girdi(Yunus Okur/Erzurum)2- İhracat kredilerinin yarısı Eximbank'tan- Türk

Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım:- "Ağustos sonu itibarıyla 27,3 milyar dolarlık desteği ihracata vermiş bulunuyoruz, yıl sonunda 46 miyar dolar

olarak koyduğumuz hedefe ulaşacağız"- "İhracat kredileri içindeki payımız yüzde 37 iken bugün geldiğimiz noktada yüzde 47'ye yükseldik. İhracat kredilerinin

neredeyse yarısını Türk Eximbank verir hale geldi"(Tolga Albay/İzmir)3- Göç yönetiminde yeni dönem- Birleşmişler Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği,

sığınmacıların kayıt altına alınması ve mülteci statüsünün belirlenmesi iş ve işlemlerini yürütme görevini tümüyle Göç İdaresi Genel Müdürlüğüne devretti-

Göç yönetiminde "yeni dönem" olarak adlandırılan bu süreçte artık Türkiye'de uluslararası koruma başvurusunda bulunmak isteyen yabancılar, İl Göç İdaresi

Müdürlüklerine müracaat edecek(Muhammed Boztepe-Ankara)***Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu

her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve

kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında, hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.
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"Yatırım Fonları Ve Borçlanma Araçlarında Stopaj Düşürülmeli"
"Yatırım Fonları Ve Borçlanma Araçlarında Stopaj Düşürülmeli"

TSPB Başkanı Erhan Topaç:- "(Mevduat ve katılma hesaplarındaki stopaj oranın 3 ay geçerli olmak üzere indirilmesi) Varlık sınıfları arasında asimetri

yaratıp mevduatın baskınlığını artırdı"- "Bizim önerimiz aynı şeyin, aynı oranlarda (stopajın düşürülmesi

İSTANBUL (AA) - Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Başkanı Erhan Topaç, mevduat ve katılma hesaplarındaki stopaj oranın 3 ay geçerli olmak

üzere indirilmesinin varlık sınıfları arasında asimetri yaratıp mevduatın baskınlığını artırdığını belirterek, "Bizim önerimiz aynı şeyin, aynı oranlarda (stopajın

düşürülmesi) yatırım fonları ve borçlanma araçlarında da olması. Şu anda 1 yıldan az hem yatırım fonları hem borçlanma araçlarında stopaj yüzde 10, bunun

yüzde 3'e düşmesini istiyoruz. 1 yıl üstünde de sıfırı önerdik." dedi.Erhan Topaç, sektörün 2018 ilk yarıyıl verilerini ve sermaye piyasasının geliştirilmesi için

önerilerini TSPB Genel Merkez'de düzenlenen "Sermaye Piyasalarının Geleceği" konulu basın toplantısında paylaştı.Topaç, 79 aracı kurum, 44 banka, 53

portföy yönetim şirketi ve 49 yatırım ortaklığı olmak üzere toplam 225 kurum sayısıyla, finans sektöründe en kapsamlı üye yapısına sahip kuruluş olduklarını

söyledi.Sermaye piyasaları üzerinden hem pay senedi hem de borçlanma aracı ihraçlarıyla ekonomiye finansman sağladıklarına işaret eden Topaç, sektörün

yurt içi tasarrufları yatırımlara yönlendirerek sermayenin tabana yayılmasını sağladığını ve yurt dışı tasarrufları ülkeye çekerek cari açığın finansmanında rol

oynadığını vurguladı.Topaç, sermaye piyasasının stratejik sektör olarak belirlenmesi ve en üst düzeyde sahiplenilmesi gerektiğini dile getirdi.Erhan Topaç,

sektörün ileriye taşınmasının, hem kaynak arayan işletmelere hem de yatırımcılara daha fazla seçenek sunabilmesi için Birliğin öncelikli gördüğü alanları ve

bu alanlarla ilgili önerilerini şöyle sıraladı:"Sermaye piyasası stratejik sektör olarak belirlenmeli ve en üst düzeyde sahiplenilmeli. Yurt içi tasarrufların

sermaye piyasası yoluyla yatırıma yönlendirilmesi desteklenmeli. Reel sektörün finansmanında sermaye piyasasının kullanılması desteklenmeli. Yatırım

bankacılığı modeli desteklenmeli ve geliştirilmeli. Rekabetçi ve cazip bir finansal sistem yaratılmalı."- "Reel sektörün kaynak yaratmasına aracılık

ediyoruz"TSPB Başkanı Topaç, sermaye piyasalarına yönelik detaylı önerileri ilgili kurumlarla paylaştıklarını belirterek, reel sektörün kaynak yaratmasına

aracılık ettiklerini anlattı.Gelecek dönemde paydaşlarının da desteğiyle daha güçlü sermaye piyasaları ekosistemi oluşturmayı umduklarını dile getiren

Topaç, "Ekim ayı içinde, üyelerimizin ve sektör temsilcilerinin katılacağı geniş kapsamlı bir çalıştay düzenleyerek ortak akılla önerilerimizi geliştirmeye devam

edeceğiz." ifadelerini kullandı.TSPB tarafından düzenli olarak derlenen veriler hakkında da bilgi veren Topaç, şunları kaydetti:"Yakın zamanda sektörümüzün

ilk altı ayına ilişkin verileri derledik. İlk 6 ayda aracı kurumlarımız 9 şirketin halka açılmasına aracılık etti. Bu halka arzlardan kabaca 5,4 milyar TL kaynak

yaratıldı. Bu son yılların en ciddi halka arz rakamı. Ayrıca bedelli sermaye artırımları ve ikincil halka arzlar da yapıldı. Bunlarla da 13,4 milyar TL’si öz kaynak

yoluyla, 111 milyar TL’si borçlanma aracı ihracıyla kaynak yaratmasına aracılık etti. İlk 6 ayda geçen seneye göre işlem hacimlerimiz yüzde 55 arttı. Pay

piyasamız dünyadaki en likit piyasalar arasında yer alıyor."Topaç, portföy yönetim şirketleri tarafında ise yönetilen portföy büyüklüğünün son bir yılda yüzde

20 artışla 168 milyar TL’ye çıktığını aktararak, "Hedefimiz bu tutarları daha da arttırarak kurumsal yatırımcı tabanımızı genişletmek." dedi.- "Son vergi

düzenlemesi, piyasamızın gelişmesini olumsuz etkileyebilir"Erhan Topaç, mevduat ve katılma hesaplarındaki stopaj oranın 3 ay geçerli olmak üzere

indirilmesine dair 30 Ağustos'ta alınan karara değinerek, şu değerlendirmelerde bulundu:"Yeni düzenleme varlık sınıfları arasında asimetri yaratıp mevduatın

baskınlığını daha da artırıyor. Yatırım araçları arasında yaratılan vergi arbitrajı, sermaye piyasası araçlarının gelişimini olumsuz etkileyecek. Özellikle

kurumsal yatırımcı tabanını olumsuz etkileyeceğinden ve reel sektörün sermaye piyasası yoluyla finansman sağlama olanaklarını kısıtlayacağından endişe

ediyoruz."Bu durumu aynı gün Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) bildirdiklerini aktaran Topaç, şunları kaydetti:"Bu konuda bir gelişme bekliyoruz. Bizim

önerimiz aynı şeyin aynı oranlarda (stopajın düşürülmesi) yatırım fonları ve borçlanma araçlarında da olması. Şu anda 1 yıldan az hem yatırım fonları hem

borçlanma araçlarında stopaj yüzde 10, bunun yüzde 3'e düşmesini istiyoruz. 1 yıl üstünde de sıfırı önerdik. Yatırım araçları arasındaki dengenin

korunmasını istiyoruz. Hazine ve Maliye Bakanlığı'na da ilettik, değerlendiriyorlar."Cari açığın finansmanında sermaye piyasasının önemli bir rol oynadığının

altını çizen Topaç, yerli yatırımcıların çoğunluğunun TL/YP mevduatta, yabancıların birinci tercihlerinin ise pay piyasası olduğunu söyledi.- "Etkinliklerimizle

sermaye piyasası farkındalığını artırıyoruz"Topaç, etkinliklerle sermaye piyasası farkındalığını artırdıklarını belirterek, Birliğin gelecek dönem etkinliklerine

ilişkin şu bilgileri verdi:"Sektörümüzün en önemli etkinliği haline gelen ve bu sene 13-14 Kasım'da üçüncüsünü düzenleyeceğimiz Kongremizin çalışmalarına

hız verdik. İki gün boyunca dünyaca ünlü uzmanlara ev sahipliği yapacak Kongre’de, 100’ü aşkın konuşmacı yer alacak. 24 panelin yanı sıra 24 farklı

başlıkta eğitim programları yapılacak. Kongredeki panel ve eğitimler tüm katılımcılara açık olup kayıtlar ücretsiz olacak."Topaç, Dünya Yatırımcı Haftası

kapsamında 1 Ekim'de Borsa İstanbul’da, yatırımcılar ve sermaye piyasası kurumları temsilcileri katılımıyla Gong Töreni düzenleyeceklerini de sözlerine

ekledi.Verilen bilgiye göre, TSPB, Bireysel Emeklilik Sistemi'nden (BES) cayma hakkının 2 aydan 2 ila 3 yıla çıkarılmasına ilişkin SPK'ya talep iletti.
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TSPB Başkanı Erhan Topaç’tan ’stopaj’ açıklaması
TSPB Başkanı Erhan Topaç’tan ’stopaj’ açıklaması

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Başkanı Erhan Topaç, sektörün 2018 ilk yarıyıl verilerini ve sermaye piyasasının geliştirilmesi için önerilerini...

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Başkanı Erhan Topaç, sektörün 2018 ilk yarıyıl verilerini ve sermaye piyasasının geliştirilmesi için önerilerini paylaştı.

Başkan Topaç, Hazine ve Maliye Bakanlığı'na yatırım fonu ve borçlanma araçlarında stopajın aynı anda düşürülmesini tavsiye ettiklerini söyledi.Türkiye

Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Başkanı Erhan Topaç, düzenlenen basın toplantısında sektörün 2018 ilk yarıyıl verilerini ve sermaye piyasasının

geliştirilmesi için önerilerini paylaştı. Toplam 225 kurum sayısıyla, finans sektöründe en kapsamlı üye yapısına sahip kuruluş olduklarını belirten Topaç,

sermaye piyasaları üzerinden hem pay senedi hem de borçlanma aracı ihraçlarıyla ekonomiye finansman sağladıklarını vurguladı. Sektörün yurt içi

tasarrufları yatırımlara yönlendirerek sermayenin tabana yayılmasına sağladığının ve yurt dışı tasarrufları ülkemize çekerek, cari açığın finansmanında rol

oynadığının altını çizdi."Rekabetçi ve cazip bir finansal sistem oluşturulmalıdır"Güçlü Türkiye için daha güçlü sermaye piyasalarının gerektiğini belirten

Başkan Erhan Topaç, "Sermaye piyasası stratejik sektör olarak belirlenmeli ve en üst düzeyde sahiplenilmelidir. Yurt içi tasarrufların sermaye piyasası

yoluyla yatırıma yönlendirilmesi desteklenmelidir. Reel sektörün finansmanında sermaye piyasasının kullanılması desteklenmelidir. Yatırım bankacılığı

modeli desteklenmeli ve geliştirilmelidir. Rekabetçi ve cazip bir finansal sistem oluşturulmalıdır" açıklamasında bulundu."Yatırım fonu ve borçlanma

araçlarında stopaj aynı anda düşürülmeli"Hazine ve Maliye Bakanlığı'na yatırım fonu ve borçlanma araçlarında stopajın aynı anda düşürülmesini ilettiklerini

kaydeden Erhan Topaç, şu ifadeleri kullandı: "Yeni düzenleme varlık sınıfları arasında asimetri oluşturup mevduatın baskınlığını daha da artırıyor. Yatırım

araçları arasında oluşturulan vergi arbitrajı, sermaye piyasası araçlarının gelişimini olumsuz etkileyecektir. Özellikle kurumsal yatırımcı tabanını olumsuz

etkileyeceğinden ve reel sektörün sermaye piyasası yoluyla finansman sağlama olanaklarını kısıtlayacağından endişe ediyoruz. Bizim önerimiz aynı şeyin

aynı oranlarda yatırım fonları ve borçlanma araçlarında da olması. Şu anda 1 yıldan az hem yatırım fonları hem borçlanma araçlarında stopaj yüzde 10,

bunun yüzde 3'e düşmesini istiyoruz. 1 yıl üstünde de sıfırı önerdik. Yatırım araçları arasındaki dengenin korunmasını istiyoruz. Hazine ve Maliye

Bakanlığı'na da ilettik, değerlendiriyorlar"."İlk 6 ayda halka arzlardan 5,4 milyar TL kaynak oluşturuldu"Erhan Topaç, yılın ilk 6 ayında halka arzlardan kabaca

5,4 milyar TL kaynak oluşturulduğunu vurgulayarak, "Yakın zamanda sektörümüzün ilk altı ayına ilişkin verileri derledik. İlk 6 ayda aracı kurumlarımız 9

şirketin halka açılmasına aracılık etti. Bu halka arzlardan kabaca 5,4 milyar TL kaynak oluşturuldu. Bu son yılların en ciddi halka arz rakamıdır. Yatırım

kuruluşlarımız yılın ilk sekiz ayında şirketlerin 13,4 milyar TL'si özkaynak yoluyla, 111 milyar TL'si borçlanma aracı ihracıyla kaynak oluşturulmasına aracılık

etti. İlk 6 ayda geçen seneye göre işlem hacimlerimiz yüzde 55 arttı. Pay piyasamız dünyadaki en likit piyasalar arasında yer alıyor. Portföy yönetim şirketleri

tarafında ise yönetilen portföy büyüklüğü son bir yılda yüzde 20 artışla 168 milyar TL'ye çıktı. Hedefimiz bu tutarları daha da arttırarak kurumsal yatırımcı

tabanımızı genişletmek" diye konuştu.Başkan Topaç, 1 Ekim'de Dünya Yatırımcı Haftası dolayısıyla Borsa İstanbul'da, gong töreni düzenleyeceklerini ifade

etti.
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"Yatırım Fonları Ve Borçlanma Araçlarında Stopaj Düşürülmeli"
"Yatırım Fonları Ve Borçlanma Araçlarında Stopaj Düşürülmeli"

TSPB Başkanı Erhan Topaç:- "(Mevduat ve katılma hesaplarındaki stopaj oranın 3 ay geçerli olmak üzere indirilmesi) Varlık sınıfları arasında asimetri

yaratıp mevduatın baskınlığını artırdı"- "Bizim önerimiz aynı şeyin, aynı oranlarda (stopajın düşürülmesi

İSTANBUL (AA) - Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Başkanı Erhan Topaç, mevduat ve katılma hesaplarındaki stopaj oranın 3 ay geçerli olmak

üzere indirilmesinin varlık sınıfları arasında asimetri yaratıp mevduatın baskınlığını artırdığını belirterek, "Bizim önerimiz aynı şeyin, aynı oranlarda (stopajın

düşürülmesi) yatırım fonları ve borçlanma araçlarında da olması. Şu anda 1 yıldan az hem yatırım fonları hem borçlanma araçlarında stopaj yüzde 10, bunun

yüzde 3'e düşmesini istiyoruz. 1 yıl üstünde de sıfırı önerdik." dedi.Erhan Topaç, sektörün 2018 ilk yarıyıl verilerini ve sermaye piyasasının geliştirilmesi için

önerilerini TSPB Genel Merkez'de düzenlenen "Sermaye Piyasalarının Geleceği" konulu basın toplantısında paylaştı.Topaç, 79 aracı kurum, 44 banka, 53

portföy yönetim şirketi ve 49 yatırım ortaklığı olmak üzere toplam 225 kurum sayısıyla, finans sektöründe en kapsamlı üye yapısına sahip kuruluş olduklarını

söyledi.Sermaye piyasaları üzerinden hem pay senedi hem de borçlanma aracı ihraçlarıyla ekonomiye finansman sağladıklarına işaret eden Topaç, sektörün

yurt içi tasarrufları yatırımlara yönlendirerek sermayenin tabana yayılmasını sağladığını ve yurt dışı tasarrufları ülkeye çekerek cari açığın finansmanında rol

oynadığını vurguladı.Topaç, sermaye piyasasının stratejik sektör olarak belirlenmesi ve en üst düzeyde sahiplenilmesi gerektiğini dile getirdi.Erhan Topaç,

sektörün ileriye taşınmasının, hem kaynak arayan işletmelere hem de yatırımcılara daha fazla seçenek sunabilmesi için Birliğin öncelikli gördüğü alanları ve

bu alanlarla ilgili önerilerini şöyle sıraladı:"Sermaye piyasası stratejik sektör olarak belirlenmeli ve en üst düzeyde sahiplenilmeli. Yurt içi tasarrufların

sermaye piyasası yoluyla yatırıma yönlendirilmesi desteklenmeli. Reel sektörün finansmanında sermaye piyasasının kullanılması desteklenmeli. Yatırım

bankacılığı modeli desteklenmeli ve geliştirilmeli. Rekabetçi ve cazip bir finansal sistem yaratılmalı."- "Reel sektörün kaynak yaratmasına aracılık

ediyoruz"TSPB Başkanı Topaç, sermaye piyasalarına yönelik detaylı önerileri ilgili kurumlarla paylaştıklarını belirterek, reel sektörün kaynak yaratmasına

aracılık ettiklerini anlattı.Gelecek dönemde paydaşlarının da desteğiyle daha güçlü sermaye piyasaları ekosistemi oluşturmayı umduklarını dile getiren

Topaç, "Ekim ayı içinde, üyelerimizin ve sektör temsilcilerinin katılacağı geniş kapsamlı bir çalıştay düzenleyerek ortak akılla önerilerimizi geliştirmeye devam

edeceğiz." ifadelerini kullandı.TSPB tarafından düzenli olarak derlenen veriler hakkında da bilgi veren Topaç, şunları kaydetti:"Yakın zamanda sektörümüzün

ilk altı ayına ilişkin verileri derledik. İlk 6 ayda aracı kurumlarımız 9 şirketin halka açılmasına aracılık etti. Bu halka arzlardan kabaca 5,4 milyar TL kaynak

yaratıldı. Bu son yılların en ciddi halka arz rakamı. Ayrıca bedelli sermaye artırımları ve ikincil halka arzlar da yapıldı. Bunlarla da 13,4 milyar TL’si öz kaynak

yoluyla, 111 milyar TL’si borçlanma aracı ihracıyla kaynak yaratmasına aracılık etti. İlk 6 ayda geçen seneye göre işlem hacimlerimiz yüzde 55 arttı. Pay

piyasamız dünyadaki en likit piyasalar arasında yer alıyor."Topaç, portföy yönetim şirketleri tarafında ise yönetilen portföy büyüklüğünün son bir yılda yüzde

20 artışla 168 milyar TL’ye çıktığını aktararak, "Hedefimiz bu tutarları daha da arttırarak kurumsal yatırımcı tabanımızı genişletmek." dedi.- "Son vergi

düzenlemesi, piyasamızın gelişmesini olumsuz etkileyebilir"Erhan Topaç, mevduat ve katılma hesaplarındaki stopaj oranın 3 ay geçerli olmak üzere

indirilmesine dair 30 Ağustos'ta alınan karara değinerek, şu değerlendirmelerde bulundu:"Yeni düzenleme varlık sınıfları arasında asimetri yaratıp mevduatın

baskınlığını daha da artırıyor. Yatırım araçları arasında yaratılan vergi arbitrajı, sermaye piyasası araçlarının gelişimini olumsuz etkileyecek. Özellikle

kurumsal yatırımcı tabanını olumsuz etkileyeceğinden ve reel sektörün sermaye piyasası yoluyla finansman sağlama olanaklarını kısıtlayacağından endişe

ediyoruz."Bu durumu aynı gün Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) bildirdiklerini aktaran Topaç, şunları kaydetti:"Bu konuda bir gelişme bekliyoruz. Bizim

önerimiz aynı şeyin aynı oranlarda (stopajın düşürülmesi) yatırım fonları ve borçlanma araçlarında da olması. Şu anda 1 yıldan az hem yatırım fonları hem

borçlanma araçlarında stopaj yüzde 10, bunun yüzde 3'e düşmesini istiyoruz. 1 yıl üstünde de sıfırı önerdik. Yatırım araçları arasındaki dengenin

korunmasını istiyoruz. Hazine ve Maliye Bakanlığı'na da ilettik, değerlendiriyorlar."Cari açığın finansmanında sermaye piyasasının önemli bir rol oynadığının

altını çizen Topaç, yerli yatırımcıların çoğunluğunun TL/YP mevduatta, yabancıların birinci tercihlerinin ise pay piyasası olduğunu söyledi.- "Etkinliklerimizle

sermaye piyasası farkındalığını artırıyoruz"Topaç, etkinliklerle sermaye piyasası farkındalığını artırdıklarını belirterek, Birliğin gelecek dönem etkinliklerine

ilişkin şu bilgileri verdi:"Sektörümüzün en önemli etkinliği haline gelen ve bu sene 13-14 Kasım'da üçüncüsünü düzenleyeceğimiz Kongremizin çalışmalarına

hız verdik. İki gün boyunca dünyaca ünlü uzmanlara ev sahipliği yapacak Kongre’de, 100’ü aşkın konuşmacı yer alacak. 24 panelin yanı sıra 24 farklı

başlıkta eğitim programları yapılacak. Kongredeki panel ve eğitimler tüm katılımcılara açık olup kayıtlar ücretsiz olacak."Topaç, Dünya Yatırımcı Haftası

kapsamında 1 Ekim'de Borsa İstanbul’da, yatırımcılar ve sermaye piyasası kurumları temsilcileri katılımıyla Gong Töreni düzenleyeceklerini de sözlerine

ekledi.Verilen bilgiye göre, TSPB, Bireysel Emeklilik Sistemi'nden (BES) cayma hakkının 2 aydan 2 ila 3 yıla çıkarılmasına ilişkin SPK'ya talep iletti.
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Tspb Başkanı Erhan Topaçtan Stopaj Açıklaması
Tspb Başkanı Erhan Topaçtan Stopaj Açıklaması

 

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Başkanı Erhan Topaç, sektörün 2018 ilk yarıyıl verilerini ve sermaye piyasasının geliştirilmesi için önerilerini paylaştı.

Başkan Topaç, Hazine ve Maliye Bakanlığı’na yatırım fonu ve borçlanma araçlarında stopajın aynı anda düşürülmesini tavsiye ettiklerini söyledi.

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Başkanı Erhan Topaç, düzenlenen basın toplantısında sektörün 2018 ilk yarıyıl verilerini ve sermaye piyasasının

geliştirilmesi için önerilerini paylaştı. Toplam 225 kurum sayısıyla, finans sektöründe en kapsamlı üye yapısına sahip kuruluş olduklarını belirten Topaç,

sermaye piyasaları üzerinden hem pay senedi hem de borçlanma aracı ihraçlarıyla ekonomiye finansman sağladıklarını vurguladı. Sektörün yurt içi

tasarrufları yatırımlara yönlendirerek sermayenin tabana yayılmasına sağladığının ve yurt dışı tasarrufları ülkemize çekerek, cari açığın finansmanında rol

oynadığının altını çizdi.

“Rekabetçi ve cazip bir finansal sistem oluşturulmalıdır”

Güçlü Türkiye için daha güçlü sermaye piyasalarının gerektiğini belirten Başkan Erhan Topaç, “Sermaye piyasası stratejik sektör olarak belirlenmeli ve en

üst düzeyde sahiplenilmelidir. Yurt içi tasarrufların sermaye piyasası yoluyla yatırıma yönlendirilmesi desteklenmelidir. Reel sektörün finansmanında

sermaye piyasasının kullanılması desteklenmelidir. Yatırım bankacılığı modeli desteklenmeli ve geliştirilmelidir. Rekabetçi ve cazip bir finansal sistem

oluşturulmalıdır” açıklamasında bulundu.

“Yatırım fonu ve borçlanma araçlarında stopaj aynı anda düşürülmeli”

Hazine ve Maliye Bakanlığı’na yatırım fonu ve borçlanma araçlarında stopajın aynı anda düşürülmesini ilettiklerini kaydeden Erhan Topaç, şu ifadeleri

kullandı: “Yeni düzenleme varlık sınıfları arasında asimetri oluşturup mevduatın baskınlığını daha da artırıyor. Yatırım araçları arasında oluşturulan vergi

arbitrajı, sermaye piyasası araçlarının gelişimini olumsuz etkileyecektir. Özellikle kurumsal yatırımcı tabanını olumsuz etkileyeceğinden ve reel sektörün

sermaye piyasası yoluyla finansman sağlama olanaklarını kısıtlayacağından endişe ediyoruz. Bizim önerimiz aynı şeyin aynı oranlarda yatırım fonları ve

borçlanma araçlarında da olması. Şu anda 1 yıldan az hem yatırım fonları hem borçlanma araçlarında stopaj yüzde 10, bunun yüzde 3’e düşmesini istiyoruz.

1 yıl üstünde de sıfırı önerdik. Yatırım araçları arasındaki dengenin korunmasını istiyoruz. Hazine ve Maliye Bakanlığı’na da ilettik, değerlendiriyorlar”.

“İlk 6 ayda halka arzlardan 5,4 milyar TL kaynak oluşturuldu”

Erhan Topaç, yılın ilk 6 ayında halka arzlardan kabaca 5,4 milyar TL kaynak oluşturulduğunu vurgulayarak, “Yakın zamanda sektörümüzün ilk altı ayına

ilişkin verileri derledik. İlk 6 ayda aracı kurumlarımız 9 şirketin halka açılmasına aracılık etti. Bu halka arzlardan kabaca 5,4 milyar TL kaynak oluşturuldu. Bu

son yılların en ciddi halka arz rakamıdır. Yatırım kuruluşlarımız yılın ilk sekiz ayında şirketlerin 13,4 milyar TL’si özkaynak yoluyla, 111 milyar TL’si borçlanma

aracı ihracıyla kaynak oluşturulmasına aracılık etti. İlk 6 ayda geçen seneye göre işlem hacimlerimiz yüzde 55 arttı. Pay piyasamız dünyadaki en likit

piyasalar arasında yer alıyor. Portföy yönetim şirketleri tarafında ise yönetilen portföy büyüklüğü son bir yılda yüzde 20 artışla 168 milyar TL’ye çıktı.

Hedefimiz bu tutarları daha da arttırarak kurumsal yatırımcı tabanımızı genişletmek” diye konuştu.

Başkan Topaç, 1 Ekim’de Dünya Yatırımcı Haftası dolayısıyla Borsa İstanbul’da, gong töreni düzenleyeceklerini ifade etti.
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Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Başkanı Erhan Topaç, mevduatta stopaj oranının düşürülmesine yönelik son vergi düzenlemesinin yatırım fonları

ve borçlanma araçlarında da olması gerektiğini ve bununla ilgili taleplerini ilettiklerini belirterek yatırım araçları arasındaki dengenin korunması gerektiğine

dikkat çekti.TSPB Başkanı Topaç, düzenlenen basın toplantısında mevduat ve katılma hesaplarındaki stopaj oranının düşürülmesinin varlık sınıfları arasında

mevduatın baskınlığını daha da artırdığını söyleyerek, reel sektörün sermaye piyasası yoluyla finansman sağlama olanaklarını kısıtlayacağından endişe

ettiklerini belirtti. Son düzenlemenin ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı’na yatırım fonları ve borçlanma araçlarında stopajların düşürülmesini önerdiklerini

kaydeden Topaç, konunun şu anda değerlendirildiğini söyledi. TL hesaplarından alınan stopaj düşürülüp bir yıldan uzun vadede yüzde 10’dan sıfıra

indirilirken, döviz hesaplarından alınan bir yıldan kısa vadelerde yükseltildi. Uygulama üç ay süreyle geçerli olacak. Kararla katılım bankaları tarafından

katılma hesabı karşılığında ödenen kâr paylarından yapılan tevkifat oranları da aynı şekilde düşürüldü. Topaç, yeni düzenlemenin varlık sınıfları arasında

asimetri yaratıp mevduatın baskınlığını daha da artırdığını söyleyerek, “Yatırım araçları arasında yaratılan vergi arbitrajı sermaye piyasası araçlarının

gelişimini olumsuz etkileyecektir. Özellikle kurumsal yatırımcı tabanını olumsuz etkileyeceğinden ve reel sektörün sermaye piyasası yoluyla finansman

sağlama olanaklarını kısıtlayacağından endişe ediyoruz” dedi. Söz konusu kaygılarını ilgili bakanlık ve SPK’ya da bildirdiklerini ifade eden Topaç, bu konuda

bir gelişme beklediklerini belirterek şöyle devam etti: “Bizim önerimiz, (mevduatta yapılan düzenleme ile) aynı şeyin aynı oranlarda yatırım fonlarında ve

borçlanma araçlarında da olması yönünde. Biz yatırım araçları arasında dengenin korunmasını istiyoruz.” Yatırım kuruluşlarının yılın ilk sekiz ayında,

şirketlerin 13.4 milyar TL’si özkaynak yoluyla, 111 milyar TL’si borçlanma aracı ihracıyla kaynak yaratmasına aracılık ettiğini ifade eden Topaç, “Portföy

yönetim şirketleri tarafında ise yönetilen portföy büyüklüğü son bir yılda yüzde 20 artışla 168 milyar TL’ye çıktı. Hedefimiz bu tutarları daha da artırarak

kurumsal yatırımcı tabanımızı genişletmek” diye konuştu. Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği bünyesinde, 79 aracı kurum, 44 banka, 53 portföy yönetim

şirketi ve 49 yatırım ortaklığı olmak üzere toplam 225 kurum bulunuyor. Kaynak: Hürriyet
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"Yatırım fonları ve borçlanma araçlarında stopaj düşürülmeli"
"Yatırım fonları ve borçlanma araçlarında stopaj düşürülmeli"

- TSPB Başkanı Erhan Topaç: - "(Mevduat ve katılma hesaplarındaki stopaj oranın 3 ay geçerli olmak üzere indirilmesi) Varlık sınıfları arasında asimetri

yaratıp mevduatın baskınlığını artırdı" - "Bizim önerimiz aynı şeyin, aynı oranlarda (stopajın düşürülmesi) yatırım fonları ve borçlanma araçlarında da olması.

Şu anda 1 yıldan az hem yatırım fonları hem borçlanma araçlarında stopaj yüzde 10, bunun yüzde 3'e düşmesini istiyoruz. 1 yıl üstünde de sıfırı önerdik" -

"Reel sektörün finansmanında sermaye piyasasının kullanılması desteklenmeli. Yatırım bankacılığı modeli desteklenmeli ve geliştirilmeli. Rekabetçi ve cazip

bir finansal sistem yaratılmalı" - "İlk 6 ayda aracı kurumlarımız 9 şirketin halka açılmasına aracılık etti. Bu halka arzlardan kabaca 5,4 milyar TL kaynak

yaratıldı. Bu son yılların en ciddi halka arz rakamı"

İSTANBUL (AA) - Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Başkanı Erhan Topaç, mevduat ve katılma hesaplarındaki stopaj oranın 3 ay geçerli olmak

üzere indirilmesinin varlık sınıfları arasında asimetri yaratıp mevduatın baskınlığını artırdığını belirterek, "Bizim önerimiz aynı şeyin, aynı oranlarda (stopajın

düşürülmesi) yatırım fonları ve borçlanma araçlarında da olması. Şu anda 1 yıldan az hem yatırım fonları hem borçlanma araçlarında stopaj yüzde 10, bunun

yüzde 3'e düşmesini istiyoruz. 1 yıl üstünde de sıfırı önerdik." dedi. Erhan Topaç, sektörün 2018 ilk yarıyıl verilerini ve sermaye piyasasının geliştirilmesi için

önerilerini TSPB Genel Merkez'de düzenlenen "Sermaye Piyasalarının Geleceği" konulu basın toplantısında paylaştı. Topaç, 79 aracı kurum, 44 banka, 53

portföy yönetim şirketi ve 49 yatırım ortaklığı olmak üzere toplam 225 kurum sayısıyla, finans sektöründe en kapsamlı üye yapısına sahip kuruluş olduklarını

söyledi. Sermaye piyasaları üzerinden hem pay senedi hem de borçlanma aracı ihraçlarıyla ekonomiye finansman sağladıklarına işaret eden Topaç,

sektörün yurt içi tasarrufları yatırımlara yönlendirerek sermayenin tabana yayılmasını sağladığını ve yurt dışı tasarrufları ülkeye çekerek cari açığın

finansmanında rol oynadığını vurguladı. Topaç, sermaye piyasasının stratejik sektör olarak belirlenmesi ve en üst düzeyde sahiplenilmesi gerektiğini dile

getirdi. Erhan Topaç, sektörün ileriye taşınmasının, hem kaynak arayan işletmelere hem de yatırımcılara daha fazla seçenek sunabilmesi için Birliğin

öncelikli gördüğü alanları ve bu alanlarla ilgili önerilerini şöyle sıraladı: "Sermaye piyasası stratejik sektör olarak belirlenmeli ve en üst düzeyde

sahiplenilmeli. Yurt içi tasarrufların sermaye piyasası yoluyla yatırıma yönlendirilmesi desteklenmeli. Reel sektörün finansmanında sermaye piyasasının

kullanılması desteklenmeli. Yatırım bankacılığı modeli desteklenmeli ve geliştirilmeli. Rekabetçi ve cazip bir finansal sistem yaratılmalı."   - "Reel sektörün

kaynak yaratmasına aracılık ediyoruz"   TSPB Başkanı Topaç, sermaye piyasalarına yönelik detaylı önerileri ilgili kurumlarla paylaştıklarını belirterek, reel

sektörün kaynak yaratmasına aracılık ettiklerini anlattı. Gelecek dönemde paydaşlarının da desteğiyle daha güçlü sermaye piyasaları ekosistemi oluşturmayı

umduklarını dile getiren Topaç, "Ekim ayı içinde, üyelerimizin ve sektör temsilcilerinin katılacağı geniş kapsamlı bir çalıştay düzenleyerek ortak akılla

önerilerimizi geliştirmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı. TSPB tarafından düzenli olarak derlenen veriler hakkında da bilgi veren Topaç, şunları

kaydetti: "Yakın zamanda sektörümüzün ilk altı ayına ilişkin verileri derledik. İlk 6 ayda aracı kurumlarımız 9 şirketin halka açılmasına aracılık etti. Bu halka

arzlardan kabaca 5,4 milyar TL kaynak yaratıldı. Bu son yılların en ciddi halka arz rakamı. Ayrıca bedelli sermaye artırımları ve ikincil halka arzlar da yapıldı.

Bunlarla da 13,4 milyar TL’si öz kaynak yoluyla, 111 milyar TL’si borçlanma aracı ihracıyla kaynak yaratmasına aracılık etti. İlk 6 ayda geçen seneye göre

işlem hacimlerimiz yüzde 55 arttı. Pay piyasamız dünyadaki en likit piyasalar arasında yer alıyor." Topaç, portföy yönetim şirketleri tarafında ise yönetilen

portföy büyüklüğünün son bir yılda yüzde 20 artışla 168 milyar TL’ye çıktığını aktararak, "Hedefimiz bu tutarları daha da arttırarak kurumsal yatırımcı

tabanımızı genişletmek." dedi.   - "Son vergi düzenlemesi, piyasamızın gelişmesini olumsuz etkileyebilir"   Erhan Topaç, mevduat ve katılma hesaplarındaki

stopaj oranın 3 ay geçerli olmak üzere indirilmesine dair 30 Ağustos'ta alınan karara değinerek, şu değerlendirmelerde bulundu: "Yeni düzenleme varlık

sınıfları arasında asimetri yaratıp mevduatın baskınlığını daha da artırıyor. Yatırım araçları arasında yaratılan vergi arbitrajı, sermaye piyasası araçlarının

gelişimini olumsuz etkileyecek. Özellikle kurumsal yatırımcı tabanını olumsuz etkileyeceğinden ve reel sektörün sermaye piyasası yoluyla finansman

sağlama olanaklarını kısıtlayacağından endişe ediyoruz." Bu durumu aynı gün Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) bildirdiklerini aktaran Topaç, şunları

kaydetti: "Bu konuda bir gelişme bekliyoruz. Bizim önerimiz aynı şeyin aynı oranlarda (stopajın düşürülmesi) yatırım fonları ve borçlanma araçlarında da

olması. Şu anda 1 yıldan az hem yatırım fonları hem borçlanma araçlarında stopaj yüzde 10, bunun yüzde 3'e düşmesini istiyoruz. 1 yıl üstünde de sıfırı

önerdik. Yatırım araçları arasındaki dengenin korunmasını istiyoruz. Hazine ve Maliye Bakanlığı'na da ilettik, değerlendiriyorlar." Cari açığın finansmanında

sermaye piyasasının önemli bir rol oynadığının altını çizen Topaç, yerli yatırımcıların çoğunluğunun TL/YP mevduatta, yabancıların birinci tercihlerinin ise

pay piyasası olduğunu söyledi.   - "Etkinliklerimizle sermaye piyasası farkındalığını artırıyoruz"   Topaç, etkinliklerle sermaye piyasası farkındalığını

artırdıklarını belirterek, Birliğin gelecek dönem etkinliklerine ilişkin şu bilgileri verdi: "Sektörümüzün en önemli etkinliği haline gelen ve bu sene 13-14

Kasım'da üçüncüsünü düzenleyeceğimiz Kongremizin çalışmalarına hız verdik. İki gün boyunca dünyaca ünlü uzmanlara ev sahipliği yapacak Kongre’de,

100’ü aşkın konuşmacı yer alacak. 24 panelin yanı sıra 24 farklı başlıkta eğitim programları yapılacak. Kongredeki panel ve eğitimler tüm katılımcılara açık

olup kayıtlar ücretsiz olacak." Topaç, Dünya Yatırımcı Haftası kapsamında 1 Ekim'de Borsa İstanbul’da, yatırımcılar ve sermaye piyasası kurumları

temsilcileri katılımıyla Gong Töreni düzenleyeceklerini de sözlerine ekledi. Verilen bilgiye göre, TSPB, Bireysel Emeklilik Sistemi'nden (BES) cayma hakkının

2 aydan 2 ila 3 yıla çıkarılmasına ilişkin SPK'ya talep iletti.
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Topaç ayrıca, mevduat ve katılma hesaplarındaki stopaj oranın 3 ay geçerli olmak üzere indirilmesinin varlık sınıfları arasında asimetri yaratıp mevduatın

baskınlığını artırdığını belirterek stopajın yatırım fonları ve borçlanma araçlarında da düşürülmesi gerektiğini belirtti.  Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği

(TSPB) Başkanı Erhan Topaç sektörün 2018 ilk yarıyıl verilerini ve sermaye piyasasının geliştirilmesi için önerilerini TSPB Genel Merkez’de düzenlenen

“Sermaye Piyasalarının Geleceği” konulu basın toplantısında paylaştı. Topaç, 79 aracı kurum, 44 banka, 53 portföy yönetim şirketi ve 49 yatırım ortaklığı

olmak üzere toplam 225 kurum sayısıyla, finans sektöründe en kapsamlı üye yapısına sahip kuruluş olduklarını söyledi. Sermaye piyasaları üzerinden hem

pay senedi hem de borçlanma aracı ihraçlarıyla ekonomiye finansman sağladıklarına işaret eden Topaç, sektörün yurt içi tasarrufları yatırımlara

yönlendirerek sermayenin tabana yayılmasını sağladığını ve yurt dışı tasarrufları ülkeye çekerek cari açığın finansmanında rol oynadığını vurguladı. Topaç,

sermaye piyasasının stratejik sektör olarak belirlenmesi ve en üst düzeyde sahiplenilmesi gerektiğini dile getirdi. Erhan Topaç, sektörün ileriye taşınmasının,

hem kaynak arayan işletmelere hem de yatırımcılara daha fazla seçenek sunabilmesi için Birliğin öncelikli gördüğü alanları ve bu alanlarla ilgili önerilerini

şöyle sıraladı: “Sermaye piyasası stratejik sektör olarak belirlenmeli ve en üst düzeyde sahiplenilmeli. Yurt içi tasarrufların sermaye piyasası yoluyla yatırıma

yönlendirilmesi desteklenmeli. Reel sektörün finansmanında sermaye piyasasının kullanılması desteklenmeli. Yatırım bankacılığı modeli desteklenmeli ve

geliştirilmeli. Rekabetçi ve cazip bir finansal sistem yaratılmalı.”

“Reel sektörün kaynak yaratmasına aracılık ediyoruz”

TSPB Başkanı Topaç, sermaye piyasalarına yönelik detaylı önerileri ilgili kurumlarla paylaştıklarını belirterek, reel sektörün kaynak yaratmasına aracılık

ettiklerini anlattı. Gelecek dönemde paydaşlarının da desteğiyle daha güçlü sermaye piyasaları ekosistemi oluşturmayı umduklarını dile getiren Topaç, “Ekim

ayı içinde, üyelerimizin ve sektör temsilcilerinin katılacağı geniş kapsamlı bir çalıştay düzenleyerek ortak akılla önerilerimizi geliştirmeye devam edeceğiz.”

ifadelerini kullandı. TSPB tarafından düzenli olarak derlenen veriler hakkında da bilgi veren Topaç, şunları kaydetti: “Yakın zamanda sektörümüzün ilk altı

ayına ilişkin verileri derledik. İlk 6 ayda aracı kurumlarımız 9 şirketin halka açılmasına aracılık etti. Bu halka arzlardan kabaca 5,4 milyar TL kaynak yaratıldı.

Bu son yılların en ciddi halka arz rakamı. Ayrıca bedelli sermaye artırımları ve ikincil halka arzlar da yapıldı. Bunlarla da 13,4 milyar TL’si öz kaynak yoluyla,

111 milyar TL’si borçlanma aracı ihracıyla kaynak yaratmasına aracılık etti. İlk 6 ayda geçen seneye göre işlem hacimlerimiz yüzde 55 arttı. Pay piyasamız

dünyadaki en likit piyasalar arasında yer alıyor.” Topaç, portföy yönetim şirketleri tarafında ise yönetilen portföy büyüklüğünün son bir yılda yüzde 20 artışla

168 milyar TL’ye çıktığını aktararak, “Hedefimiz bu tutarları daha da arttırarak kurumsal yatırımcı tabanımızı genişletmek.” dedi.

– “Son vergi düzenlemesi, piyasamızın gelişmesini olumsuz etkileyebilir”

Erhan Topaç, mevduat ve katılma hesaplarındaki stopaj oranın 3 ay geçerli olmak üzere indirilmesine dair 30 Ağustos’ta alınan karara değinerek, şu

değerlendirmelerde bulundu: “Yeni düzenleme varlık sınıfları arasında asimetri yaratıp mevduatın baskınlığını daha da artırıyor. Yatırım araçları arasında

yaratılan vergi arbitrajı, sermaye piyasası araçlarının gelişimini olumsuz etkileyecek. Özellikle kurumsal yatırımcı tabanını olumsuz etkileyeceğinden ve reel

sektörün sermaye piyasası yoluyla finansman sağlama olanaklarını kısıtlayacağından endişe ediyoruz.” Bu durumu aynı gün Sermaye Piyasası Kurulu’na

(SPK) bildirdiklerini aktaran Topaç, şunları kaydetti: Bu konuda bir gelişme bekliyoruz. Bizim önerimiz aynı şeyin aynı oranlarda (stopajın düşürülmesi)

yatırım fonları ve borçlanma araçlarında da olması. Şu anda 1 yıldan az hem yatırım fonları hem borçlanma araçlarında stopaj yüzde 10, bunun yüzde 3’e

düşmesini istiyoruz. 1 yıl üstünde de sıfırı önerdik. Yatırım araçları arasındaki dengenin korunmasını istiyoruz. Hazine ve Maliye Bakanlığı’na da ilettik,

değerlendiriyorlar. Cari açığın finansmanında sermaye piyasasının önemli bir rol oynadığının altını çizen Topaç, yerli yatırımcıların çoğunluğunun TL/YP

mevduatta, yabancıların birinci tercihlerinin ise pay piyasası olduğunu söyledi.

– “Etkinliklerimizle sermaye piyasası farkındalığını artırıyoruz”

Topaç, etkinliklerle sermaye piyasası farkındalığını artırdıklarını belirterek, Birliğin gelecek dönem etkinliklerine ilişkin şu bilgileri verdi: “Sektörümüzün en

önemli etkinliği haline gelen ve bu sene 13-14 Kasım’da üçüncüsünü düzenleyeceğimiz Kongremizin çalışmalarına hız verdik. İki gün boyunca dünyaca ünlü

uzmanlara ev sahipliği yapacak Kongre’de, 100’ü aşkın konuşmacı yer alacak. 24 panelin yanı sıra 24 farklı başlıkta eğitim programları yapılacak.

Kongredeki panel ve eğitimler tüm katılımcılara açık olup kayıtlar ücretsiz olacak.” Topaç, Dünya Yatırımcı Haftası kapsamında 1 Ekim’de Borsa İstanbul’da,

yatırımcılar ve sermaye piyasası kurumları temsilcileri katılımıyla Gong Töreni düzenleyeceklerini de sözlerine ekledi. Verilen bilgiye göre, TSPB, Bireysel

Emeklilik Sistemi’nden ( BES) cayma hakkının 2 aydan 2 ila 3 yıla çıkarılmasına ilişkin SPK’ya talep iletti.

Tags:

HABERWP.COM
Yayın Tarihi : 11.09.2018 12:00:00
Link : http://www.haberwp.com/ekonomi/milyonlari-ilgilendiriyor-2-aydi-3-yila-cikabilir.html



Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor: 2 aydı 3 yıla çıkabilir
Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor: 2 aydı 3 yıla çıkabilir

 

Topaç ayrıca, mevduat ve katılma hesaplarındaki stopaj oranın 3 ay geçerli olmak üzere indirilmesinin varlık sınıfları arasında asimetri yaratıp mevduatın

baskınlığını artırdığını belirterek stopajın yatırım fonları ve borçlanma araçlarında da düşürülmesi gerektiğini belirtti.  Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği

(TSPB) Başkanı Erhan Topaç sektörün 2018 ilk yarıyıl verilerini ve sermaye piyasasının geliştirilmesi için önerilerini TSPB Genel Merkez’de düzenlenen

“Sermaye Piyasalarının Geleceği” konulu basın toplantısında paylaştı. Topaç, 79 aracı kurum, 44 banka, 53 portföy yönetim şirketi ve 49 yatırım ortaklığı

olmak üzere toplam 225 kurum sayısıyla, finans sektöründe en kapsamlı üye yapısına sahip kuruluş olduklarını söyledi. Sermaye piyasaları üzerinden hem

pay senedi hem de borçlanma aracı ihraçlarıyla ekonomiye finansman sağladıklarına işaret eden Topaç, sektörün yurt içi tasarrufları yatırımlara

yönlendirerek sermayenin tabana yayılmasını sağladığını ve yurt dışı tasarrufları ülkeye çekerek cari açığın finansmanında rol oynadığını vurguladı. Topaç,

sermaye piyasasının stratejik sektör olarak belirlenmesi ve en üst düzeyde sahiplenilmesi gerektiğini dile getirdi. Erhan Topaç, sektörün ileriye taşınmasının,

hem kaynak arayan işletmelere hem de yatırımcılara daha fazla seçenek sunabilmesi için Birliğin öncelikli gördüğü alanları ve bu alanlarla ilgili önerilerini

şöyle sıraladı: “Sermaye piyasası stratejik sektör olarak belirlenmeli ve en üst düzeyde sahiplenilmeli. Yurt içi tasarrufların sermaye piyasası yoluyla yatırıma

yönlendirilmesi desteklenmeli. Reel sektörün finansmanında sermaye piyasasının kullanılması desteklenmeli. Yatırım bankacılığı modeli desteklenmeli ve

geliştirilmeli. Rekabetçi ve cazip bir finansal sistem yaratılmalı.”

“Reel sektörün kaynak yaratmasına aracılık ediyoruz”

TSPB Başkanı Topaç, sermaye piyasalarına yönelik detaylı önerileri ilgili kurumlarla paylaştıklarını belirterek, reel sektörün kaynak yaratmasına aracılık

ettiklerini anlattı. Gelecek dönemde paydaşlarının da desteğiyle daha güçlü sermaye piyasaları ekosistemi oluşturmayı umduklarını dile getiren Topaç, “Ekim

ayı içinde, üyelerimizin ve sektör temsilcilerinin katılacağı geniş kapsamlı bir çalıştay düzenleyerek ortak akılla önerilerimizi geliştirmeye devam edeceğiz.”

ifadelerini kullandı. TSPB tarafından düzenli olarak derlenen veriler hakkında da bilgi veren Topaç, şunları kaydetti: “Yakın zamanda sektörümüzün ilk altı

ayına ilişkin verileri derledik. İlk 6 ayda aracı kurumlarımız 9 şirketin halka açılmasına aracılık etti. Bu halka arzlardan kabaca 5,4 milyar TL kaynak yaratıldı.

Bu son yılların en ciddi halka arz rakamı. Ayrıca bedelli sermaye artırımları ve ikincil halka arzlar da yapıldı. Bunlarla da 13,4 milyar TL’si öz kaynak yoluyla,

111 milyar TL’si borçlanma aracı ihracıyla kaynak yaratmasına aracılık etti. İlk 6 ayda geçen seneye göre işlem hacimlerimiz yüzde 55 arttı. Pay piyasamız

dünyadaki en likit piyasalar arasında yer alıyor.” Topaç, portföy yönetim şirketleri tarafında ise yönetilen portföy büyüklüğünün son bir yılda yüzde 20 artışla

168 milyar TL’ye çıktığını aktararak, “Hedefimiz bu tutarları daha da arttırarak kurumsal yatırımcı tabanımızı genişletmek.” dedi.

– “Son vergi düzenlemesi, piyasamızın gelişmesini olumsuz etkileyebilir”

Erhan Topaç, mevduat ve katılma hesaplarındaki stopaj oranın 3 ay geçerli olmak üzere indirilmesine dair 30 Ağustos’ta alınan karara değinerek, şu

değerlendirmelerde bulundu: “Yeni düzenleme varlık sınıfları arasında asimetri yaratıp mevduatın baskınlığını daha da artırıyor. Yatırım araçları arasında

yaratılan vergi arbitrajı, sermaye piyasası araçlarının gelişimini olumsuz etkileyecek. Özellikle kurumsal yatırımcı tabanını olumsuz etkileyeceğinden ve reel

sektörün sermaye piyasası yoluyla finansman sağlama olanaklarını kısıtlayacağından endişe ediyoruz.” Bu durumu aynı gün Sermaye Piyasası Kurulu’na

(SPK) bildirdiklerini aktaran Topaç, şunları kaydetti: Bu konuda bir gelişme bekliyoruz. Bizim önerimiz aynı şeyin aynı oranlarda (stopajın düşürülmesi)

yatırım fonları ve borçlanma araçlarında da olması. Şu anda 1 yıldan az hem yatırım fonları hem borçlanma araçlarında stopaj yüzde 10, bunun yüzde 3’e

düşmesini istiyoruz. 1 yıl üstünde de sıfırı önerdik. Yatırım araçları arasındaki dengenin korunmasını istiyoruz. Hazine ve Maliye Bakanlığı’na da ilettik,

değerlendiriyorlar. Cari açığın finansmanında sermaye piyasasının önemli bir rol oynadığının altını çizen Topaç, yerli yatırımcıların çoğunluğunun TL/YP

mevduatta, yabancıların birinci tercihlerinin ise pay piyasası olduğunu söyledi.

– “Etkinliklerimizle sermaye piyasası farkındalığını artırıyoruz”

Topaç, etkinliklerle sermaye piyasası farkındalığını artırdıklarını belirterek, Birliğin gelecek dönem etkinliklerine ilişkin şu bilgileri verdi: “Sektörümüzün en

önemli etkinliği haline gelen ve bu sene 13-14 Kasım’da üçüncüsünü düzenleyeceğimiz Kongremizin çalışmalarına hız verdik. İki gün boyunca dünyaca ünlü

uzmanlara ev sahipliği yapacak Kongre’de, 100’ü aşkın konuşmacı yer alacak. 24 panelin yanı sıra 24 farklı başlıkta eğitim programları yapılacak.

Kongredeki panel ve eğitimler tüm katılımcılara açık olup kayıtlar ücretsiz olacak.” Topaç, Dünya Yatırımcı Haftası kapsamında 1 Ekim’de Borsa İstanbul’da,

yatırımcılar ve sermaye piyasası kurumları temsilcileri katılımıyla Gong Töreni düzenleyeceklerini de sözlerine ekledi. Verilen bilgiye göre, TSPB, Bireysel

Emeklilik Sistemi’nden ( BES) cayma hakkının 2 aydan 2 ila 3 yıla çıkarılmasına ilişkin SPK’ya talep iletti.
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SON HABERLER YATIRIM FONLARI VE BORÇLANMA ARAÇLARINDA STOPAJ DÜŞÜRÜLMELİ
Son Haberler Yatırım fonları ve borçlanma araçlarında stopaj düşürülmeli

 

Yatırım fonları ve borçlanma araçlarında stopaj düşürülmeli  son dakika gelişmesi detaylar haberimizde 11 Eylül 2018 Salı  Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği

(TSPB) Başkanı Erhan Topaç, mevduat ve katılma hesaplarındaki stopaj oranın 3 ay geçerli olmak üzere indirilmesinin varlık sınıfları arasında asimetri

yaratıp mevduatın baskınlığını artırdığını belirterek, "Bizim …  Mynet Haber sitesinde yer alan habere göre  Array Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB)

Başkanı Erhan Topaç, mevduat ve katılma hesaplarındaki stopaj oranın 3 ay geçerli olmak üzere indirilmesinin varlık sınıfları arasında asimetri yaratıp

mevduatın baskınlığını artırdığını belirterek,
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Son Dakika Haberler ‘Yatırım araçları arasında denge korunmalı’
Son Dakika Haberler ‘Yatırım araçları arasında denge korunmalı’

 

‘Yatırım araçları arasında denge korunmalı’  son dakika gelişmesi detaylar haberimizde 12 Eylül 2018 Çarşamba  Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB)

Başkanı Erhan Topaç, mevduatta stopaj oranının düşürülmesine yönelik son vergi düzenlemesinin yatırım fonları ve borçlanma araçlarında da olması

gerektiğini ve bununla ilgili taleplerini ilettiklerini …  Hürriyet sitesinde yer alan habere göre  Array Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Başkanı Erhan

Topaç, mevduatta stopaj oranının düşürülmesine yönelik son vergi düzenlemesinin yatırım fonları ve borçlanma araçlarında da olması gerektiğini ve bununla

ilgili taleplerini ilettiklerini belirtere…
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GÜNDEM ÖZETİ / 11 Eylül 2018
GÜNDEM ÖZETİ / 11 Eylül 2018

 

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Binali Yıldırım, İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç ve beraberindeki heyeti kabul edecek.(TBMM/16.30)

EKONOMİ 1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Dopa’da pilot çiftlik arazisinde, Sennar’da TİGEM iş birliği ile ekilen pamuk tarlalarında ve Kenana’da

şeker fabrikasında incelemelerde bulunacak.  (Sudan) 2- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan İngiltere'de temaslar gerçekleştirecek. (Londra) 3- Ulaştırma ve

Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Southwest Jiaotong Üniversitesinde 1915 Çanakkale Köprüsü'nün tam model rüzgar tünel testine katılacak. (Çin) 4- TÜİK,

“Taşıt-Kilometre İstatistikleri, 2016” haber bültenini açıklayacak. (Ankara/10.00) 5- Hazine 2 yıl vadeli tahvil ihalesi düzenleyecek. (Ankara) 6- Türkiye

Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) tarafından TSPB Genel Merkezi'nde "Sermaye Piyasalarının Geleceği" konulu basın toplantısı yapılacak.  (İstanbul/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ 1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-Romanya-Polonya Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak ve mevkidaşlarıyla ortak

basın toplantısı düzenleyecek. (Bükreş)  2- Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, Astana sürecinin garantör ülkeleri Türkiye,

Rusya ve İranlı üst düzey diplomatlarla Suriye için Anayasa Komitesi kurulmasını görüşmek üzere bir araya gelecek. (Cenevre)  3- Arap Birliği, ABD’nin

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansına (UNRWA) maddi yardımı durdurma kararını değerlendirmek üzere dışişleri bakanları seviyesinde

toplanacak. (Kahire) 4- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'a "Küresel Donörler Forumu"nda "İnsani Hizmet Takdir Ödülü"

verilecek. (Londra)  5- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Beşşar Esed rejiminin saldırı ve ablukasındaki bölgelerde durum takip ediliyor.

(Halep/İdlib/Humus)  6- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler takip ediliyor. (Sana) 

GÜNCEL 1- Daha önce verilen beraat, görevsizlik ve düşme kararları sonrasında tutuksuz 211 sanık yönünden devam eden "Ergenekon" davası

Çağlayan'daki İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.  (İstanbul/10.00)

SPOR 1- UEFA Uluslar Ligi'nde ikinci hafta A, B, C ve D Liglerinde 7 maçla tamamlanacak. 2- Ziraat Türkiye Kupası 2. eleme turu mücadelesi 7 maçla

başlayacak.

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde

kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında,

hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.
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‘Yatırım araçları arasında denge korunmalı’
‘Yatırım araçları arasında denge korunmalı’

 

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Başkanı Erhan Topaç, mevduatta stopaj oranının düşürülmesine yönelik son vergi düzenlemesinin yatırım fonları

ve borçlanma araçlarında da olması gerektiğini ve bununla ilgili taleplerini ilettiklerini belirterek yatırım araçları arasındaki dengenin korunması gerektiğine

dikkat çekti.

 

Source link
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TSPB Başkanı Topaç: Stopajın düşürülmesini talep ettik
TSPB Başkanı Topaç: Stopajın düşürülmesini talep ettik

 

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Başkanı Erhan Topaç, mevduat ve katılma hesaplarındaki stopaj oranının düşürülmesinin varlık sınıfları arasında

mevduatın baskınlığını daha da artırdığını belirterek, reel sektörün sermaye piyasası yoluyla finansman sağlama olanaklarını kısıtlayacağından endişe

ettiklerini söyledi.Topaç, son düzenlemenin ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı’na yatırım fonları ve borçlanma araçlarında stopajların düşürülmesini

önerdiklerini ve şu anda değerlendirildiğini belirtti. TL hesaplarından alınan stopaj düşürülüp bir yıldan uzun vadede yüzde 10’dan sıfıra indirilirken, döviz

hesaplarından alınan bir yıldan kısa vadelerde yükseltildi. Uygulama üç ay süreyle geçerli olacak. Kararla katılım bankaları tarafından katılma hesabı

karşılığında ödenen kâr paylarından yapılan tevkifat oranları da aynı şekilde düşürüldü. Bugün düzenlenen basın toplantısı öncesi dağıtılan bültene göre

Topaç, yeni düzenlemenin varlık sınıfları arasında asimetri yaratıp mevduatın baskınlığını daha da artırdığını söyleyerek, “Yatırım araçları arasında yaratılan

vergi arbitrajı sermaye piyasası araçlarının gelişimini olumsuz etkileyecektir. Özellikle kurumsal yatırımcı tabanını olumsuz etkileyeceğinden ve reel sektörün

sermaye piyasası yoluyla finansman sağlama olanaklarını kısıtlayacağından endişe ediyoruz” dedi. Kaynak: Reuters
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Topaç: Stopaj Diğer Yatırım Araçlarında da Düşürülmeli
Topaç: Stopaj Diğer Yatırım Araçlarında da Düşürülmeli

 

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Başkanı Erhan Topaç, mevduat ve katılma hesaplarındaki stopaj oranın 3 ay geçerli olmak üzere indirilmesinin

varlık sınıfları arasında mevduatı öne çıkardığını vurguladı ve “Bizim önerimiz aynı şeyin, aynı oranlarda (stopajın düşürülmesi) yatırım fonları ve borçlanma

araçlarında da olması. Şu anda 1 yıldan az hem yatırım fonları hem borçlanma araçlarında stopaj yüzde 10, bunun yüzde 3’e düşmesini istiyoruz. 1 yıl

üstünde de sıfırı önerdik.” dedi.TSPB Başkanı Erhan Topaç, sektörün ileriye taşınmasının, hem kaynak arayan işletmelere hem de yatırımcılara daha fazla

seçenek sunabilmesi için Birliğin öncelikli gördüğü alanları ve bu alanlarla ilgili önerilerini ise şöyle kaydetti: “Sermaye piyasası stratejik sektör olarak

belirlenmeli ve en üst düzeyde sahiplenilmeli. Yurt içi tasarrufların sermaye piyasası yoluyla yatırıma yönlendirilmesi desteklenmeli. Reel sektörün

finansmanında sermaye piyasasının kullanılması desteklenmeli. Yatırım bankacılığı modeli desteklenmeli ve geliştirilmeli. Rekabetçi ve cazip bir finansal

sistem yaratılmalı.” Topaç, sermaye piyasalarına yönelik detaylı önerileri ilgili kurumlarla paylaştıklarını belirterek, reel sektörün kaynak yaratmasına aracılık

ettiklerini dile getirdi.
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TSPB Başkanı Topaç: Stopajın düşürülmesini talep ettik
TSPB Başkanı Topaç: Stopajın düşürülmesini talep ettik

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Başkanı Erhan Topaç, Hazine ve Maliye Bakanlığı'na yatırım fonları ve borçlanma araçlarında stopajların düşürülmesini

önerdiklerini ve şu anda değerlendirildiğini belirtti.

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Başkanı Erhan Topaç, mevduat ve katılma hesaplarındaki stopaj oranının düşürülmesinin varlık sınıfları arasında

mevduatın baskınlığını daha da artırdığını belirterek, reel sektörün sermaye piyasası yoluyla finansman sağlama olanaklarını kısıtlayacağından endişe

ettiklerini söyledi.

Topaç, son düzenlemenin ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı'na yatırım fonları ve borçlanma araçlarında stopajların düşürülmesini önerdiklerini ve şu

anda değerlendirildiğini belirtti.

TL hesaplarından alınan stopaj düşürülüp bir yıldan uzun vadede yüzde 10'dan sıfıra indirilirken, döviz hesaplarından alınan bir yıldan kısa vadelerde

yükseltildi. Uygulama üç ay süreyle geçerli olacak.

Kararla katılım bankaları tarafından katılma hesabı karşılığında ödenen kâr paylarından yapılan tevkifat oranları da aynı şekilde düşürüldü.

Bugün düzenlenen basın toplantısı öncesi dağıtılan bültene göre Topaç, yeni düzenlemenin varlık sınıfları arasında asimetri yaratıp mevduatın baskınlığını

daha da artırdığını söyleyerek, "Yatırım araçları arasında yaratılan vergi arbitrajı sermaye piyasası araçlarının gelişimini olumsuz etkileyecektir. Özellikle

kurumsal yatırımcı tabanını olumsuz etkileyeceğinden ve reel sektörün sermaye piyasası yoluyla finansman sağlama olanaklarını kısıtlayacağından endişe

ediyoruz" dedi.

 

 

              

                                                              

                   Kaynak: Reuters
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TSPB Başkanı Erhan Topaç’tan ’stopaj’ açıklaması
TSPB Başkanı Erhan Topaç’tan ’stopaj’ açıklaması

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Başkanı Erhan Topaç, sektörün 2018 ilk yarıyıl verilerini ve sermaye piyasasının geliştirilmesi için önerilerini...

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Başkanı Erhan Topaç, sektörün 2018 ilk yarıyıl verilerini ve sermaye piyasasının geliştirilmesi için önerilerini paylaştı.

Başkan Topaç, Hazine ve Maliye Bakanlığı'na yatırım fonu ve borçlanma araçlarında stopajın aynı anda düşürülmesini tavsiye ettiklerini söyledi.Türkiye

Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Başkanı Erhan Topaç, düzenlenen basın toplantısında sektörün 2018 ilk yarıyıl verilerini ve sermaye piyasasının

geliştirilmesi için önerilerini paylaştı. Toplam 225 kurum sayısıyla, finans sektöründe en kapsamlı üye yapısına sahip kuruluş olduklarını belirten Topaç,

sermaye piyasaları üzerinden hem pay senedi hem de borçlanma aracı ihraçlarıyla ekonomiye finansman sağladıklarını vurguladı. Sektörün yurt içi

tasarrufları yatırımlara yönlendirerek sermayenin tabana yayılmasına sağladığının ve yurt dışı tasarrufları ülkemize çekerek, cari açığın finansmanında rol

oynadığının altını çizdi."Rekabetçi ve cazip bir finansal sistem oluşturulmalıdır"Güçlü Türkiye için daha güçlü sermaye piyasalarının gerektiğini belirten

Başkan Erhan Topaç, "Sermaye piyasası stratejik sektör olarak belirlenmeli ve en üst düzeyde sahiplenilmelidir. Yurt içi tasarrufların sermaye piyasası

yoluyla yatırıma yönlendirilmesi desteklenmelidir. Reel sektörün finansmanında sermaye piyasasının kullanılması desteklenmelidir. Yatırım bankacılığı

modeli desteklenmeli ve geliştirilmelidir. Rekabetçi ve cazip bir finansal sistem oluşturulmalıdır" açıklamasında bulundu."Yatırım fonu ve borçlanma

araçlarında stopaj aynı anda düşürülmeli"Hazine ve Maliye Bakanlığı'na yatırım fonu ve borçlanma araçlarında stopajın aynı anda düşürülmesini ilettiklerini

kaydeden Erhan Topaç, şu ifadeleri kullandı: "Yeni düzenleme varlık sınıfları arasında asimetri oluşturup mevduatın baskınlığını daha da artırıyor. Yatırım

araçları arasında oluşturulan vergi arbitrajı, sermaye piyasası araçlarının gelişimini olumsuz etkileyecektir. Özellikle kurumsal yatırımcı tabanını olumsuz

etkileyeceğinden ve reel sektörün sermaye piyasası yoluyla finansman sağlama olanaklarını kısıtlayacağından endişe ediyoruz. Bizim önerimiz aynı şeyin

aynı oranlarda yatırım fonları ve borçlanma araçlarında da olması. Şu anda 1 yıldan az hem yatırım fonları hem borçlanma araçlarında stopaj yüzde 10,

bunun yüzde 3'e düşmesini istiyoruz. 1 yıl üstünde de sıfırı önerdik. Yatırım araçları arasındaki dengenin korunmasını istiyoruz. Hazine ve Maliye

Bakanlığı'na da ilettik, değerlendiriyorlar"."İlk 6 ayda halka arzlardan 5,4 milyar TL kaynak oluşturuldu"Erhan Topaç, yılın ilk 6 ayında halka arzlardan kabaca

5,4 milyar TL kaynak oluşturulduğunu vurgulayarak, "Yakın zamanda sektörümüzün ilk altı ayına ilişkin verileri derledik. İlk 6 ayda aracı kurumlarımız 9

şirketin halka açılmasına aracılık etti. Bu halka arzlardan kabaca 5,4 milyar TL kaynak oluşturuldu. Bu son yılların en ciddi halka arz rakamıdır. Yatırım

kuruluşlarımız yılın ilk sekiz ayında şirketlerin 13,4 milyar TL'si özkaynak yoluyla, 111 milyar TL'si borçlanma aracı ihracıyla kaynak oluşturulmasına aracılık

etti. İlk 6 ayda geçen seneye göre işlem hacimlerimiz yüzde 55 arttı. Pay piyasamız dünyadaki en likit piyasalar arasında yer alıyor. Portföy yönetim şirketleri

tarafında ise yönetilen portföy büyüklüğü son bir yılda yüzde 20 artışla 168 milyar TL'ye çıktı. Hedefimiz bu tutarları daha da arttırarak kurumsal yatırımcı

tabanımızı genişletmek" diye konuştu.Başkan Topaç, 1 Ekim'de Dünya Yatırımcı Haftası dolayısıyla Borsa İstanbul'da, gong töreni düzenleyeceklerini ifade

etti.İHA
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TSPB Başkanı Erhan Topaç’tan ’stopaj’ açıklaması
TSPB Başkanı Erhan Topaç’tan ’stopaj’ açıklaması

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Başkanı Erhan Topaç, sektörün 2018 ilk yarıyıl verilerini ve sermaye piyasasının geliştirilmesi için önerilerini paylaştı.

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Başkanı Erhan Topaç, sektörün 2018 ilk yarıyıl verilerini ve sermaye piyasasının geliştirilmesi için önerilerini paylaştı.

Başkan Topaç, Hazine ve Maliye Bakanlığı'na yatırım fonu ve borçlanma araçlarında stopajın aynı anda düşürülmesini tavsiye ettiklerini söyledi.Türkiye

Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Başkanı Erhan Topaç, düzenlenen basın toplantısında sektörün 2018 ilk yarıyıl verilerini ve sermaye piyasasının

geliştirilmesi için önerilerini paylaştı. Toplam 225 kurum sayısıyla, finans sektöründe en kapsamlı üye yapısına sahip kuruluş olduklarını belirten Topaç,

sermaye piyasaları üzerinden hem pay senedi hem de borçlanma aracı ihraçlarıyla ekonomiye finansman sağladıklarını vurguladı. Sektörün yurt içi

tasarrufları yatırımlara yönlendirerek sermayenin tabana yayılmasına sağladığının ve yurt dışı tasarrufları ülkemize çekerek, cari açığın finansmanında rol

oynadığının altını çizdi."Rekabetçi ve cazip bir finansal sistem oluşturulmalıdır"Güçlü Türkiye için daha güçlü sermaye piyasalarının gerektiğini belirten

Başkan Erhan Topaç, "Sermaye piyasası stratejik sektör olarak belirlenmeli ve en üst düzeyde sahiplenilmelidir. Yurt içi tasarrufların sermaye piyasası

yoluyla yatırıma yönlendirilmesi desteklenmelidir. Reel sektörün finansmanında sermaye piyasasının kullanılması desteklenmelidir. Yatırım bankacılığı

modeli desteklenmeli ve geliştirilmelidir. Rekabetçi ve cazip bir finansal sistem oluşturulmalıdır" açıklamasında bulundu."Yatırım fonu ve borçlanma

araçlarında stopaj aynı anda düşürülmeli"Hazine ve Maliye Bakanlığı'na yatırım fonu ve borçlanma araçlarında stopajın aynı anda düşürülmesini ilettiklerini

kaydeden Erhan Topaç, şu ifadeleri kullandı: "Yeni düzenleme varlık sınıfları arasında asimetri oluşturup mevduatın baskınlığını daha da artırıyor. Yatırım

araçları arasında oluşturulan vergi arbitrajı, sermaye piyasası araçlarının gelişimini olumsuz etkileyecektir. Özellikle kurumsal yatırımcı tabanını olumsuz

etkileyeceğinden ve reel sektörün sermaye piyasası yoluyla finansman sağlama olanaklarını kısıtlayacağından endişe ediyoruz. Bizim önerimiz aynı şeyin

aynı oranlarda yatırım fonları ve borçlanma araçlarında da olması. Şu anda 1 yıldan az hem yatırım fonları hem borçlanma araçlarında stopaj yüzde 10,

bunun yüzde 3'e düşmesini istiyoruz. 1 yıl üstünde de sıfırı önerdik. Yatırım araçları arasındaki dengenin korunmasını istiyoruz. Hazine ve Maliye

Bakanlığı'na da ilettik, değerlendiriyorlar"."İlk 6 ayda halka arzlardan 5,4 milyar TL kaynak oluşturuldu"Erhan Topaç, yılın ilk 6 ayında halka arzlardan kabaca

5,4 milyar TL kaynak oluşturulduğunu vurgulayarak, "Yakın zamanda sektörümüzün ilk altı ayına ilişkin verileri derledik. İlk 6 ayda aracı kurumlarımız 9

şirketin halka açılmasına aracılık etti. Bu halka arzlardan kabaca 5,4 milyar TL kaynak oluşturuldu. Bu son yılların en ciddi halka arz rakamıdır. Yatırım

kuruluşlarımız yılın ilk sekiz ayında şirketlerin 13,4 milyar TL'si özkaynak yoluyla, 111 milyar TL'si borçlanma aracı ihracıyla kaynak oluşturulmasına aracılık

etti. İlk 6 ayda geçen seneye göre işlem hacimlerimiz yüzde 55 arttı. Pay piyasamız dünyadaki en likit piyasalar arasında yer alıyor. Portföy yönetim şirketleri

tarafında ise yönetilen portföy büyüklüğü son bir yılda yüzde 20 artışla 168 milyar TL'ye çıktı. Hedefimiz bu tutarları daha da arttırarak kurumsal yatırımcı

tabanımızı genişletmek" diye konuştu.Başkan Topaç, 1 Ekim'de Dünya Yatırımcı Haftası dolayısıyla Borsa İstanbul'da, gong töreni düzenleyeceklerini ifade

etti.Kaynak: İHA
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BES'e yeni düzenleme! Cayma hakkı süresi değişiyor mu?
BES'e yeni düzenleme! Cayma hakkı süresi değişiyor mu?

Türkiye Sermaya Piyasaları Birliği Başkanı (TSPB) Erhan Koç, Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) cayma hakkının 2 aydan 2 ile 3 yıla kadar çıkarılması teklifini

SPK'ya sunduğu belirtildi.

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Başkanı Erhan Topaç sektörün 2018 ilk yarıyıl verilerini ve sermaye piyasasının geliştirilmesi için önerilerini TSPB

Genel Merkez'de düzenlenen "Sermaye Piyasalarının Geleceği" konulu basın toplantısında paylaştı.Topaç, 79 aracı kurum, 44 banka, 53 portföy yönetim

şirketi ve 49 yatırım ortaklığı olmak üzere toplam 225 kurum sayısıyla, finans sektöründe en kapsamlı üye yapısına sahip kuruluş olduklarını

söyledi.Sermaye piyasaları üzerinden hem pay senedi hem de borçlanma aracı ihraçlarıyla ekonomiye finansman sağladıklarına işaret eden Topaç, sektörün

yurt içi tasarrufları yatırımlara yönlendirerek sermayenin tabana yayılmasını sağladığını ve yurt dışı tasarrufları ülkeye çekerek cari açığın finansmanında rol

oynadığını vurguladı.

 

 

Topaç, sermaye piyasasının stratejik sektör olarak belirlenmesi ve en üst düzeyde sahiplenilmesi gerektiğini dile getirdi.Erhan Topaç, sektörün ileriye

taşınmasının, hem kaynak arayan işletmelere hem de yatırımcılara daha fazla seçenek sunabilmesi için Birliğin öncelikli gördüğü alanları ve bu alanlarla ilgili

önerilerini şöyle sıraladı:"Sermaye piyasası stratejik sektör olarak belirlenmeli ve en üst düzeyde sahiplenilmeli. Yurt içi tasarrufların sermaye piyasası

yoluyla yatırıma yönlendirilmesi desteklenmeli. Reel sektörün finansmanında sermaye piyasasının kullanılması desteklenmeli. Yatırım bankacılığı modeli

desteklenmeli ve geliştirilmeli. Rekabetçi ve cazip bir finansal sistem yaratılmalı."- "Reel sektörün kaynak yaratmasına aracılık ediyoruz"TSPB Başkanı

Topaç, sermaye piyasalarına yönelik detaylı önerileri ilgili kurumlarla paylaştıklarını belirterek, reel sektörün kaynak yaratmasına aracılık ettiklerini

anlattı.Gelecek dönemde paydaşlarının da desteğiyle daha güçlü sermaye piyasaları ekosistemi oluşturmayı umduklarını dile getiren Topaç, "Ekim ayı

içinde, üyelerimizin ve sektör temsilcilerinin katılacağı geniş kapsamlı bir çalıştay düzenleyerek ortak akılla önerilerimizi geliştirmeye devam edeceğiz."

ifadelerini kullandı.TSPB tarafından düzenli olarak derlenen veriler hakkında da bilgi veren Topaç, şunları kaydetti:"Yakın zamanda sektörümüzün ilk altı

ayına ilişkin verileri derledik. İlk 6 ayda aracı kurumlarımız 9 şirketin halka açılmasına aracılık etti. Bu halka arzlardan kabaca 5,4 milyar TL kaynak yaratıldı.

Bu son yılların en ciddi halka arz rakamı. Ayrıca bedelli sermaye artırımları ve ikincil halka arzlar da yapıldı. Bunlarla da 13,4 milyar TL’si öz kaynak yoluyla,

111 milyar TL’si borçlanma aracı ihracıyla kaynak yaratmasına aracılık etti. İlk 6 ayda geçen seneye göre işlem hacimlerimiz yüzde 55 arttı. Pay piyasamız

dünyadaki en likit piyasalar arasında yer alıyor."Topaç, portföy yönetim şirketleri tarafında ise yönetilen portföy büyüklüğünün son bir yılda yüzde 20 artışla

168 milyar TL’ye çıktığını aktararak, "Hedefimiz bu tutarları daha da arttırarak kurumsal yatırımcı tabanımızı genişletmek." dedi.- "Son vergi düzenlemesi,

piyasamızın gelişmesini olumsuz etkileyebilir"Erhan Topaç, mevduat ve katılma hesaplarındaki stopaj oranın 3 ay geçerli olmak üzere indirilmesine dair 30

Ağustos'ta alınan karara değinerek, şu değerlendirmelerde bulundu:"Yeni düzenleme varlık sınıfları arasında asimetri yaratıp mevduatın baskınlığını daha da

artırıyor. Yatırım araçları arasında yaratılan vergi arbitrajı, sermaye piyasası araçlarının gelişimini olumsuz etkileyecek. Özellikle kurumsal yatırımcı tabanını

olumsuz etkileyeceğinden ve reel sektörün sermaye piyasası yoluyla finansman sağlama olanaklarını kısıtlayacağından endişe ediyoruz."Bu durumu aynı

gün Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) bildirdiklerini aktaran Topaç, şunları kaydetti:    Bu konuda bir gelişme bekliyoruz. Bizim önerimiz aynı şeyin aynı

oranlarda (stopajın düşürülmesi) yatırım fonları ve borçlanma araçlarında da olması. Şu anda 1 yıldan az hem yatırım fonları hem borçlanma araçlarında

stopaj yüzde 10, bunun yüzde 3'e düşmesini istiyoruz. 1 yıl üstünde de sıfırı önerdik. Yatırım araçları arasındaki dengenin korunmasını istiyoruz. Hazine ve

Maliye Bakanlığı'na da ilettik, değerlendiriyorlar.Cari açığın finansmanında sermaye piyasasının önemli bir rol oynadığının altını çizen Topaç, yerli

yatırımcıların çoğunluğunun TL/YP mevduatta, yabancıların birinci tercihlerinin ise pay piyasası olduğunu söyledi.- "Etkinliklerimizle sermaye piyasası

farkındalığını artırıyoruz"Topaç, etkinliklerle sermaye piyasası farkındalığını artırdıklarını belirterek, Birliğin gelecek dönem etkinliklerine ilişkin şu bilgileri

verdi:"Sektörümüzün en önemli etkinliği haline gelen ve bu sene 13-14 Kasım'da üçüncüsünü düzenleyeceğimiz Kongremizin çalışmalarına hız verdik. İki

gün boyunca dünyaca ünlü uzmanlara ev sahipliği yapacak Kongre’de, 100’ü aşkın konuşmacı yer alacak. 24 panelin yanı sıra 24 farklı başlıkta eğitim

programları yapılacak. Kongredeki panel ve eğitimler tüm katılımcılara açık olup kayıtlar ücretsiz olacak."Topaç, Dünya Yatırımcı Haftası kapsamında 1

Ekim'de Borsa İstanbul’da, yatırımcılar ve sermaye piyasası kurumları temsilcileri katılımıyla Gong Töreni düzenleyeceklerini de sözlerine ekledi.Verilen

bilgiye göre, TSPB, Bireysel Emeklilik Sistemi'nden (BES) cayma hakkının 2 aydan 2 ila 3 yıla çıkarılmasına ilişkin SPK'ya talep iletti.
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TSPB Başkanı Erhan Topaçtan stopaj açıklaması
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TSPB Başkanı Erhan Topaçtan stopaj açıklaması

 

                                  

                                                                      

	                                    Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Başkanı Erhan Topaç, sektörün 2018 ilk yarıyıl verilerini ve sermaye piyasasının geliştirilmesi için

önerilerini paylaştı. Başkan Topaç, Hazine ve Maliye Bakanlığın                                   

                                                                       Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Başkanı Erhan Topaç, sektörün 2018 ilk yarıyıl verilerini ve sermaye

piyasasının geliştirilmesi için önerilerini paylaştı. Başkan Topaç, Hazine ve Maliye Bakanlığına yatırım fonu ve borçlanma araçlarında stopajın aynı anda

düşürülmesini tavsiye ettiklerini söyledi.Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Başkanı Erhan Topaç, düzenlenen basın toplantısında sektörün 2018 ilk

yarıyıl verilerini ve sermaye piyasasının geliştirilmesi için önerilerini paylaştı. Toplam 225 kurum sayısıyla, finans sektöründe en kapsamlı üye yapısına sahip

kuruluş olduklarını belirten Topaç, sermaye piyasaları üzerinden hem pay senedi hem de borçlanma aracı ihraçlarıyla ekonomiye finansman sağladıklarını

vurguladı. Sektörün yurt içi tasarrufları yatırımlara yönlendirerek sermayenin tabana yayılmasına sağladığının ve yurt dışı tasarrufları ülkemize çekerek, cari

açığın finansmanında rol oynadığının altını çizdi."Rekabetçi ve cazip bir finansal sistem oluşturulmalıdır"Güçlü Türkiye için daha güçlü sermaye piyasalarının

gerektiğini belirten Başkan Erhan Topaç, "Sermaye piyasası stratejik sektör olarak belirlenmeli ve en üst düzeyde sahiplenilmelidir. Yurt içi tasarrufların

sermaye piyasası yoluyla yatırıma yönlendirilmesi desteklenmelidir. Reel sektörün finansmanında sermaye piyasasının kullanılması desteklenmelidir. Yatırım

bankacılığı modeli desteklenmeli ve geliştirilmelidir. Rekabetçi ve cazip bir finansal sistem oluşturulmalıdır" açıklamasında bulundu."Yatırım fonu ve

borçlanma araçlarında stopaj aynı anda düşürülmeli"Hazine ve Maliye Bakanlığına yatırım fonu ve borçlanma araçlarında stopajın aynı anda düşürülmesini

ilettiklerini kaydeden Erhan Topaç, şu ifadeleri kullandı: "Yeni düzenleme varlık sınıfları arasında asimetri oluşturup mevduatın baskınlığını daha da artırıyor.

Yatırım araçları arasında oluşturulan vergi arbitrajı, sermaye piyasası araçlarının gelişimini olumsuz etkileyecektir. Özellikle kurumsal yatırımcı tabanını

olumsuz etkileyeceğinden ve reel sektörün sermaye piyasası yoluyla finansman sağlama olanaklarını kısıtlayacağından endişe ediyoruz. Bizim önerimiz aynı

şeyin aynı oranlarda yatırım fonları ve borçlanma araçlarında da olması. Şu anda 1 yıldan az hem yatırım fonları hem borçlanma araçlarında stopaj yüzde

10, bunun yüzde 3e düşmesini istiyoruz. 1 yıl üstünde de sıfırı önerdik. Yatırım araçları arasındaki dengenin korunmasını istiyoruz. Hazine ve Maliye

Bakanlığına da ilettik, değerlendiriyorlar"."İlk 6 ayda halka arzlardan 5,4 milyar TL kaynak oluşturuldu"Erhan Topaç, yılın ilk 6 ayında halka arzlardan kabaca

5,4 milyar TL kaynak oluşturulduğunu vurgulayarak, "Yakın zamanda sektörümüzün ilk altı ayına ilişkin verileri derledik. İlk 6 ayda aracı kurumlarımız 9

şirketin halka açılmasına aracılık etti. Bu halka arzlardan kabaca 5,4 milyar TL kaynak oluşturuldu. Bu son yılların en ciddi halka arz rakamıdır. Yatırım

kuruluşlarımız yılın ilk sekiz ayında şirketlerin 13,4 milyar TLsi özkaynak yoluyla, 111 milyar TLsi borçlanma aracı ihracıyla kaynak oluşturulmasına aracılık

etti. İlk 6 ayda geçen seneye göre işlem hacimlerimiz yüzde 55 arttı. Pay piyasamız dünyadaki en likit piyasalar arasında yer alıyor. Portföy yönetim şirketleri

tarafında ise yönetilen portföy büyüklüğü son bir yılda yüzde 20 artışla 168 milyar TLye çıktı. Hedefimiz bu tutarları daha da arttırarak kurumsal yatırımcı

tabanımızı genişletmek" diye konuştu.Başkan Topaç, 1 Ekimde Dünya Yatırımcı Haftası dolayısıyla Borsa İstanbulda, gong töreni düzenleyeceklerini ifade

etti.
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Milyonlarca çalışanı ilgilendiren BES talebi!
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren BES talebi!

TSPB, Bireysel Emeklilik Sistemi'nden (BES) cayma hakkının 2 aydan 2 ila 3 yıla çıkarılmasına ilişkin SPK'ya talep iletti.

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Başkanı Erhan Topaç, mevduat ve katılma hesaplarındaki stopaj oranın 3 ay geçerli olmak üzere indirilmesinin

varlık sınıfları arasında asimetri yaratıp mevduatın baskınlığını artırdığını belirterek, “Bizim önerimiz aynı şeyin, aynı oranlarda (stopajın düşürülmesi) yatırım

fonları ve borçlanma araçlarında da olması. Şu anda 1 yıldan az hem yatırım fonları hem borçlanma araçlarında stopaj yüzde 10, bunun yüzde 3’e düşmesini

istiyoruz. 1 yıl üstünde de sıfırı önerdik.” dedi.Erhan Topaç, sektörün 2018 ilk yarıyıl verilerini ve sermaye piyasasının geliştirilmesi için önerilerini TSPB

Genel Merkez’de düzenlenen “Sermaye Piyasalarının Geleceği” konulu basın toplantısında paylaştı.Topaç, 79 aracı kurum, 44 banka, 53 portföy yönetim

şirketi ve 49 yatırım ortaklığı olmak üzere toplam 225 kurum sayısıyla, finans sektöründe en kapsamlı üye yapısına sahip kuruluş olduklarını

söyledi.Sermaye piyasaları üzerinden hem pay senedi hem de borçlanma aracı ihraçlarıyla ekonomiye finansman sağladıklarına işaret eden Topaç, sektörün

yurt içi tasarrufları yatırımlara yönlendirerek sermayenin tabana yayılmasını sağladığını ve yurt dışı tasarrufları ülkeye çekerek cari açığın finansmanında rol

oynadığını vurguladı.Topaç, sermaye piyasasının stratejik sektör olarak belirlenmesi ve en üst düzeyde sahiplenilmesi gerektiğini dile getirdi.Erhan Topaç,

sektörün ileriye taşınmasının, hem kaynak arayan işletmelere hem de yatırımcılara daha fazla seçenek sunabilmesi için Birliğin öncelikli gördüğü alanları ve

bu alanlarla ilgili önerilerini şöyle sıraladı:“Sermaye piyasası stratejik sektör olarak belirlenmeli ve en üst düzeyde sahiplenilmeli. Yurt içi tasarrufların

sermaye piyasası yoluyla yatırıma yönlendirilmesi desteklenmeli. Reel sektörün finansmanında sermaye piyasasının kullanılması desteklenmeli. Yatırım

bankacılığı modeli desteklenmeli ve geliştirilmeli. Rekabetçi ve cazip bir finansal sistem yaratılmalı.”“Reel sektörün kaynak yaratmasına aracılık

ediyoruz”TSPB Başkanı Topaç, sermaye piyasalarına yönelik detaylı önerileri ilgili kurumlarla paylaştıklarını belirterek, reel sektörün kaynak yaratmasına

aracılık ettiklerini anlattı.Gelecek dönemde paydaşlarının da desteğiyle daha güçlü sermaye piyasaları ekosistemi oluşturmayı umduklarını dile getiren

Topaç, “Ekim ayı içinde, üyelerimizin ve sektör temsilcilerinin katılacağı geniş kapsamlı bir çalıştay düzenleyerek ortak akılla önerilerimizi geliştirmeye devam

edeceğiz.” ifadelerini kullandı.TSPB tarafından düzenli olarak derlenen veriler hakkında da bilgi veren Topaç, şunları kaydetti:“Yakın zamanda sektörümüzün

ilk altı ayına ilişkin verileri derledik. İlk 6 ayda aracı kurumlarımız 9 şirketin halka açılmasına aracılık etti. Bu halka arzlardan kabaca 5,4 milyar TL kaynak

yaratıldı. Bu son yılların en ciddi halka arz rakamı. Ayrıca bedelli sermaye artırımları ve ikincil halka arzlar da yapıldı. Bunlarla da 13,4 milyar TL’si öz kaynak

yoluyla, 111 milyar TL’si borçlanma aracı ihracıyla kaynak yaratmasına aracılık etti. İlk 6 ayda geçen seneye göre işlem hacimlerimiz yüzde 55 arttı. Pay

piyasamız dünyadaki en likit piyasalar arasında yer alıyor.”Topaç, portföy yönetim şirketleri tarafında ise yönetilen portföy büyüklüğünün son bir yılda yüzde

20 artışla 168 milyar TL’ye çıktığını aktararak, “Hedefimiz bu tutarları daha da arttırarak kurumsal yatırımcı tabanımızı genişletmek.” dedi.“Son vergi

düzenlemesi, piyasamızın gelişmesini olumsuz etkileyebilir”Erhan Topaç, mevduat ve katılma hesaplarındaki stopaj oranın 3 ay geçerli olmak üzere

indirilmesine dair 30 Ağustos’ta alınan karara değinerek, şu değerlendirmelerde bulundu:“Yeni düzenleme varlık sınıfları arasında asimetri yaratıp mevduatın

baskınlığını daha da artırıyor. Yatırım araçları arasında yaratılan vergi arbitrajı, sermaye piyasası araçlarının gelişimini olumsuz etkileyecek. Özellikle

kurumsal yatırımcı tabanını olumsuz etkileyeceğinden ve reel sektörün sermaye piyasası yoluyla finansman sağlama olanaklarını kısıtlayacağından endişe

ediyoruz.”Bu durumu aynı gün Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) bildirdiklerini aktaran Topaç, şunları kaydetti:“Bu konuda bir gelişme bekliyoruz. Bizim

önerimiz aynı şeyin aynı oranlarda (stopajın düşürülmesi) yatırım fonları ve borçlanma araçlarında da olması. Şu anda 1 yıldan az hem yatırım fonları hem

borçlanma araçlarında stopaj yüzde 10, bunun yüzde 3’e düşmesini istiyoruz. 1 yıl üstünde de sıfırı önerdik. Yatırım araçları arasındaki dengenin

korunmasını istiyoruz. Hazine ve Maliye Bakanlığı’na da ilettik, değerlendiriyorlar.”Cari açığın finansmanında sermaye piyasasının önemli bir rol oynadığının

altını çizen Topaç, yerli yatırımcıların çoğunluğunun TL/YP mevduatta, yabancıların birinci tercihlerinin ise pay piyasası olduğunu söyledi.“Etkinliklerimizle

sermaye piyasası farkındalığını artırıyoruz”Topaç, etkinliklerle sermaye piyasası farkındalığını artırdıklarını belirterek, Birliğin gelecek dönem etkinliklerine

ilişkin şu bilgileri verdi:“Sektörümüzün en önemli etkinliği haline gelen ve bu sene 13-14 Kasım’da üçüncüsünü düzenleyeceğimiz Kongremizin çalışmalarına

hız verdik. İki gün boyunca dünyaca ünlü uzmanlara ev sahipliği yapacak Kongre’de, 100’ü aşkın konuşmacı yer alacak. 24 panelin yanı sıra 24 farklı

başlıkta eğitim programları yapılacak. Kongredeki panel ve eğitimler tüm katılımcılara açık olup kayıtlar ücretsiz olacak.”Topaç, Dünya Yatırımcı Haftası

kapsamında 1 Ekim’de Borsa İstanbul’da, yatırımcılar ve sermaye piyasası kurumları temsilcileri katılımıyla Gong Töreni düzenleyeceklerini de sözlerine

ekledi.Verilen bilgiye göre, TSPB, Bireysel Emeklilik Sistemi’nden (BES) cayma hakkının 2 aydan 2 ila 3 yıla çıkarılmasına ilişkin SPK’ya talep iletti.
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"Yatırım fonları ve borçlanma araçlarında stopaj düşürülmeli"

TSPB Başkanı Erhan Topaç, "(Mevduat ve katılma hesaplarındaki stopaj oranın 3 ay geçerli olmak üzere indirilmesi) Varlık sınıfları arasında asimetri yaratıp

mevduatın baskınlığını artırdı" dedi

İSTANBUL (AA) - Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Başkanı Erhan Topaç, mevduat ve katılma hesaplarındaki stopaj oranın 3 ay geçerli olmak

üzere indirilmesinin varlık sınıfları arasında asimetri yaratıp mevduatın baskınlığını artırdığını belirterek, "Bizim önerimiz aynı şeyin, aynı oranlarda (stopajın

düşürülmesi) yatırım fonları ve borçlanma araçlarında da olması. Şu anda 1 yıldan az hem yatırım fonları hem borçlanma araçlarında stopaj yüzde 10, bunun

yüzde 3'e düşmesini istiyoruz. 1 yıl üstünde de sıfırı önerdik." dedi.Erhan Topaç, sektörün 2018 ilk yarıyıl verilerini ve sermaye piyasasının geliştirilmesi için

önerilerini TSPB Genel Merkez'de düzenlenen "Sermaye Piyasalarının Geleceği" konulu basın toplantısında paylaştı.Topaç, 79 aracı kurum, 44 banka, 53

portföy yönetim şirketi ve 49 yatırım ortaklığı olmak üzere toplam 225 kurum sayısıyla, finans sektöründe en kapsamlı üye yapısına sahip kuruluş olduklarını

söyledi.Sermaye piyasaları üzerinden hem pay senedi hem de borçlanma aracı ihraçlarıyla ekonomiye finansman sağladıklarına işaret eden Topaç, sektörün

yurt içi tasarrufları yatırımlara yönlendirerek sermayenin tabana yayılmasını sağladığını ve yurt dışı tasarrufları ülkeye çekerek cari açığın finansmanında rol

oynadığını vurguladı.Topaç, sermaye piyasasının stratejik sektör olarak belirlenmesi ve en üst düzeyde sahiplenilmesi gerektiğini dile getirdi.Erhan Topaç,

sektörün ileriye taşınmasının, hem kaynak arayan işletmelere hem de yatırımcılara daha fazla seçenek sunabilmesi için Birliğin öncelikli gördüğü alanları ve

bu alanlarla ilgili önerilerini şöyle sıraladı:"Sermaye piyasası stratejik sektör olarak belirlenmeli ve en üst düzeyde sahiplenilmeli. Yurt içi tasarrufların

sermaye piyasası yoluyla yatırıma yönlendirilmesi desteklenmeli. Reel sektörün finansmanında sermaye piyasasının kullanılması desteklenmeli. Yatırım

bankacılığı modeli desteklenmeli ve geliştirilmeli. Rekabetçi ve cazip bir finansal sistem yaratılmalı."- "Reel sektörün kaynak yaratmasına aracılık

ediyoruz"TSPB Başkanı Topaç, sermaye piyasalarına yönelik detaylı önerileri ilgili kurumlarla paylaştıklarını belirterek, reel sektörün kaynak yaratmasına

aracılık ettiklerini anlattı.Gelecek dönemde paydaşlarının da desteğiyle daha güçlü sermaye piyasaları ekosistemi oluşturmayı umduklarını dile getiren

Topaç, "Ekim ayı içinde, üyelerimizin ve sektör temsilcilerinin katılacağı geniş kapsamlı bir çalıştay düzenleyerek ortak akılla önerilerimizi geliştirmeye devam

edeceğiz." ifadelerini kullandı.TSPB tarafından düzenli olarak derlenen veriler hakkında da bilgi veren Topaç, şunları kaydetti:"Yakın zamanda sektörümüzün

ilk altı ayına ilişkin verileri derledik. İlk 6 ayda aracı kurumlarımız 9 şirketin halka açılmasına aracılık etti. Bu halka arzlardan kabaca 5,4 milyar TL kaynak

yaratıldı. Bu son yılların en ciddi halka arz rakamı. Ayrıca bedelli sermaye artırımları ve ikincil halka arzlar da yapıldı. Bunlarla da 13,4 milyar TL’si öz kaynak

yoluyla, 111 milyar TL’si borçlanma aracı ihracıyla kaynak yaratmasına aracılık etti. İlk 6 ayda geçen seneye göre işlem hacimlerimiz yüzde 55 arttı. Pay

piyasamız dünyadaki en likit piyasalar arasında yer alıyor."Topaç, portföy yönetim şirketleri tarafında ise yönetilen portföy büyüklüğünün son bir yılda yüzde

20 artışla 168 milyar TL’ye çıktığını aktararak, "Hedefimiz bu tutarları daha da arttırarak kurumsal yatırımcı tabanımızı genişletmek." dedi.- "Son vergi

düzenlemesi, piyasamızın gelişmesini olumsuz etkileyebilir"Erhan Topaç, mevduat ve katılma hesaplarındaki stopaj oranın 3 ay geçerli olmak üzere

indirilmesine dair 30 Ağustos'ta alınan karara değinerek, şu değerlendirmelerde bulundu:"Yeni düzenleme varlık sınıfları arasında asimetri yaratıp mevduatın

baskınlığını daha da artırıyor. Yatırım araçları arasında yaratılan vergi arbitrajı, sermaye piyasası araçlarının gelişimini olumsuz etkileyecek. Özellikle

kurumsal yatırımcı tabanını olumsuz etkileyeceğinden ve reel sektörün sermaye piyasası yoluyla finansman sağlama olanaklarını kısıtlayacağından endişe

ediyoruz."Bu durumu aynı gün Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) bildirdiklerini aktaran Topaç, şunları kaydetti:"Bu konuda bir gelişme bekliyoruz. Bizim

önerimiz aynı şeyin aynı oranlarda (stopajın düşürülmesi) yatırım fonları ve borçlanma araçlarında da olması. Şu anda 1 yıldan az hem yatırım fonları hem

borçlanma araçlarında stopaj yüzde 10, bunun yüzde 3'e düşmesini istiyoruz. 1 yıl üstünde de sıfırı önerdik. Yatırım araçları arasındaki dengenin

korunmasını istiyoruz. Hazine ve Maliye Bakanlığı'na da ilettik, değerlendiriyorlar."Cari açığın finansmanında sermaye piyasasının önemli bir rol oynadığının

altını çizen Topaç, yerli yatırımcıların çoğunluğunun TL/YP mevduatta, yabancıların birinci tercihlerinin ise pay piyasası olduğunu söyledi.- "Etkinliklerimizle

sermaye piyasası farkındalığını artırıyoruz"Topaç, etkinliklerle sermaye piyasası farkındalığını artırdıklarını belirterek, Birliğin gelecek dönem etkinliklerine

ilişkin şu bilgileri verdi:"Sektörümüzün en önemli etkinliği haline gelen ve bu sene 13-14 Kasım'da üçüncüsünü düzenleyeceğimiz Kongremizin çalışmalarına

hız verdik. İki gün boyunca dünyaca ünlü uzmanlara ev sahipliği yapacak Kongre’de, 100’ü aşkın konuşmacı yer alacak. 24 panelin yanı sıra 24 farklı

başlıkta eğitim programları yapılacak. Kongredeki panel ve eğitimler tüm katılımcılara açık olup kayıtlar ücretsiz olacak."Topaç, Dünya Yatırımcı Haftası

kapsamında 1 Ekim'de Borsa İstanbul’da, yatırımcılar ve sermaye piyasası kurumları temsilcileri katılımıyla Gong Töreni düzenleyeceklerini de sözlerine

ekledi.Verilen bilgiye göre, TSPB, Bireysel Emeklilik Sistemi'nden (BES) cayma hakkının 2 aydan 2 ila 3 yıla çıkarılmasına ilişkin SPK'ya talep iletti.
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ANADOLU AJANSI

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Binali Yıldırım, İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç ve beraberindeki heyeti kabul edecek.

 

(TBMM/16.30)

EKONOMİ

1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Dopa’da pilot çiftlik arazisinde, Sennar’da TİGEM iş birliği ile ekilen pamuk tarlalarında ve Kenana’da şeker

fabrikasında incelemelerde bulunacak.

(Sudan)

2- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan İngiltere'de temaslar gerçekleştirecek.

(Londra)

3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Southwest Jiaotong Üniversitesinde 1915 Çanakkale Köprüsü'nün tam model rüzgar tünel testine katılacak.

(Çin)

4- TÜİK, “Taşıt-Kilometre İstatistikleri, 2016” haber bültenini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

5- Hazine 2 yıl vadeli tahvil ihalesi düzenleyecek.

(Ankara)

6- Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) tarafından TSPB Genel Merkezi'nde "Sermaye Piyasalarının Geleceği" konulu basın toplantısı yapılacak.

(İstanbul/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-Romanya-Polonya Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak ve mevkidaşlarıyla ortak basın toplantısı

düzenleyecek.

 

(Bükreş)

2- Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, Astana sürecinin garantör ülkeleri Türkiye, Rusya ve İranlı üst düzey diplomatlarla

Suriye için Anayasa Komitesi kurulmasını görüşmek üzere bir araya gelecek.

 

(Cenevre)

3- Arap Birliği, ABD’nin Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansına (UNRWA) maddi yardımı durdurma kararını değerlendirmek üzere dışişleri

bakanları seviyesinde toplanacak.

(Kahire)

4- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'a "Küresel Donörler Forumu"nda "İnsani Hizmet Takdir Ödülü" verilecek.

(Londra)

5- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Beşşar Esed rejiminin saldırı ve ablukasındaki bölgelerde durum takip ediliyor.

(Halep/İdlib/Humus)

6- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler takip ediliyor.

(Sana)

GÜNCEL

1- Daha önce verilen beraat, görevsizlik ve düşme kararları sonrasında tutuksuz 211 sanık yönünden devam eden "Ergenekon" davası Çağlayan'daki

İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.

(İstanbul/10.00)

SPOR

 

1- UEFA Uluslar Ligi'nde ikinci hafta A, B, C ve D Liglerinde 7 maçla tamamlanacak.

2- Ziraat Türkiye Kupası 2. eleme turu mücadelesi 7 maçla başlayacak.

 

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde

kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında,

hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.
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11 Eylül 2018'den önemli gündem başlıkları

1- TBMM Başkanı Binali Yıldırım, İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç ve beraberindeki heyeti kabul edecek.

(TBMM/16.30)

EKONOMİ 1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Dopa'da pilot çiftlik arazisinde, Sennar'da TİGEM iş birliği ile ekilen pamuk tarlalarında ve Kenana'da

şeker fabrikasında incelemelerde bulunacak.

(Sudan)

2- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan İngiltere'de temaslar gerçekleştirecek.

(Londra)

3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Southwest Jiaotong Üniversitesinde 1915 Çanakkale Köprüsü'nün tam model rüzgar tünel testine katılacak.

(Çin)

4- TÜİK, "Taşıt-Kilometre İstatistikleri, 2016" haber bültenini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

5- Hazine 2 yıl vadeli tahvil ihalesi düzenleyecek.

(Ankara)

 

6- Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) tarafından TSPB Genel Merkezi'nde "Sermaye Piyasalarının Geleceği" konulu basın toplantısı yapılacak.

(İstanbul/10.00)

 

DÜNYA DİPLOMASİ

 

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-Romanya-Polonya Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak ve mevkidaşlarıyla ortak basın toplantısı

düzenleyecek.

(Bükreş)

2- Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, Astana sürecinin garantör ülkeleri Türkiye, Rusya ve İranlı üst düzey diplomatlarla

Suriye için Anayasa Komitesi kurulmasını görüşmek üzere bir araya gelecek.

(Cenevre)

3- Arap Birliği, ABD'nin Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansına (UNRWA) maddi yardımı durdurma kararını değerlendirmek üzere dışişleri

bakanları seviyesinde toplanacak.

(Kahire)

4- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'a "Küresel Donörler Forumu"nda "İnsani Hizmet Takdir Ödülü" verilecek.

(Londra)

5- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Beşşar Esed rejiminin saldırı ve ablukasındaki bölgelerde durum takip ediliyor.

(Halep/İdlib/Humus) 6- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler takip ediliyor.

(Sana)

GÜNCEL

 

1- Daha önce verilen beraat, görevsizlik ve düşme kararları sonrasında tutuksuz 211 sanık yönünden devam eden "Ergenekon" davası Çağlayan'daki

İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.

(İstanbul/10.00)

 

SPOR

 

1- UEFA Uluslar Ligi'nde ikinci hafta A, B, C ve D Liglerinde 7 maçla tamamlanacak.

2- Ziraat Türkiye Kupası 2. eleme turu mücadelesi 7 maçla başlayacak.
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Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 19201- TBMM Başkanı Binali Yıldırım, İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç ve beraberindeki heyeti

kabul edecek.

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk/ 6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Binali Yıldırım, İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç ve beraberindeki heyeti kabul edecek.

(TBMM/16.30)

EKONOMİ

1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Dopa'da pilot çiftlik arazisinde, Sennar'da TİGEM iş birliği ile ekilen pamuk tarlalarında ve Kenana'da şeker

fabrikasında incelemelerde bulunacak.

(Sudan)

2- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan İngiltere'de temaslar gerçekleştirecek.

(Londra)

3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Southwest Jiaotong Üniversitesinde 1915 Çanakkale Köprüsü'nün tam model rüzgar tünel testine katılacak.

(Çin)

4- TÜİK, "Taşıt-Kilometre İstatistikleri, 2016" haber bültenini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

5- Hazine 2 yıl vadeli tahvil ihalesi düzenleyecek.

(Ankara)

6- Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) tarafından TSPB Genel Merkezi'nde "Sermaye Piyasalarının Geleceği" konulu basın toplantısı yapılacak.

(İstanbul/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-Romanya-Polonya Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak ve mevkidaşlarıyla ortak basın toplantısı

düzenleyecek.

(Bükreş)

2- Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, Astana sürecinin garantör ülkeleri Türkiye, Rusya ve İranlı üst düzey diplomatlarla

Suriye için Anayasa Komitesi kurulmasını görüşmek üzere bir araya gelecek.

(Cenevre)

3- Arap Birliği, ABD'nin Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansına (UNRWA) maddi yardımı durdurma kararını değerlendirmek üzere dışişleri

bakanları seviyesinde toplanacak.

(Kahire)

4- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'a "Küresel Donörler Forumu"nda "İnsani Hizmet Takdir Ödülü" verilecek.

(Londra)

5- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Beşşar Esed rejiminin saldırı ve ablukasındaki bölgelerde durum takip ediliyor.

(Halep/İdlib/Humus)

6- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler takip ediliyor.

(Sana)

GÜNCEL

1- Daha önce verilen beraat, görevsizlik ve düşme kararları sonrasında tutuksuz 211 sanık yönünden devam eden "Ergenekon" davası Çağlayan'daki

İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.

(İstanbul/10.00)

SPOR

1- UEFA Uluslar Ligi'nde ikinci hafta A, B, C ve D Liglerinde 7 maçla tamamlanacak.

2- Ziraat Türkiye Kupası 2. eleme turu mücadelesi 7 maçla başlayacak.

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde

kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında,

hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.
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ANADOLU AJANSI

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 19201- TBMM Başkanı Binali Yıldırım, İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç ve beraberindeki heyeti

kabul edecek.(TBMM/16.30)EKONOMİ1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Dopa’da pilot çiftlik arazisinde, Sennar’da TİGEM iş birliği ile ekilen

pamuk tarlalarında ve Kenana’da şeker fabrikasında incelemelerde bulunacak.(Sudan)2- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan İngiltere'de temaslar

gerçekleştirecek.(Londra)3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Southwest Jiaotong Üniversitesinde 1915 Çanakkale Köprüsü'nün tam model rüzgar

tünel testine katılacak.(Çin)4- TÜİK, “Taşıt-Kilometre İstatistikleri, 2016” haber bültenini açıklayacak.(Ankara/10.00)5- Hazine 2 yıl vadeli tahvil ihalesi

düzenleyecek.(Ankara)6- Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) tarafından TSPB Genel Merkezi'nde "Sermaye Piyasalarının Geleceği" konulu basın

toplantısı yapılacak.(İstanbul/10.00)DÜNYA DİPLOMASİ1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-Romanya-Polonya Dışişleri Bakanları Toplantısı'na

katılacak ve mevkidaşlarıyla ortak basın toplantısı düzenleyecek.(Bükreş)2- Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, Astana

sürecinin garantör ülkeleri Türkiye, Rusya ve İranlı üst düzey diplomatlarla Suriye için Anayasa Komitesi kurulmasını görüşmek üzere bir araya

gelecek.(Cenevre)3- Arap Birliği, ABD’nin Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansına (UNRWA) maddi yardımı durdurma kararını

değerlendirmek üzere dışişleri bakanları seviyesinde toplanacak.(Kahire)4- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'a "Küresel

Donörler Forumu"nda "İnsani Hizmet Takdir Ödülü" verilecek.(Londra)5- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Beşşar Esed rejiminin saldırı ve ablukasındaki

bölgelerde durum takip ediliyor.(Halep/İdlib/Humus)6- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler takip ediliyor.(Sana)GÜNCEL1- Daha önce verilen beraat,

görevsizlik ve düşme kararları sonrasında tutuksuz 211 sanık yönünden devam eden "Ergenekon" davası Çağlayan'daki İstanbul 4. Ağır Ceza

Mahkemesinde görülecek.(İstanbul/10.00)SPOR1- UEFA Uluslar Ligi'nde ikinci hafta A, B, C ve D Liglerinde 7 maçla tamamlanacak.2- Ziraat Türkiye Kupası

2. eleme turu mücadelesi 7 maçla başlayacak.***Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi,

abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara

aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında, hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.AA
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Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 19201- TBMM Başkanı Binali Yıldırım, İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç ve beraberindeki heyeti

kabul edecek.

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk/ 6 Nisan 19201- TBMM Başkanı Binali Yıldırım, İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç ve beraberindeki heyeti

kabul edecek.(TBMM/16.30)EKONOMİ1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Dopa'da pilot çiftlik arazisinde, Sennar'da TİGEM iş birliği ile ekilen

pamuk tarlalarında ve Kenana'da şeker fabrikasında incelemelerde bulunacak.(Sudan)2- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan İngiltere'de temaslar

gerçekleştirecek.(Londra)3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Southwest Jiaotong Üniversitesinde 1915 Çanakkale Köprüsü'nün tam model rüzgar

tünel testine katılacak.(Çin)4- TÜİK, "Taşıt-Kilometre İstatistikleri, 2016" haber bültenini açıklayacak.(Ankara/10.00)5- Hazine 2 yıl vadeli tahvil ihalesi

düzenleyecek.(Ankara)6- Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) tarafından TSPB Genel Merkezi'nde "Sermaye Piyasalarının Geleceği" konulu basın

toplantısı yapılacak.(İstanbul/10.00)DÜNYA DİPLOMASİ1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-Romanya- Polonya Dışişleri Bakanları Toplantısı'na

katılacak ve mevkidaşlarıyla ortak basın toplantısı düzenleyecek.(Bükreş)2- Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, Astana

sürecinin garantör ülkeleri Türkiye, Rusya ve İranlı üst düzey diplomatlarla Suriye için Anayasa Komitesi kurulmasını görüşmek üzere bir araya

gelecek.(Cenevre)3- Arap Birliği, ABD'nin Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansına (UNRWA) maddi yardımı durdurma kararını

değerlendirmek üzere dışişleri bakanları seviyesinde toplanacak.(Kahire)4- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'a "Küresel

Donörler Forumu"nda "İnsani Hizmet Takdir Ödülü" verilecek.(Londra)5- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Beşşar Esed rejiminin saldırı ve ablukasındaki

bölgelerde durum takip ediliyor.(Halep/İdlib/Humus)6- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler takip ediliyor.(Sana)GÜNCEL1- Daha önce verilen beraat,

görevsizlik ve düşme kararları sonrasında tutuksuz 211 sanık yönünden devam eden "Ergenekon" davası Çağlayan'daki İstanbul 4. Ağır Ceza

Mahkemesinde görülecek.(İstanbul/10.00)SPOR1- UEFA Uluslar Ligi'nde ikinci hafta A, B, C ve D Liglerinde 7 maçla tamamlanacak.2- Ziraat Türkiye Kupası

2. eleme turu mücadelesi 7 maçla başlayacak.***Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi,

abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara

aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında, hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.
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Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk/ 6 Nisan 1920   1- TBMM Başkanı Binali Yıldırım, İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç ve beraberindeki heyeti

kabul edecek.   (TBMM/16.30)   EKONOMİ   1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Dopa'da pilot çiftlik arazisinde, Sennar'da TİGEM iş birliği ile ekilen

pamuk tarlalarında ve Kenana'da şeker fabrikasında incelemelerde bulunacak.   (Sudan)   2- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan İngiltere'de temaslar

gerçekleştirecek.   (Londra)   3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Southwest Jiaotong Üniversitesinde 1915 Çanakkale Köprüsü'nün tam model

rüzgar tünel testine katılacak.   (Çin)   4- TÜİK, "Taşıt-Kilometre İstatistikleri, 2016" haber bültenini açıklayacak.   (Ankara/10.00)   5- Hazine 2 yıl vadeli tahvil

ihalesi düzenleyecek.   (Ankara)   6- Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) tarafından TSPB Genel Merkezi'nde "Sermaye Piyasalarının Geleceği"

konulu basın toplantısı yapılacak.   (İstanbul/10.00)   DÜNYA DİPLOMASİ   1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-Romanya-Polonya Dışişleri

Bakanları Toplantısı'na katılacak ve mevkidaşlarıyla ortak basın toplantısı düzenleyecek.   (Bükreş)   2- Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi

Staffan de Mistura, Astana sürecinin garantör ülkeleri Türkiye, Rusya ve İranlı üst düzey diplomatlarla Suriye için Anayasa Komitesi kurulmasını görüşmek

üzere bir araya gelecek.   (Cenevre)   3- Arap Birliği, ABD'nin Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansına (UNRWA) maddi yardımı durdurma

kararını değerlendirmek üzere dışişleri bakanları seviyesinde toplanacak.   (Kahire)   4- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine

Erdoğan'a "Küresel Donörler Forumu"nda "İnsani Hizmet Takdir Ödülü" verilecek.   (Londra)   5- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Beşşar Esed rejiminin

saldırı ve ablukasındaki bölgelerde durum takip ediliyor.   (Halep/İdlib/Humus)   6- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler takip ediliyor.   (Sana)   GÜNCEL

1- Daha önce verilen beraat, görevsizlik ve düşme kararları sonrasında tutuksuz 211 sanık yönünden devam eden "Ergenekon" davası Çağlayan'daki

İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.   (İstanbul/10.00)   SPOR   1- UEFA Uluslar Ligi'nde ikinci hafta A, B, C ve D Liglerinde 7 maçla

tamamlanacak.   2- Ziraat Türkiye Kupası 2. eleme turu mücadelesi 7 maçla başlayacak.   ***   Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve

internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu

yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında, hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.
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ANADOLU AJANSI

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 19201- TBMM Başkanı Binali Yıldırım, İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç ve beraberindeki heyeti

kabul edecek.(TBMM/16.30)EKONOMİ 1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Dopa'da pilot çiftlik arazisinde, Sennar'da TİGEM iş birliği ile ekilen

pamuk tarlalarında ve Kenana'da şeker fabrikasında incelemelerde bulunacak. (Sudan)2- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan İngiltere'de temaslar

gerçekleştirecek.(Londra)3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Southwest Jiaotong Üniversitesinde 1915 Çanakkale Köprüsü'nün tam model rüzgar

tünel testine katılacak.(Çin)4- TÜİK, “Taşıt-Kilometre İstatistikleri, 2016” haber bültenini açıklayacak.(Ankara/10.00)5- Hazine 2 yıl vadeli tahvil ihalesi

düzenleyecek.(Ankara)6- Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) tarafından TSPB Genel Merkezi'nde "Sermaye Piyasalarının Geleceği" konulu basın

toplantısı yapılacak. (İstanbul/10.00)DÜNYA DİPLOMASİ 1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-Romanya-Polonya Dışişleri Bakanları Toplantısı'na

katılacak ve mevkidaşlarıyla ortak basın toplantısı düzenleyecek.(Bükreş) 2- Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, Astana

sürecinin garantör ülkeleri Türkiye, Rusya ve İranlı üst düzey diplomatlarla Suriye için Anayasa Komitesi kurulmasını görüşmek üzere bir araya

gelecek.(Cenevre) 3- Arap Birliği, ABD'nin Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansına (UNRWA) maddi yardımı durdurma kararını

değerlendirmek üzere dışişleri bakanları seviyesinde toplanacak.(Kahire)4- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'a "Küresel

Donörler Forumu"nda "İnsani Hizmet Takdir Ödülü" verilecek.(Londra) 5- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Beşşar Esed rejiminin saldırı ve ablukasındaki

bölgelerde durum takip ediliyor.(Halep/İdlib/Humus) 6- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler takip ediliyor.(Sana) GÜNCEL 1- Daha önce verilen beraat,

görevsizlik ve düşme kararları sonrasında tutuksuz 211 sanık yönünden devam eden "Ergenekon" davası Çağlayan'daki İstanbul 4. Ağır Ceza

Mahkemesinde görülecek. (İstanbul/10.00)SPOR 1- UEFA Uluslar Ligi'nde ikinci hafta A, B, C ve D Liglerinde 7 maçla tamamlanacak.2- Ziraat Türkiye

Kupası 2. eleme turu mücadelesi 7 maçla başlayacak.***Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü

bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve

kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında, hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.
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Ekonomi ve siyaset gündeminde öne çıkanlar

Ekonomi ve siyaset gündemi - 11 Eylül 2018

1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı'na başkanlık edecek.

(Ankara/14.00)

2- TBMM Başkanı Binali Yıldırım, İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç ve beraberindeki heyeti kabul edecek.

(TBMM/16.30)

EKONOMİ

1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Dopa’da pilot çiftlik arazisinde, Sennar’da TİGEM iş birliği ile ekilen pamuk tarlalarında ve Kenana’da şeker

fabrikasında incelemelerde bulunacak.

(Sudan)

2- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan İngiltere'de temaslar gerçekleştirecek.

(Londra)

3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Southwest Jiaotong Üniversitesinde 1915 Çanakkale Köprüsü'nün tam model rüzgar tünel testine katılacak.

(Çin)

4- TÜİK, “Taşıt-Kilometre İstatistikleri, 2016” haber bültenini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

5- Hazine 2 yıl vadeli tahvil ihalesi düzenleyecek.

(Ankara)

6- Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) tarafından TSPB Genel Merkezi'nde "Sermaye Piyasalarının Geleceği" konulu basın toplantısı yapılacak.

(İstanbul/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-Romanya-Polonya Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak ve mevkidaşlarıyla ortak basın toplantısı

düzenleyecek.

(Bükreş)

2- Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, Astana sürecinin garantör ülkeleri Türkiye, Rusya ve İranlı üst düzey diplomatlarla

Suriye için Anayasa Komitesi kurulmasını görüşmek üzere bir araya gelecek.

(Cenevre)

3- Arap Birliği, ABD’nin Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansına (UNRWA) maddi yardımı durdurma kararını değerlendirmek üzere dışişleri

bakanları seviyesinde toplanacak.

(Kahire)

4- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'a "Küresel Donörler Forumu"nda "İnsani Hizmet Takdir Ödülü" verilecek.

(Londra)

5- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Beşşar Esed rejiminin saldırı ve ablukasındaki bölgelerde durum takip ediliyor.

(Halep/İdlib/Humus)

6- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler takip ediliyor.

(Sana)
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Ekonomi ve siyaset gündeminde öne çıkanlar

Ekonomi ve siyaset gündemi - 11 Eylül 2018

1- TBMM Başkanı Binali Yıldırım, İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç ve beraberindeki heyeti kabul edecek.

(TBMM/16.30)

 

EKONOMİ

1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Dopa’da pilot çiftlik arazisinde, Sennar’da TİGEM iş birliği ile ekilen pamuk tarlalarında ve Kenana’da şeker

fabrikasında incelemelerde bulunacak.

(Sudan)

2- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan İngiltere'de temaslar gerçekleştirecek.

(Londra)

3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Southwest Jiaotong Üniversitesinde 1915 Çanakkale Köprüsü'nün tam model rüzgar tünel testine katılacak.

(Çin)

4- TÜİK, “Taşıt-Kilometre İstatistikleri, 2016” haber bültenini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

5- Hazine 2 yıl vadeli tahvil ihalesi düzenleyecek.

(Ankara)

6- Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) tarafından TSPB Genel Merkezi'nde "Sermaye Piyasalarının Geleceği" konulu basın toplantısı yapılacak.

(İstanbul/10.00)

 

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-Romanya-Polonya Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak ve mevkidaşlarıyla ortak basın toplantısı

düzenleyecek.

(Bükreş)

2- Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, Astana sürecinin garantör ülkeleri Türkiye, Rusya ve İranlı üst düzey diplomatlarla

Suriye için Anayasa Komitesi kurulmasını görüşmek üzere bir araya gelecek.

(Cenevre)

3- Arap Birliği, ABD’nin Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansına (UNRWA) maddi yardımı durdurma kararını değerlendirmek üzere dışişleri

bakanları seviyesinde toplanacak.

(Kahire)

4- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'a "Küresel Donörler Forumu"nda "İnsani Hizmet Takdir Ödülü" verilecek.

(Londra)

5- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Beşşar Esed rejiminin saldırı ve ablukasındaki bölgelerde durum takip ediliyor.

(Halep/İdlib/Humus)

6- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler takip ediliyor.

(Sana)
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Ekonomi ve siyaset gündeminde öne çıkanlar

Ekonomi ve siyaset gündemi - 11 Eylül 2018

1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı'na başkanlık edecek.(Ankara/14.00) 2- TBMM Başkanı Binali

Yıldırım, İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç ve beraberindeki heyeti kabul edecek.(TBMM/16.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/11.00) EKONOMİ1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Sudan'da pilot çiftlik arazisinde, TİGEM iş birliği ile ekilen pamuk tarlalarında ve şeker

fabrikasında inceleme yapacak. (Dhopa/Sennar/Kenana) 2- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan İngiltere'de temaslarda bulunacak.(Londra) 3- TÜİK, “Taşıt-

Kilometre İstatistikleri, 2016” haber bültenini açıklayacak.(Ankara/10.00)4- Hazine 2 yıl vadeli tahvil ihalesi düzenleyecek.(Ankara)5- Türkiye Sermaye

Piyasaları Birliği (TSPB) tarafından TSPB Genel Merkezi'nde "Sermaye Piyasalarının Geleceği" konulu basın toplantısı yapılacak. (İstanbul/10.00) DÜNYA

DİPLOMASİ 1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-Romanya-Polonya Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak, mevkidaşlarıyla ortak basın

toplantısı düzenleyecek.(Bükreş) 2- Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, Astana sürecinin garantör ülkeleri Türkiye, Rusya ve

İranlı üst düzey diplomatlarla Suriye için Anayasa Komitesi kurulmasını görüşmek üzere bir araya gelecek.(Cenevre) 3- Arap Birliği, ABD’nin Birleşmiş

Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansına (UNRWA) maddi yardımı durdurma kararını değerlendirmek üzere dışişleri bakanları seviyesinde

toplanacak.(Kahire) 4- "4. Doğu Ekonomi Forumu", Rusya'da düzenlenecek. (Vladivostok)5- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Beşşar Esed rejiminin saldırı

ve ablukasındaki bölgelerde durum takip ediliyor.(Halep/İdlib/Humus) 6- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler izleniyor.(Sana) GÜNCEL1- Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'a "Küresel Donörler Forumu"nda "İnsani Hizmet Takdir Ödülü" verilecek.(Londra) 2- Daha

önce verilen beraat, görevsizlik ve düşme kararları sonrasında tutuksuz 211 sanık yönünden devam eden "Ergenekon" davası Çağlayan'daki İstanbul 4. Ağır

Ceza Mahkemesinde görülecek.(İstanbul/10.00)3- FETÖ davaları

- FETÖ’nün darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili, aralarında sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de bulunduğu 224

sanığın yargılandığı "çatı" davasının görülmesine Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.(Ankara/09.30)- FETÖ'nün darbe girişiminin komuta

merkezi olan Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 469 sanıklı davaya Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.(Ankara/09.30)

- FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 50'si tutuklu, 15'i firari 90 sanığın yargılanmasına devam

edilecek.(Kocaeli/09.30)

AA
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Ekonomi ve siyaset gündemi 11 Eylül..

Ekonomi ve siyaset gündemi - 11 Eylül 20181- TBMM Başkanı Binali Yıldırım, İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç ve beraberindeki heyeti kabul

edecek.(TBMM/16.30) EKONOMİ1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Dopa’da pilot çiftlik arazisinde, Sennar’da TİGEM iş birliği ile ekilen pamuk

tarlalarında ve Kenana’da şeker fabrikasında incelemelerde bulunacak.(Sudan)2- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan İngiltere'de temaslar

gerçekleştirecek.(Londra)3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Southwest Jiaotong Üniversitesinde 1915 Çanakkale Köprüsü'nün tam model rüzgar

tünel testine katılacak.(Çin)4- TÜİK, “Taşıt-Kilometre İstatistikleri, 2016” haber bültenini açıklayacak.(Ankara/10.00)5- Hazine 2 yıl vadeli tahvil ihalesi

düzenleyecek.(Ankara)6- Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) tarafından TSPB Genel Merkezi'nde "Sermaye Piyasalarının Geleceği" konulu basın

toplantısı yapılacak.(İstanbul/10.00) DÜNYA DİPLOMASİ1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-Romanya-Polonya Dışişleri Bakanları Toplantısı'na

katılacak ve mevkidaşlarıyla ortak basın toplantısı düzenleyecek.(Bükreş)2- Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, Astana

sürecinin garantör ülkeleri Türkiye, Rusya ve İranlı üst düzey diplomatlarla Suriye için Anayasa Komitesi kurulmasını görüşmek üzere bir araya

gelecek.(Cenevre)3- Arap Birliği, ABD’nin Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansına (UNRWA) maddi yardımı durdurma kararını

değerlendirmek üzere dışişleri bakanları seviyesinde toplanacak.(Kahire)4- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'a "Küresel

Donörler Forumu"nda "İnsani Hizmet Takdir Ödülü" verilecek.(Londra)5- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Beşşar Esed rejiminin saldırı ve ablukasındaki

bölgelerde durum takip ediliyor.(Halep/İdlib/Humus)6- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler takip ediliyor.
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ANKARA, 11 Eylül (Reuters) --- Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, kabine toplantısına başkanlık edecek. (1400)-- TBMM Başkanı Binali Yıldırım, İstanbul

Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç ve beraberindeki heyeti kabul edecek. (1630)-- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan İngiltere'de temaslarda bulunacak.--

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye-Romanya-Polonya Dışişleri Bakanları toplantısına katılmak üzere Romanya'ya gidecek.-- Kategori Mağazacılık Derneği

toplantısı İstanbul'da gerçekleştirilecek. (1000)-- Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) tarafından İstanbul'da Sermaye Piyasalarının Geleceği basın

toplantısı düzenlenecek. (1000)-- BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, Türkiye, Rusya ve İranlı üst düzey diplomatlarla Suriye için Anayasa

Komitesi kurulmasını görüşmek üzere Cenevre'de bir araya gelecek.-- Hazine iki yıl vadeli gösterge tahvili yeniden ihraç edecek. (Derleyen Orhan Coskun)
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ANADOLU AJANSI

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 19201- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı'na başkanlık

edecek.(Ankara/14.00) 2- TBMM Başkanı Binali Yıldırım, İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç ve beraberindeki heyeti kabul edecek.(TBMM/16.30)

(Fotoğraflı-Görüntülü)YASAMA YÜRÜTME SİYASET1- CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde basın toplantısı

düzenleyecek.(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)EKONOMİ1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Sudan'da pilot çiftlik arazisinde, TİGEM iş birliği

ile ekilen pamuk tarlalarında ve şeker fabrikasında inceleme yapacak. (Dhopa/Sennar/Kenana) (Fotoğraflı-Görüntülü)2- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan

İngiltere'de temaslarda bulunacak.(Londra) (Fotoğraflı-Görüntülü)3- TÜİK, “Taşıt-Kilometre İstatistikleri, 2016” haber bültenini açıklayacak.(Ankara/10.00)4-

Hazine 2 yıl vadeli tahvil ihalesi düzenleyecek.(Ankara)5- Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) tarafından TSPB Genel Merkezi'nde "Sermaye

Piyasalarının Geleceği" konulu basın toplantısı yapılacak. (İstanbul/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)DÜNYA DİPLOMASİ 1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,

Türkiye-Romanya-Polonya Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak, mevkidaşlarıyla ortak basın toplantısı düzenleyecek.(Bükreş) (Fotoğraflı-Görüntülü)2-

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, Astana sürecinin garantör ülkeleri Türkiye, Rusya ve İranlı üst düzey diplomatlarla Suriye

için Anayasa Komitesi kurulmasını görüşmek üzere bir araya gelecek.(Cenevre) (Fotoğraflı-Görüntülü)3- Arap Birliği, ABD'nin Birleşmiş Milletler Filistinli

Mültecilere Yardım Ajansına (UNRWA) maddi yardımı durdurma kararını değerlendirmek üzere dışişleri bakanları seviyesinde toplanacak.(Kahire)

(Fotoğraflı-Görüntülü)4- "4. Doğu Ekonomi Forumu", Rusya'da düzenlenecek. (Vladivostok)5- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Beşşar Esed rejiminin

saldırı ve ablukasındaki bölgelerde durum takip ediliyor.(Halep/İdlib/Humus) (Fotoğraflı-Görüntülü)6- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler izleniyor.(Sana)

(Fotoğraflı-Görüntülü)GÜNCEL1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'a "Küresel Donörler Forumu"nda "İnsani Hizmet

Takdir Ödülü" verilecek.(Londra) (Fotoğraflı-Görüntülü)2- Daha önce verilen beraat, görevsizlik ve düşme kararları sonrasında tutuksuz 211 sanık yönünden

devam eden "Ergenekon" davası Çağlayan'daki İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.(İstanbul/10.00)3- FETÖ davaları- FETÖ'nün darbe girişimi

sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili, aralarında sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de bulunduğu 224 sanığın yargılandığı "çatı"

davasının görülmesine Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.(Ankara/09.30)- FETÖ'nün darbe girişiminin komuta merkezi olan Akıncı

Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 469 sanıklı davaya Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.(Ankara/09.30)- FETÖ'nün darbe girişimi sırasında

Donanma Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 50'si tutuklu, 15'i firari 90 sanığın yargılanmasına devam edilecek.(Kocaeli/09.30)SPOR 1- UEFA Uluslar

Ligi'nde ikinci hafta A, B, C ve D Liglerinde 7 maçla tamamlanacak. (Fotoğraflı)2- Ziraat Türkiye Kupası 2. eleme turu mücadelesi 7 maçla başlayacak.

(Fotoğraflı)ÖZEL HABER1- GRAFİKLİ - PKK'ya yaz darbesi- Halkın barış, huzur ve güvenliğini bozmak isteyen terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik bu yılın

haziran, temmuz ve ağustos aylarında yurt içi ve dışında düzenlenen operasyonlarda 760 terörist etkisiz hale getirilerek örgüte ağır darbe indirildi- Etkisiz

hale getirilen teröristler arasında kırmızı bültenle aranan ve Türkiye'ye iade edilmek üzere Danimarka'da yakalanan terör örgütü PKK'nın sözde

"İskandinavya sorumlusu" C.D, hava harekatında öldürülen PKK'nın lojistik sorumlusu Hasan Çakmak, kırmızı kategoride aranan İbrahim Çoban ve Barış

Öner, PKK'nın sözde elebaşlarından KCK yürütme konseyi üyesi İsmail Özden, sözde Dersim Saha ÖSB/YPS sorumlusu Ömer Duran ile sözde Batı Cephe

YJA STAR sorumlusu Pınar Yıldırım da bulunuyor- Irak'ın kuzeyi ve Kandil'e yönelik son aylarda düzenlenen hava harekatları ve operasyonlarda 400'e yakın

terörist etkisiz hale getirildi, terör örgütüne ait sığınak, barınak, silah mevzisi ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi- Yaz dönemindeki

başarılı operasyonlarla ağır darbe alarak yiyecek dahi bulamayan ve bölge halkı üzerindeki etkisini tamamen kaybeden teröristler, güvenlik güçlerinin

operasyonlarına yardımcı olan vatandaşların da desteğiyle iyice çıkmaza girdi(Yunus Okur/Erzurum)2- İhracat kredilerinin yarısı Eximbank'tan- Türk

Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım:- "Ağustos sonu itibarıyla 27,3 milyar dolarlık desteği ihracata vermiş bulunuyoruz, yıl sonunda 46 miyar dolar

olarak koyduğumuz hedefe ulaşacağız"- "İhracat kredileri içindeki payımız yüzde 37 iken bugün geldiğimiz noktada yüzde 47'ye yükseldik. İhracat kredilerinin

neredeyse yarısını Türk Eximbank verir hale geldi"(Tolga Albay/İzmir)3- Göç yönetiminde yeni dönem- Birleşmişler Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği,

sığınmacıların kayıt altına alınması ve mülteci statüsünün belirlenmesi iş ve işlemlerini yürütme görevini tümüyle Göç İdaresi Genel Müdürlüğüne devretti-

Göç yönetiminde "yeni dönem" olarak adlandırılan bu süreçte artık Türkiye'de uluslararası koruma başvurusunda bulunmak isteyen yabancılar, İl Göç İdaresi

Müdürlüklerine müracaat edecek(Muhammed Boztepe-Ankara)***Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu

her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve

kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında, hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.
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Bugün Türkiye gündeminde neler olacak? İşte kısa kısa gündem maddeleri... ,

1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı'na başkanlık edecek.

 

2- TBMM Başkanı Binali Yıldırım, İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç ve beraberindeki heyeti kabul edecek.

 

3- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Dopa’da pilot çiftlik arazisinde, Sennar’da TİGEM iş birliği ile ekilen pamuk tarlalarında ve Kenana’da şeker

fabrikasında incelemelerde bulunacak.

 

4- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan İngiltere'de temaslar gerçekleştirecek.

 

5- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Southwest Jiaotong Üniversitesinde 1915 Çanakkale Köprüsü'nün tam model rüzgar tünel testine katılacak.

 

6- TÜİK, “Taşıt-Kilometre İstatistikleri, 2016” haber bültenini açıklayacak.

 

7- Hazine 2 yıl vadeli tahvil ihalesi düzenleyecek.

 

8- Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) tarafından TSPB Genel Merkezi'nde "Sermaye Piyasalarının Geleceği" konulu basın toplantısı yapılacak.

 

9- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-Romanya-Polonya Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak ve mevkidaşlarıyla ortak basın toplantısı

düzenleyecek.

 

10- Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, Astana sürecinin garantör ülkeleri Türkiye, Rusya ve İranlı üst düzey diplomatlarla

Suriye için Anayasa Komitesi kurulmasını görüşmek üzere bir araya gelecek.

 

11- Arap Birliği, ABD’nin Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansına (UNRWA) maddi yardımı durdurma kararını değerlendirmek üzere dışişleri

bakanları seviyesinde toplanacak.

 

12- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'a "Küresel Donörler Forumu"nda "İnsani Hizmet Takdir Ödülü" verilecek.

 

13- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Beşşar Esed rejiminin saldırı ve ablukasındaki bölgelerde durum takip ediliyor.

 

14- Daha önce verilen beraat, görevsizlik ve düşme kararları sonrasında tutuksuz 211 sanık yönünden devam eden "Ergenekon" davası Çağlayan'daki

İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.

 

15- UEFA Uluslar Ligi'nde ikinci hafta A, B, C ve D Liglerinde 7 maçla tamamlanacak.

 

16- Ziraat Türkiye Kupası 2. eleme turu mücadelesi 7 maçla başlayacak.
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11 Eylül 2018'den önemli gündem başlıkları

1- TBMM Başkanı Binali Yıldırım, İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç ve beraberindeki heyeti kabul edecek.

 

(TBMM/16.30)

 

EKONOMİ

 

1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Dopa'da pilot çiftlik arazisinde, Sennar'da TİGEM iş birliği ile ekilen pamuk tarlalarında ve Kenana'da şeker

fabrikasında incelemelerde bulunacak.

 

(Sudan)

 

2- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan İngiltere'de temaslar gerçekleştirecek.

 

(Londra)

 

3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Southwest Jiaotong Üniversitesinde 1915 Çanakkale Köprüsü'nün tam model rüzgar tünel testine katılacak.

 

(Çin)

 

4- TÜİK, "Taşıt-Kilometre İstatistikleri, 2016" haber bültenini açıklayacak.

 

(Ankara/10.00)

 

5- Hazine 2 yıl vadeli tahvil ihalesi düzenleyecek.

 

(Ankara)

 

6- Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) tarafından TSPB Genel Merkezi'nde "Sermaye Piyasalarının Geleceği" konulu basın toplantısı yapılacak.

 

(İstanbul/10.00)

 

DÜNYA DİPLOMASİ

 

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-Romanya-Polonya Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak ve mevkidaşlarıyla ortak basın toplantısı

düzenleyecek.

 

(Bükreş)

 

2- Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, Astana sürecinin garantör ülkeleri Türkiye, Rusya ve İranlı üst düzey diplomatlarla

Suriye için Anayasa Komitesi kurulmasını görüşmek üzere bir araya gelecek.

 

(Cenevre)
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4- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'a "Küresel Donörler Forumu"nda "İnsani Hizmet Takdir Ödülü" verilecek.

 

(Londra)

 

5- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Beşşar Esed rejiminin saldırı ve ablukasındaki bölgelerde durum takip ediliyor.
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6- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler takip ediliyor.

 

(Sana)

 

GÜNCEL

 

1- Daha önce verilen beraat, görevsizlik ve düşme kararları sonrasında tutuksuz 211 sanık yönünden devam eden "Ergenekon" davası Çağlayan'daki

İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.

 

(İstanbul/10.00)

 

SPOR

 

1- UEFA Uluslar Ligi'nde ikinci hafta A, B, C ve D Liglerinde 7 maçla tamamlanacak.

 

2- Ziraat Türkiye Kupası 2. eleme turu mücadelesi 7 maçla başlayacak.
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edecek.(Ankara/14.00)2- TBMM Başkanı Binali Yıldırım, İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç ve beraberindeki heyeti kabul edecek.(TBMM/16.30)
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Hazine 2 yıl vadeli tahvil ihalesi düzenleyecek.(Ankara)5- Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) tarafından TSPB Genel Merkezi'nde "Sermaye

Piyasalarının Geleceği" konulu basın toplantısı yapılacak.(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)DÜNYA DİPLOMASİ1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,

Türkiye-Romanya-Polonya Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak, mevkidaşlarıyla ortak basın toplantısı düzenleyecek.(Bükreş) (Fotoğraflı-Görüntülü)2-

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, Astana sürecinin garantör ülkeleri Türkiye, Rusya ve İranlı üst düzey diplomatlarla Suriye

için Anayasa Komitesi kurulmasını görüşmek üzere bir araya gelecek.(Cenevre) (Fotoğraflı-Görüntülü)3- Arap Birliği, ABD’nin Birleşmiş Milletler Filistinli

Mültecilere Yardım Ajansına (UNRWA) maddi yardımı durdurma kararını değerlendirmek üzere dışişleri bakanları seviyesinde toplanacak.(Kahire)

(Fotoğraflı-Görüntülü)4- "4. Doğu Ekonomi Forumu", Rusya'da düzenlenecek.(Vladivostok)5- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Beşşar Esed rejiminin

saldırı ve ablukasındaki bölgelerde durum takip ediliyor.(Halep/İdlib/Humus) (Fotoğraflı-Görüntülü)6- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler izleniyor.(Sana)

(Fotoğraflı-Görüntülü)GÜNCEL1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'a "Küresel Donörler Forumu"nda "İnsani Hizmet

Takdir Ödülü" verilecek.(Londra) (Fotoğraflı-Görüntülü)2- Daha önce verilen beraat, görevsizlik ve düşme kararları sonrasında tutuksuz 211 sanık yönünden

devam eden "Ergenekon" davası Çağlayan'daki İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.(İstanbul/10.00)3- FETÖ davaları- FETÖ’nün darbe girişimi

sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili, aralarında sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de bulunduğu 224 sanığın yargılandığı "çatı"

davasının görülmesine Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.(Ankara/09.30)- FETÖ'nün darbe girişiminin komuta merkezi olan Akıncı

Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 469 sanıklı davaya Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.(Ankara/09.30)- FETÖ'nün darbe girişimi sırasında

Donanma Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 50'si tutuklu, 15'i firari 90 sanığın yargılanmasına devam edilecek.(Kocaeli/09.30)SPOR1- UEFA Uluslar

Ligi'nde ikinci hafta A, B, C ve D Liglerinde 7 maçla tamamlanacak. (Fotoğraflı)2- Ziraat Türkiye Kupası 2. eleme turu mücadelesi 7 maçla başlayacak.

(Fotoğraflı)ÖZEL HABER1- GRAFİKLİ - PKK'ya yaz darbesi- Halkın barış, huzur ve güvenliğini bozmak isteyen terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik bu yılın

haziran, temmuz ve ağustos aylarında yurt içi ve dışında düzenlenen operasyonlarda 760 terörist etkisiz hale getirilerek örgüte ağır darbe indirildi- Etkisiz

hale getirilen teröristler arasında kırmızı bültenle aranan ve Türkiye'ye iade edilmek üzere Danimarka'da yakalanan terör örgütü PKK'nın sözde

"İskandinavya sorumlusu" C.D, hava harekatında öldürülen PKK'nın lojistik sorumlusu Hasan Çakmak, kırmızı kategoride aranan İbrahim Çoban ve Barış

Öner, PKK'nın sözde elebaşlarından KCK yürütme konseyi üyesi İsmail Özden, sözde Dersim Saha ÖSB/YPS sorumlusu Ömer Duran ile sözde Batı Cephe

YJA STAR sorumlusu Pınar Yıldırım da bulunuyor- Irak'ın kuzeyi ve Kandil'e yönelik son aylarda düzenlenen hava harekatları ve operasyonlarda 400'e yakın

terörist etkisiz hale getirildi, terör örgütüne ait sığınak, barınak, silah mevzisi ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi- Yaz dönemindeki

başarılı operasyonlarla ağır darbe alarak yiyecek dahi bulamayan ve bölge halkı üzerindeki etkisini tamamen kaybeden teröristler, güvenlik güçlerinin

operasyonlarına yardımcı olan vatandaşların da desteğiyle iyice çıkmaza girdi(Yunus Okur/Erzurum)2- İhracat kredilerinin yarısı Eximbank'tan- Türk

Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım:- "Ağustos sonu itibarıyla 27,3 milyar dolarlık desteği ihracata vermiş bulunuyoruz, yıl sonunda 46 miyar dolar

olarak koyduğumuz hedefe ulaşacağız"- "İhracat kredileri içindeki payımız yüzde 37 iken bugün geldiğimiz noktada yüzde 47'ye yükseldik. İhracat kredilerinin

neredeyse yarısını Türk Eximbank verir hale geldi"(Tolga Albay/İzmir)3- Göç yönetiminde yeni dönem- Birleşmişler Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği,

sığınmacıların kayıt altına alınması ve mülteci statüsünün belirlenmesi iş ve işlemlerini yürütme görevini tümüyle Göç İdaresi Genel Müdürlüğüne devretti-

Göç yönetiminde "yeni dönem" olarak adlandırılan bu süreçte artık Türkiye'de uluslararası koruma başvurusunda bulunmak isteyen yabancılar, İl Göç İdaresi

Müdürlüklerine müracaat edecek(Muhammed Boztepe-Ankara)***Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu

her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve

kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında, hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır. Kaynak : AA
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1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı'na başkanlık edecek. 

 

(Ankara/14.00)  

2- TBMM Başkanı Binali Yıldırım, İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç ve beraberindeki heyeti kabul edecek. 

(TBMM/16.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü) 

EKONOMİ 

1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Sudan'da pilot çiftlik arazisinde, TİGEM iş birliği ile ekilen pamuk tarlalarında ve şeker fabrikasında inceleme

yapacak.  

(Dhopa/Sennar/Kenana) (Fotoğraflı-Görüntülü) 

2- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan İngiltere'de temaslarda bulunacak. 

(Londra) (Fotoğraflı-Görüntülü) 

3- TÜİK, “Taşıt-Kilometre İstatistikleri, 2016” haber bültenini açıklayacak. 

(Ankara/10.00) 

4- Hazine 2 yıl vadeli tahvil ihalesi düzenleyecek. 

(Ankara) 

5- Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) tarafından TSPB Genel Merkezi'nde "Sermaye Piyasalarının Geleceği" konulu basın toplantısı yapılacak.  
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1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-Romanya-Polonya Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak, mevkidaşlarıyla ortak basın toplantısı

düzenleyecek. 

 

(Bükreş) (Fotoğraflı-Görüntülü) 

2- Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, Astana sürecinin garantör ülkeleri Türkiye, Rusya ve İranlı üst düzey diplomatlarla

Suriye için Anayasa Komitesi kurulmasını görüşmek üzere bir araya gelecek. 

(Cenevre) (Fotoğraflı-Görüntülü) 

3- Arap Birliği, ABD’nin Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansına (UNRWA) maddi yardımı durdurma kararını değerlendirmek üzere dışişleri

bakanları seviyesinde toplanacak. 

(Kahire) (Fotoğraflı-Görüntülü) 

4- "4. Doğu Ekonomi Forumu", Rusya'da düzenlenecek.  

(Vladivostok) 

5- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Beşşar Esed rejiminin saldırı ve ablukasındaki bölgelerde durum takip ediliyor. 

(Halep/İdlib/Humus) (Fotoğraflı-Görüntülü) 
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İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek. 

(İstanbul/10.00) 

3- FETÖ davaları - FETÖ’nün darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili, aralarında sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de

bulunduğu 224 sanığın yargılandığı "çatı" davasının görülmesine Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek. 

(Ankara/09.30) 

- FETÖ'nün darbe girişiminin komuta merkezi olan Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 469 sanıklı davaya Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam

edilecek. 

(Ankara/09.30)

\

- FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 50'si tutuklu, 15'i firari 90 sanığın yargılanmasına devam edilecek. 
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(Kocaeli/09.30)

SPOR  

1- UEFA Uluslar Ligi'nde ikinci hafta A, B, C ve D Liglerinde 7 maçla tamamlanacak. (Fotoğraflı) 

 

2- Ziraat Türkiye Kupası 2. eleme turu mücadelesi 7 maçla başlayacak. (Fotoğraflı) 

ÖZEL HABER 

1- GRAFİKLİ - PKK'ya yaz darbesi 

- Halkın barış, huzur ve güvenliğini bozmak isteyen terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik bu yılın haziran, temmuz ve ağustos aylarında yurt içi ve dışında

düzenlenen operasyonlarda 760 terörist etkisiz hale getirilerek örgüte ağır darbe indirildi 

- Etkisiz hale getirilen teröristler arasında kırmızı bültenle aranan ve Türkiye'ye iade edilmek üzere Danimarka'da yakalanan terör örgütü PKK'nın sözde

"İskandinavya sorumlusu" C.D, hava harekatında öldürülen PKK'nın lojistik sorumlusu Hasan Çakmak, kırmızı kategoride aranan İbrahim Çoban ve Barış

Öner, PKK'nın sözde elebaşlarından KCK yürütme konseyi üyesi İsmail Özden, sözde Dersim Saha ÖSB/YPS sorumlusu Ömer Duran ile sözde Batı Cephe

YJA STAR sorumlusu Pınar Yıldırım da bulunuyor 

- Irak'ın kuzeyi ve Kandil'e yönelik son aylarda düzenlenen hava harekatları ve operasyonlarda 400'e yakın terörist etkisiz hale getirildi, terör örgütüne ait

sığınak, barınak, silah mevzisi ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi 

 

- Yaz dönemindeki başarılı operasyonlarla ağır darbe alarak yiyecek dahi bulamayan ve bölge halkı üzerindeki etkisini tamamen kaybeden teröristler,

güvenlik güçlerinin operasyonlarına yardımcı olan vatandaşların da desteğiyle iyice çıkmaza girdi 

 

(Yunus Okur/Erzurum) 

2- İhracat kredilerinin yarısı Eximbank'tan 

- Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım: 

- "Ağustos sonu itibarıyla 27,3 milyar dolarlık desteği ihracata vermiş bulunuyoruz, yıl sonunda 46 miyar dolar olarak koyduğumuz hedefe ulaşacağız" 

- "İhracat kredileri içindeki payımız yüzde 37 iken bugün geldiğimiz noktada yüzde 47'ye yükseldik. İhracat kredilerinin neredeyse yarısını Türk Eximbank

verir hale geldi" 

(Tolga Albay/İzmir) 

3- Göç yönetiminde yeni dönem 

- Birleşmişler Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, sığınmacıların kayıt altına alınması ve mülteci statüsünün belirlenmesi iş ve işlemlerini yürütme görevini

tümüyle Göç İdaresi Genel Müdürlüğüne devretti 

- Göç yönetiminde "yeni dönem" olarak adlandırılan bu süreçte artık Türkiye'de uluslararası koruma başvurusunda bulunmak isteyen yabancılar, İl Göç

İdaresi Müdürlüklerine müracaat edecek 

(Muhammed Boztepe-Ankara) 

*** 

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde

kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında,

hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.
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Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 19201- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı'na başkanlık
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Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk/ 6 Nisan 1920

1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı'na başkanlık edecek.

(Ankara/14.00)

2- TBMM Başkanı Binali Yıldırım, İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç ve beraberindeki heyeti kabul edecek.

(TBMM/16.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ

1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Sudan'da pilot çiftlik arazisinde, TİGEM iş birliği ile ekilen pamuk tarlalarında ve şeker fabrikasında inceleme

yapacak.

(Dhopa/Sennar/Kenana) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan İngiltere'de temaslarda bulunacak.

(Londra) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- TÜİK, "Taşıt-Kilometre İstatistikleri, 2016" haber bültenini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

4- Hazine 2 yıl vadeli tahvil ihalesi düzenleyecek.

(Ankara)

5- Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) tarafından TSPB Genel Merkezi'nde "Sermaye Piyasalarının Geleceği" konulu basın toplantısı yapılacak.

(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-Romanya-Polonya Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak, mevkidaşlarıyla ortak basın toplantısı

düzenleyecek.

(Bükreş) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, Astana sürecinin garantör ülkeleri Türkiye, Rusya ve İranlı üst düzey diplomatlarla

Suriye için Anayasa Komitesi kurulmasını görüşmek üzere bir araya gelecek.

(Cenevre) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Arap Birliği, ABD'nin Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansına (UNRWA) maddi yardımı durdurma kararını değerlendirmek üzere dışişleri

bakanları seviyesinde toplanacak.

(Kahire) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- "4. Doğu Ekonomi Forumu", Rusya'da düzenlenecek.

(Vladivostok)

5- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Beşşar Esed rejiminin saldırı ve ablukasındaki bölgelerde durum takip ediliyor.

(Halep/İdlib/Humus) (Fotoğraflı-Görüntülü)

6- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler izleniyor.

(Sana) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'a "Küresel Donörler Forumu"nda "İnsani Hizmet Takdir Ödülü" verilecek.

(Londra) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Daha önce verilen beraat, görevsizlik ve düşme kararları sonrasında tutuksuz 211 sanık yönünden devam eden "Ergenekon" davası Çağlayan'daki

İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.

(İstanbul/10.00)

3- FETÖ davaları

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili, aralarında sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de bulunduğu 224 sanığın

yargılandığı "çatı" davasının görülmesine Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

FETÖ'nün darbe girişiminin komuta merkezi olan Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 469 sanıklı davaya Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam

edilecek.

(Ankara/09.30)

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 50'si tutuklu, 15'i firari 90 sanığın yargılanmasına devam edilecek.

(Kocaeli/09.30)

SPOR

1- UEFA Uluslar Ligi'nde ikinci hafta A, B, C ve D Liglerinde 7 maçla tamamlanacak. (Fotoğraflı)

2- Ziraat Türkiye Kupası 2. eleme turu mücadelesi 7 maçla başlayacak. (Fotoğraflı)

ÖZEL HABER
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1- GRAFİKLİ - PKK'ya yaz darbesi

Halkın barış, huzur ve güvenliğini bozmak isteyen terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik bu yılın haziran, temmuz ve ağustos aylarında yurt içi ve dışında

düzenlenen operasyonlarda 760 terörist etkisiz hale getirilerek örgüte ağır darbe indirildi

Etkisiz hale getirilen teröristler arasında kırmızı bültenle aranan ve Türkiye'ye iade edilmek üzere Danimarka'da yakalanan terör örgütü PKK'nın sözde

"İskandinavya sorumlusu" C.D, hava harekatında öldürülen PKK'nın lojistik sorumlusu Hasan Çakmak, kırmızı kategoride aranan İbrahim Çoban ve Barış

Öner, PKK'nın sözde elebaşlarından KCK yürütme konseyi üyesi İsmail Özden, sözde Dersim Saha ÖSB/YPS sorumlusu Ömer Duran ile sözde Batı Cephe

YJA STAR sorumlusu Pınar Yıldırım da bulunuyor

Irak'ın kuzeyi ve Kandil'e yönelik son aylarda düzenlenen hava harekatları ve operasyonlarda 400'e yakın terörist etkisiz hale getirildi, terör örgütüne ait

sığınak, barınak, silah mevzisi ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi

Yaz dönemindeki başarılı operasyonlarla ağır darbe alarak yiyecek dahi bulamayan ve bölge halkı üzerindeki etkisini tamamen kaybeden teröristler, güvenlik

güçlerinin operasyonlarına yardımcı olan vatandaşların da desteğiyle iyice çıkmaza girdi

(Yunus Okur/Erzurum)

2- İhracat kredilerinin yarısı Eximbank'tan

Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım:

"Ağustos sonu itibarıyla 27,3 milyar dolarlık desteği ihracata vermiş bulunuyoruz, yıl sonunda 46 miyar dolar olarak koyduğumuz hedefe ulaşacağız"

"İhracat kredileri içindeki payımız yüzde 37 iken bugün geldiğimiz noktada yüzde 47'ye yükseldik. İhracat kredilerinin neredeyse yarısını Türk Eximbank verir

hale geldi"

(Tolga Albay/İzmir)

3- Göç yönetiminde yeni dönem

Birleşmişler Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, sığınmacıların kayıt altına alınması ve mülteci statüsünün belirlenmesi iş ve işlemlerini yürütme görevini

tümüyle Göç İdaresi Genel Müdürlüğüne devretti

Göç yönetiminde "yeni dönem" olarak adlandırılan bu süreçte artık Türkiye'de uluslararası koruma başvurusunda bulunmak isteyen yabancılar, İl Göç İdaresi

Müdürlüklerine müracaat edecek

(Muhammed Boztepe-Ankara)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde

kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında,

hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

Tags:



GÜNDEM / 11 Eylül 2018
GÜNDEM / 11 Eylül 2018

ANADOLU AJANSI

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 19201- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı'na başkanlık

edecek.(Ankara/14.00)2- TBMM Başkanı Binali Yıldırım, İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç ve beraberindeki heyeti kabul edecek.(TBMM/16.30)

(Fotoğraflı-Görüntülü)YASAMA YÜRÜTME SİYASET1- CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde basın toplantısı

düzenleyecek.(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)EKONOMİ1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Sudan'da pilot çiftlik arazisinde, TİGEM iş birliği

ile ekilen pamuk tarlalarında ve şeker fabrikasında inceleme yapacak.(Dhopa/Sennar/Kenana) (Fotoğraflı-Görüntülü)2- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan

İngiltere'de temaslarda bulunacak.(Londra) (Fotoğraflı-Görüntülü)3- TÜİK, “Taşıt-Kilometre İstatistikleri, 2016” haber bültenini açıklayacak.(Ankara/10.00)4-

Hazine 2 yıl vadeli tahvil ihalesi düzenleyecek.(Ankara)5- Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) tarafından TSPB Genel Merkezi'nde "Sermaye

Piyasalarının Geleceği" konulu basın toplantısı yapılacak.(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)DÜNYA DİPLOMASİ1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,

Türkiye-Romanya-Polonya Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak, mevkidaşlarıyla ortak basın toplantısı düzenleyecek.(Bükreş) (Fotoğraflı-Görüntülü)2-

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, Astana sürecinin garantör ülkeleri Türkiye, Rusya ve İranlı üst düzey diplomatlarla Suriye

için Anayasa Komitesi kurulmasını görüşmek üzere bir araya gelecek.(Cenevre) (Fotoğraflı-Görüntülü)3- Arap Birliği, ABD’nin Birleşmiş Milletler Filistinli

Mültecilere Yardım Ajansına (UNRWA) maddi yardımı durdurma kararını değerlendirmek üzere dışişleri bakanları seviyesinde toplanacak.(Kahire)

(Fotoğraflı-Görüntülü)4- "4. Doğu Ekonomi Forumu", Rusya'da düzenlenecek.(Vladivostok)5- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Beşşar Esed rejiminin

saldırı ve ablukasındaki bölgelerde durum takip ediliyor.(Halep/İdlib/Humus) (Fotoğraflı-Görüntülü)6- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler izleniyor.(Sana)

(Fotoğraflı-Görüntülü)GÜNCEL1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'a "Küresel Donörler Forumu"nda "İnsani Hizmet

Takdir Ödülü" verilecek.(Londra) (Fotoğraflı-Görüntülü)2- Daha önce verilen beraat, görevsizlik ve düşme kararları sonrasında tutuksuz 211 sanık yönünden

devam eden "Ergenekon" davası Çağlayan'daki İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.(İstanbul/10.00)3- FETÖ davaları- FETÖ’nün darbe girişimi

sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili, aralarında sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de bulunduğu 224 sanığın yargılandığı "çatı"

davasının görülmesine Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.(Ankara/09.30)- FETÖ'nün darbe girişiminin komuta merkezi olan Akıncı

Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 469 sanıklı davaya Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.(Ankara/09.30)- FETÖ'nün darbe girişimi sırasında

Donanma Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 50'si tutuklu, 15'i firari 90 sanığın yargılanmasına devam edilecek.(Kocaeli/09.30)SPOR1- UEFA Uluslar

Ligi'nde ikinci hafta A, B, C ve D Liglerinde 7 maçla tamamlanacak. (Fotoğraflı)2- Ziraat Türkiye Kupası 2. eleme turu mücadelesi 7 maçla başlayacak.

(Fotoğraflı)ÖZEL HABER1- GRAFİKLİ - PKK'ya yaz darbesi- Halkın barış, huzur ve güvenliğini bozmak isteyen terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik bu yılın

haziran, temmuz ve ağustos aylarında yurt içi ve dışında düzenlenen operasyonlarda 760 terörist etkisiz hale getirilerek örgüte ağır darbe indirildi- Etkisiz

hale getirilen teröristler arasında kırmızı bültenle aranan ve Türkiye'ye iade edilmek üzere Danimarka'da yakalanan terör örgütü PKK'nın sözde

"İskandinavya sorumlusu" C.D, hava harekatında öldürülen PKK'nın lojistik sorumlusu Hasan Çakmak, kırmızı kategoride aranan İbrahim Çoban ve Barış

Öner, PKK'nın sözde elebaşlarından KCK yürütme konseyi üyesi İsmail Özden, sözde Dersim Saha ÖSB/YPS sorumlusu Ömer Duran ile sözde Batı Cephe

YJA STAR sorumlusu Pınar Yıldırım da bulunuyor- Irak'ın kuzeyi ve Kandil'e yönelik son aylarda düzenlenen hava harekatları ve operasyonlarda 400'e yakın

terörist etkisiz hale getirildi, terör örgütüne ait sığınak, barınak, silah mevzisi ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi- Yaz dönemindeki

başarılı operasyonlarla ağır darbe alarak yiyecek dahi bulamayan ve bölge halkı üzerindeki etkisini tamamen kaybeden teröristler, güvenlik güçlerinin

operasyonlarına yardımcı olan vatandaşların da desteğiyle iyice çıkmaza girdi(Yunus Okur/Erzurum)2- İhracat kredilerinin yarısı Eximbank'tan- Türk

Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım:- "Ağustos sonu itibarıyla 27,3 milyar dolarlık desteği ihracata vermiş bulunuyoruz, yıl sonunda 46 miyar dolar

olarak koyduğumuz hedefe ulaşacağız"- "İhracat kredileri içindeki payımız yüzde 37 iken bugün geldiğimiz noktada yüzde 47'ye yükseldik. İhracat kredilerinin

neredeyse yarısını Türk Eximbank verir hale geldi"(Tolga Albay/İzmir)3- Göç yönetiminde yeni dönem- Birleşmişler Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği,

sığınmacıların kayıt altına alınması ve mülteci statüsünün belirlenmesi iş ve işlemlerini yürütme görevini tümüyle Göç İdaresi Genel Müdürlüğüne devretti-

Göç yönetiminde "yeni dönem" olarak adlandırılan bu süreçte artık Türkiye'de uluslararası koruma başvurusunda bulunmak isteyen yabancılar, İl Göç İdaresi

Müdürlüklerine müracaat edecek(Muhammed Boztepe-Ankara)***Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu

her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve

kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında, hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.AA

Tags:

MEMLEKET.COM.TR
Yayın Tarihi : 11.09.2018 09:03:00
Link : http://www.memleket.com.tr/haberi-1491929h.htm



Gündem / 11 Eylül 2018
Gündem / 11 Eylül 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 19201- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı'na başkanlık

edecek.

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk/ 6 Nisan 19201- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı'na başkanlık

edecek.(Ankara/14.00)2- TBMM Başkanı Binali Yıldırım, İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç ve beraberindeki heyeti kabul edecek.(TBMM/16.30)

(Fotoğraflı-Görüntülü)YASAMA YÜRÜTME SİYASET1- CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde basın toplantısı

düzenleyecek.(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)EKONOMİ1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Sudan'da pilot çiftlik arazisinde, TİGEM iş birliği

ile ekilen pamuk tarlalarında ve şeker fabrikasında inceleme yapacak.(Dhopa/Sennar/Kenana) (Fotoğraflı-Görüntülü)2- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan

İngiltere'de temaslarda bulunacak.(Londra) (Fotoğraflı-Görüntülü)3- TÜİK, "Taşıt-Kilometre İstatistikleri, 2016" haber bültenini açıklayacak.(Ankara/10.00)4-

Hazine 2 yıl vadeli tahvil ihalesi düzenleyecek.(Ankara)5- Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) tarafından TSPB Genel Merkezi'nde "Sermaye

Piyasalarının Geleceği" konulu basın toplantısı yapılacak.(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)DÜNYA DİPLOMASİ1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,

Türkiye-Romanya-Polonya Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak, mevkidaşlarıyla ortak basın toplantısı düzenleyecek.(Bükreş) (Fotoğraflı-Görüntülü)2-

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, Astana sürecinin garantör ülkeleri Türkiye, Rusya ve İranlı üst düzey diplomatlarla Suriye

için Anayasa Komitesi kurulmasını görüşmek üzere bir araya gelecek.(Cenevre) (Fotoğraflı-Görüntülü)3- Arap Birliği, ABD'nin Birleşmiş Milletler Filistinli

Mültecilere Yardım Ajansına (UNRWA) maddi yardımı durdurma kararını değerlendirmek üzere dışişleri bakanları seviyesinde toplanacak.(Kahire)

(Fotoğraflı-Görüntülü)4- "4. Doğu Ekonomi Forumu", Rusya'da düzenlenecek.(Vladivostok)5- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Beşşar Esed rejiminin

saldırı ve ablukasındaki bölgelerde durum takip ediliyor.(Halep/İdlib/Humus) (Fotoğraflı-Görüntülü)6- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler izleniyor.(Sana)

(Fotoğraflı-Görüntülü)GÜNCEL1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'a "Küresel Donörler Forumu"nda "İnsani Hizmet

Takdir Ödülü" verilecek.(Londra) (Fotoğraflı-Görüntülü)2- Daha önce verilen beraat, görevsizlik ve düşme kararları sonrasında tutuksuz 211 sanık yönünden

devam eden "Ergenekon" davası Çağlayan'daki İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.(İstanbul/10.00)3- FETÖ davalarıFETÖ'nün darbe girişimi

sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili, aralarında sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de bulunduğu 224 sanığın yargılandığı "çatı"

davasının görülmesine Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.(Ankara/09.30)FETÖ'nün darbe girişiminin komuta merkezi olan Akıncı

Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 469 sanıklı davaya Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.(Ankara/09.30)FETÖ'nün darbe girişimi sırasında

Donanma Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 50'si tutuklu, 15'i firari 90 sanığın yargılanmasına devam edilecek.(Kocaeli/09.30)SPOR1- UEFA Uluslar

Ligi'nde ikinci hafta A, B, C ve D Liglerinde 7 maçla tamamlanacak. (Fotoğraflı)2- Ziraat Türkiye Kupası 2. eleme turu mücadelesi 7 maçla başlayacak.

(Fotoğraflı)ÖZEL HABER1- GRAFİKLİ - PKK'ya yaz darbesiHalkın barış, huzur ve güvenliğini bozmak isteyen terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik bu yılın

haziran, temmuz ve ağustos aylarında yurt içi ve dışında düzenlenen operasyonlarda 760 terörist etkisiz hale getirilerek örgüte ağır darbe indirildiEtkisiz hale

getirilen teröristler arasında kırmızı bültenle aranan ve Türkiye'ye iade edilmek üzere Danimarka'da yakalanan terör örgütü PKK'nın sözde "İskandinavya

sorumlusu" C.D, hava harekatında öldürülen PKK'nın lojistik sorumlusu Hasan Çakmak, kırmızı kategoride aranan İbrahim Çoban ve Barış Öner, PKK'nın

sözde elebaşlarından KCK yürütme konseyi üyesi İsmail Özden, sözde Dersim Saha ÖSB/YPS sorumlusu Ömer Duran ile sözde Batı Cephe YJA STAR

sorumlusu Pınar Yıldırım da bulunuyorIrak'ın kuzeyi ve Kandil'e yönelik son aylarda düzenlenen hava harekatları ve operasyonlarda 400'e yakın terörist

etkisiz hale getirildi, terör örgütüne ait sığınak, barınak, silah mevzisi ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildiYaz dönemindeki başarılı

operasyonlarla ağır darbe alarak yiyecek dahi bulamayan ve bölge halkı üzerindeki etkisini tamamen kaybeden teröristler, güvenlik güçlerinin

operasyonlarına yardımcı olan vatandaşların da desteğiyle iyice çıkmaza girdi(Yunus Okur/Erzurum)2- İhracat kredilerinin yarısı Eximbank'tanTürk Eximbank

Genel Müdürü Adnan Yıldırım: "Ağustos sonu itibarıyla 27,3 milyar dolarlık desteği ihracata vermiş bulunuyoruz, yıl sonunda 46 miyar dolar olarak

koyduğumuz hedefe ulaşacağız""İhracat kredileri içindeki payımız yüzde 37 iken bugün geldiğimiz noktada yüzde 47'ye yükseldik. İhracat kredilerinin

neredeyse yarısını Türk Eximbank verir hale geldi"(Tolga Albay/İzmir)3- Göç yönetiminde yeni dönemBirleşmişler Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği,

sığınmacıların kayıt altına alınması ve mülteci statüsünün belirlenmesi iş ve işlemlerini yürütme görevini tümüyle Göç İdaresi Genel Müdürlüğüne devrettiGöç

yönetiminde "yeni dönem" olarak adlandırılan bu süreçte artık Türkiye'de uluslararası koruma başvurusunda bulunmak isteyen yabancılar, İl Göç İdaresi

Müdürlüklerine müracaat edecek(Muhammed Boztepe-Ankara)***Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu

her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve

kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında, hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.
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Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı'na başkanlık yapacak.

1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı'na başkanlık edecek.

 

(Ankara/14.00)

 

2- TBMM Başkanı Binali Yıldırım, İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç ve beraberindeki heyeti kabul edecek.

 

(TBMM/16.30)

 

 

 

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

 

1- CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.

 

(Ankara/11.00)

 

 

EKONOMİ

 

1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Sudan'da pilot çiftlik arazisinde, TİGEM iş birliği ile ekilen pamuk tarlalarında ve şeker fabrikasında inceleme

yapacak.

 

(Dhopa/Sennar/Kenana)

 

2- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan İngiltere'de temaslarda bulunacak.

 

(Londra)

 

3- TÜİK, “Taşıt-Kilometre İstatistikleri, 2016” haber bültenini açıklayacak.

 

(Ankara/10.00)

 

4- Hazine 2 yıl vadeli tahvil ihalesi düzenleyecek.

 

(Ankara)

 

5- Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) tarafından TSPB Genel Merkezi'nde "Sermaye Piyasalarının Geleceği" konulu basın toplantısı yapılacak.

 

(İstanbul/10.00)

 

 

DÜNYA DİPLOMASİ

 

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-Romanya-Polonya Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak, mevkidaşlarıyla ortak basın toplantısı

düzenleyecek.

 

(Bükreş)

 

2- Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, Astana sürecinin garantör ülkeleri Türkiye, Rusya ve İranlı üst düzey diplomatlarla

Suriye için Anayasa Komitesi kurulmasını görüşmek üzere bir araya gelecek.

 

(Cenevre)

 

3- Arap Birliği, ABD’nin Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansına (UNRWA) maddi yardımı durdurma kararını değerlendirmek üzere dışişleri

bakanları seviyesinde toplanacak.
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(Kahire)

 

4- "4. Doğu Ekonomi Forumu", Rusya'da düzenlenecek.

 

(Vladivostok)

 

5- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Beşşar Esed rejiminin saldırı ve ablukasındaki bölgelerde durum takip ediliyor.

 

(Halep/İdlib/Humus)

 

6- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler izleniyor.

 

(Sana)

 

 

GÜNCEL

 

1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'a "Küresel Donörler Forumu"nda "İnsani Hizmet Takdir Ödülü" verilecek.

 

(Londra)

 

2- Daha önce verilen beraat, görevsizlik ve düşme kararları sonrasında tutuksuz 211 sanık yönünden devam eden "Ergenekon" davası Çağlayan'daki

İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.

 

(İstanbul/10.00)

 

3- FETÖ davaları

 

- FETÖ’nün darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili, aralarında sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de bulunduğu 224

sanığın yargılandığı "çatı" davasının görülmesine Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

 

(Ankara/09.30)

 

- FETÖ'nün darbe girişiminin komuta merkezi olan Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 469 sanıklı davaya Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam

edilecek.

 

(Ankara/09.30)

 

- FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 50'si tutuklu, 15'i firari 90 sanığın yargılanmasına devam edilecek.

 

(Kocaeli/09.30)

 

 

 

SPOR

 

1- UEFA Uluslar Ligi'nde ikinci hafta A, B, C ve D Liglerinde 7 maçla tamamlanacak.

 

2- Ziraat Türkiye Kupası 2. eleme turu mücadelesi 7 maçla başlayacak.
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11 Eylül Türkiye gündeminde olan haberlerin başlıkları şu şekilde;

- Meclis Başkanı Binali Yıldırım, İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç ve beraberindeki heyeti kabul edecek.

 

- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Dopa'da pilot çiftlik arazisinde, Sennar'da TİGEM iş birliği ile ekilen pamuk tarlalarında ve Kenana'da şeker

fabrikasında incelemelerde bulunacak.

 

- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan İngiltere'de temaslar gerçekleştirecek.

 

- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Southwest Jiaotong Üniversitesinde 1915 Çanakkale Köprüsü'nün tam model rüzgar tünel testine katılacak.

 

- Türkiye İstatistik Kurumu, ‘Taşıt-Kilometre İstatistikleri, 2016’ haber bültenini açıklayacak.

 

- Hazine 2 yıl vadeli tahvil ihalesi düzenleyecek.

 

- Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Genel Merkezin'de ‘Sermaye Piyasalarının Geleceği’ konulu basın toplantısı yapılacak.

 

- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-Romanya-Polonya Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak ve mevkidaşlarıyla ortak basın toplantısı

düzenleyecek.

 

- Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, Astana sürecinin garantör ülkeleri Türkiye, Rusya ve İranlı üst düzey diplomatlarla Suriye

için Anayasa Komitesi kurulmasını görüşmek üzere bir araya gelecek.

 

- Arap Birliği, ABD'nin Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansına (UNRWA) maddi yardımı durdurma kararını değerlendirmek üzere dışişleri

bakanları seviyesinde toplanacak.

 

- Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'a "Küresel Donörler Forumu"nda "İnsani Hizmet Takdir Ödülü" verilecek.

 

- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Beşşar Esed rejiminin saldırı ve ablukasındaki bölgelerde durum takip ediliyor.

 

- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler takip ediliyor.

 

- Daha önce verilen beraat, görevsizlik ve düşme kararları sonrasında tutuksuz 211 sanık yönünden devam eden "Ergenekon" davası Çağlayan'daki İstanbul

4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.

 

- UEFA Uluslar Ligi'nde ikinci hafta A, B, C ve D Liglerinde 7 maçla tamamlanacak.

 

- Ziraat Türkiye Kupası 2. eleme turu mücadelesi 7 maçla başlayacak.
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Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk/ 6 Nisan 1920   1- Türkiye  Cumhurbaşkanı  Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı'na başkanlık

edecek.   (Ankara/14.00)   2- TBMM Başkanı Binali Yıldırım, İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç ve beraberindeki heyeti kabul edecek.

(TBMM/16.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)   YASAMA YÜRÜTME SİYASET   1- CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel

merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.   (Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)   EKONOMİ 1- Tarım ve Orman Bakanı  Bekir Pakdemirli, Sudan'da pilot

çiftlik arazisinde, TİGEM iş birliği ile ekilen pamuk tarlalarında ve şeker fabrikasında inceleme yapacak.   (Dhopa/Sennar/Kenana) (Fotoğraflı-Görüntülü)   2-

Ticaret Bakanı  Ruhsar Pekcan  İngiltere'de temaslarda bulunacak.   (Londra) (Fotoğraflı-Görüntülü)   3- TÜİK, "Taşıt-Kilometre İstatistikleri, 2016" haber

bültenini açıklayacak.   (Ankara/10.00)   4- Hazine 2 yıl vadeli tahvil ihalesi düzenleyecek.   (Ankara)   5- Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB)

tarafından TSPB Genel Merkezi'nde "Sermaye Piyasalarının Geleceği" konulu basın toplantısı yapılacak.   (İstanbul/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)   DÜNYA

DİPLOMASİ   1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-Romanya-Polonya Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak, mevkidaşlarıyla ortak basın

toplantısı düzenleyecek.   (Bükreş) (Fotoğraflı-Görüntülü)   2- Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, Astana sürecinin garantör

ülkeleri Türkiye, Rusya ve İranlı üst düzey diplomatlarla Suriye için Anayasa Komitesi kurulmasını görüşmek üzere bir araya gelecek.   (Cenevre) (Fotoğraflı-

Görüntülü)   3- Arap Birliği, ABD'nin Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansına (UNRWA) maddi yardımı durdurma kararını değerlendirmek

üzere dışişleri bakanları seviyesinde toplanacak.   (Kahire) (Fotoğraflı-Görüntülü)   4- "4. Doğu Ekonomi Forumu", Rusya'da düzenlenecek.   (Vladivostok)

5- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Beşşar Esed rejiminin saldırı ve ablukasındaki bölgelerde durum takip ediliyor.   (Halep/İdlib/Humus) (Fotoğraflı-

Görüntülü)   6- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler izleniyor.   (Sana) (Fotoğraflı-Görüntülü)   GÜNCEL   1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip

Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'a "Küresel Donörler Forumu"nda "İnsani Hizmet Takdir Ödülü" verilecek.   (Londra) (Fotoğraflı-Görüntülü)   2- Daha önce

verilen beraat, görevsizlik ve düşme kararları sonrasında tutuksuz 211 sanık yönünden devam eden "Ergenekon" davası Çağlayan'daki İstanbul 4. Ağır Ceza

Mahkemesinde görülecek.   (İstanbul/10.00)   3- FETÖ davaları   FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili, aralarında

sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de bulunduğu 224 sanığın yargılandığı "çatı" davasının görülmesine Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde devam

edilecek.   (Ankara/09.30)   FETÖ'nün darbe girişiminin komuta merkezi olan Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 469 sanıklı davaya Ankara 4. Ağır Ceza

Mahkemesinde devam edilecek.   (Ankara/09.30)   FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 50'si tutuklu, 15'i firari 90

sanığın yargılanmasına devam edilecek.   (Kocaeli/09.30)   SPOR   1- UEFA Uluslar Ligi'nde ikinci hafta A, B, C ve D Liglerinde 7 maçla tamamlanacak.

(Fotoğraflı)   2- Ziraat Türkiye Kupası 2. eleme turu mücadelesi 7 maçla başlayacak. (Fotoğraflı)   ÖZEL HABER   1- GRAFİKLİ - PKK'ya yaz darbesi   Halkın

barış, huzur ve güvenliğini bozmak isteyen terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik bu yılın haziran, temmuz ve ağustos aylarında yurt içi ve dışında düzenlenen

operasyonlarda 760 terörist etkisiz hale getirilerek örgüte ağır darbe indirildi   Etkisiz hale getirilen teröristler arasında kırmızı bültenle aranan ve Türkiye'ye

iade edilmek üzere Danimarka'da yakalanan terör örgütü PKK'nın sözde "İskandinavya sorumlusu" C.D, hava harekatında öldürülen PKK'nın lojistik

sorumlusu Hasan Çakmak, kırmızı kategoride aranan İbrahim Çoban ve Barış Öner, PKK'nın sözde elebaşlarından KCK yürütme konseyi üyesi İsmail

Özden, sözde Dersim Saha ÖSB/YPS sorumlusu Ömer Duran ile sözde Batı Cephe YJA STAR sorumlusu Pınar Yıldırım da bulunuyor   Irak'ın kuzeyi ve

Kandil'e yönelik son aylarda düzenlenen hava harekatları ve operasyonlarda 400'e yakın terörist etkisiz hale getirildi, terör örgütüne ait sığınak, barınak, silah

mevzisi ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi   Yaz dönemindeki başarılı operasyonlarla ağır darbe alarak yiyecek dahi bulamayan ve

bölge halkı üzerindeki etkisini tamamen kaybeden teröristler, güvenlik güçlerinin operasyonlarına yardımcı olan vatandaşların da desteğiyle iyice çıkmaza

girdi   (Yunus Okur/Erzurum)   2- İhracat kredilerinin yarısı Eximbank'tan   Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım:    "Ağustos sonu itibarıyla 27,3

milyar dolarlık desteği ihracata vermiş bulunuyoruz, yıl sonunda 46 miyar dolar olarak koyduğumuz hedefe ulaşacağız"   "İhracat kredileri içindeki payımız

yüzde 37 iken bugün geldiğimiz noktada yüzde 47'ye yükseldik. İhracat kredilerinin neredeyse yarısını Türk Eximbank verir hale geldi"   (Tolga Albay/İzmir)

3- Göç yönetiminde yeni dönem   Birleşmişler Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, sığınmacıların kayıt altına alınması ve mülteci statüsünün belirlenmesi

iş ve işlemlerini yürütme görevini tümüyle Göç İdaresi Genel Müdürlüğüne devretti   Göç yönetiminde "yeni dönem" olarak adlandırılan bu süreçte artık

Türkiye'de uluslararası koruma başvurusunda bulunmak isteyen yabancılar, İl Göç İdaresi Müdürlüklerine müracaat edecek   (Muhammed Boztepe-Ankara)

***   Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde

kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında,

hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.
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Son stopaj düzenlemesi mevduatın baskınlığını artırdı, reel sektörün sermaye piyasası yoluyla finansman

sağlama olanaklarını kısıtlayacağından endişe ediyoruz-TSPB
Son stopaj düzenlemesi mevduatın baskınlığını artırdı, reel sektörün sermaye piyasası yoluyla finansman sağlama olanaklarını kısıtlayacağından endişe

ediyoruz-TSPB

 

İSTANBUL, 11 Eylül (Reuters) - Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Başkanı Erhan Topaç, mevduat ve katılma hesaplarındaki stopaj oranının

düşürülmesinin varlık sınıfları arasında mevduatın baskınlığını daha da artırdığını belirterek, reel sektörün sermaye piyasası yoluyla finansman sağlama

olanaklarını kısıtlayacağından endişe ettiklerini söyledi.Topaç, son düzenlemenin ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı'na yatırım fonları ve borçlanma

araçlarında stopajların düşürülmesini önerdiklerini ve şu anda değerlendirildiğini belirtti.TL hesaplarından alınan stopaj düşürülüp bir yıldan uzun vadede

yüzde 10'dan sıfıra indirilirken, döviz hesaplarından alınan bir yıldan kısa vadelerde yükseltildi. Uygulama üç ay süreyle geçerli olacak.Kararla katılım

bankaları tarafından katılma hesabı karşılığında ödenen kâr paylarından yapılan tevkifat oranları da aynı şekilde düşürüldü. düzenlenen basın toplantısı

öncesi dağıtılan bültene göre Topaç, yeni düzenlemenin varlık sınıfları arasında asimetri yaratıp mevduatın baskınlığını daha da artırdığını söyleyerek,

"Yatırım araçları arasında yaratılan vergi arbitrajı sermaye piyasası araçlarının gelişimini olumsuz etkileyecektir. Özellikle kurumsal yatırımcı tabanını

olumsuz etkileyeceğinden ve reel sektörün sermaye piyasası yoluyla finansman sağlama olanaklarını kısıtlayacağından endişe ediyoruz" dedi.(Haberi

bildiren Ebru Tuncay, yazan Behiye Selin Taner Redaksiyon Birsen Altaylı)
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Son stopaj düzenlemesi mevduatın baskınlığını artırdı, reel sektörün sermaye piyasası yoluyla finansman

sağlama olanaklarını kısıtlayacağından endişe ediyoruz-TSPB
Son stopaj düzenlemesi mevduatın baskınlığını artırdı, reel sektörün sermaye piyasası yoluyla finansman sağlama olanaklarını kısıtlayacağından endişe

ediyoruz-TSPB

 

İSTANBUL, 11 Eylül (Reuters) - Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Başkanı Erhan Topaç, mevduat ve katılma hesaplarındaki stopaj oranının

düşürülmesinin varlık sınıfları arasında mevduatın baskınlığını daha da artırdığını belirterek, reel sektörün sermaye piyasası yoluyla finansman sağlama

olanaklarını kısıtlayacağından endişe ettiklerini söyledi.

Topaç, son düzenlemenin ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı'na yatırım fonları ve borçlanma araçlarında stopajların düşürülmesini önerdiklerini ve şu

anda değerlendirildiğini belirtti.

TL hesaplarından alınan stopaj düşürülüp bir yıldan uzun vadede yüzde 10'dan sıfıra indirilirken, döviz hesaplarından alınan bir yıldan kısa vadelerde

yükseltildi. Uygulama üç ay süreyle geçerli olacak.

Kararla katılım bankaları tarafından katılma hesabı karşılığında ödenen kâr paylarından yapılan tevkifat oranları da aynı şekilde düşürüldü. düzenlenen basın

toplantısı öncesi dağıtılan bültene göre Topaç, yeni düzenlemenin varlık sınıfları arasında asimetri yaratıp mevduatın baskınlığını daha da artırdığını

söyleyerek, "Yatırım araçları arasında yaratılan vergi arbitrajı sermaye piyasası araçlarının gelişimini olumsuz etkileyecektir. Özellikle kurumsal yatırımcı

tabanını olumsuz etkileyeceğinden ve reel sektörün sermaye piyasası yoluyla finansman sağlama olanaklarını kısıtlayacağından endişe ediyoruz" dedi.

(Haberi bildiren Ebru Tuncay, yazan Behiye Selin Taner Redaksiyon Birsen Altaylı)
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Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Topaç, son düzenlemenin ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı'na yatırım fonları ve borçlanma araçlarında stopajların

düşürülmesini önerdiklerini ve şu anda değerlendirildiğini belirtti.

 

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Başkanı Erhan Topaç, mevduat ve katılma hesaplarındaki stopaj oranının düşürülmesinin varlık sınıfları arasında

mevduatın baskınlığını daha da artırdığını belirterek, reel sektörün sermaye piyasası yoluyla finansman sağlama olanaklarını kısıtlayacağından endişe

ettiklerini söyledi.

 

TL hesaplarından alınan stopaj düşürülüp bir yıldan uzun vadede yüzde 10'dan sıfıra indirilirken, döviz hesaplarından alınan bir yıldan kısa vadelerde

yükseltildi. Uygulama üç ay süreyle geçerli olacak.
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Kararla katılım bankaları tarafından katılma hesabı karşılığında ödenen kâr paylarından yapılan tevkifat oranları da aynı şekilde düşürüldü.

 

Bugün düzenlenen basın toplantısı öncesi dağıtılan bültene göre Topaç, yeni düzenlemenin varlık sınıfları arasında asimetri yaratıp mevduatın baskınlığını

daha da artırdığını söyleyerek, "Yatırım araçları arasında yaratılan vergi arbitrajı sermaye piyasası araçlarının gelişimini olumsuz etkileyecektir. Özellikle

kurumsal yatırımcı tabanını olumsuz etkileyeceğinden ve reel sektörün sermaye piyasası yoluyla finansman sağlama olanaklarını kısıtlayacağından endişe

ediyoruz" dedi.
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Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Başkanı Erhan Topaç, Hazine ve Maliye Bakanlığı'na yatırım fonları ve borçlanma araçlarında stopajların düşürülmesini

önerdiklerini ve şu anda değerlendirildiğini belirtti.
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Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Başkanı Erhan Topaç, Hazine ve Maliye Bakanlığı'na yatırım fonları ve borçlanma araçlarında stopajların düşürülmesini

önerdiklerini ve şu anda değerlendirildiğini belirtti.

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Başkanı Erhan Topaç, mevduat ve katılma hesaplarındaki stopaj oranının düşürülmesinin varlık sınıfları arasında

mevduatın baskınlığını daha da artırdığını belirterek, reel sektörün sermaye piyasası yoluyla finansman sağlama olanaklarını kısıtlayacağından endişe

ettiklerini söyledi.Topaç, son düzenlemenin ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı'na yatırım fonları ve borçlanma araçlarında stopajların düşürülmesini

önerdiklerini ve şu anda değerlendirildiğini belirtti.TL hesaplarından alınan stopaj düşürülüp bir yıldan uzun vadede yüzde 10'dan sıfıra indirilirken, döviz

hesaplarından alınan bir yıldan kısa vadelerde yükseltildi. Uygulama üç ay süreyle geçerli olacak.Kararla katılım bankaları tarafından katılma hesabı

karşılığında ödenen kâr paylarından yapılan tevkifat oranları da aynı şekilde düşürüldü.Bugün düzenlenen basın toplantısı öncesi dağıtılan bültene göre

Topaç, yeni düzenlemenin varlık sınıfları arasında asimetri yaratıp mevduatın baskınlığını daha da artırdığını söyleyerek, "Yatırım araçları arasında yaratılan

vergi arbitrajı sermaye piyasası araçlarının gelişimini olumsuz etkileyecektir. Özellikle kurumsal yatırımcı tabanını olumsuz etkileyeceğinden ve reel sektörün

sermaye piyasası yoluyla finansman sağlama olanaklarını kısıtlayacağından endişe ediyoruz" dedi.
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   Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Başkanı Erhan Topaç, Hazine ve Maliye Bakanlığı'na yatırım fonları ve borçlanma araçlarında stopajların düşürülmesini

önerdiklerini ve şu anda değerlendirildiğini belirtti.
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   Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Başkanı Erhan Topaç, Hazine ve Maliye Bakanlığı'na yatırım fonları ve borçlanma araçlarında stopajların düşürülmesini

önerdiklerini ve şu anda değerlendirildiğini belirtti.
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Tspb Başkanı Topaç: Stopajın Düşürülmesini Talep Ettik

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Başkanı Erhan Topaç, Hazine ve Maliye Bakanlığı'na yatırım fonları ve borçlanma araçlarında stopajların düşürülmesini

önerdiklerini ve şu anda değerlendirildiğini belirtti.
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Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Başkanı Erhan Topaç, Hazine ve Maliye Bakanlığı'na yatırım fonları ve borçlanma araçlarında stopajların düşürülmesini

önerdiklerini ve şu anda değerlendirildiğini belirtti.

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Başkanı Erhan Topaç, Hazine ve Maliye Bakanlığı'na yatırım fonları ve borçlanma araçlarında stopajların düşürülmesini

önerdiklerini ve şu anda değerlendirildiğini belirtti.
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Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Başkanı Erhan Topaç, Hazine ve Maliye Bakanlığı'na yatırım fonları ve borçlanma araçlarında stopajların düşürülmesini

önerdiklerini ve şu anda değerlendirildiğini belirtti.

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Başkanı Erhan Topaç, Hazine ve Maliye Bakanlığı'na yatırım fonları ve borçlanma araçlarında stopajların düşürülmesini

önerdiklerini ve şu anda değerlendirildiğini belirtti.
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Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Başkanı Erhan Topaç, Hazine ve Maliye Bakanlığı'na yatırım fonları ve borçlanma araçlarında stopajların düşürülmesini

önerdiklerini ve şu anda değerlendirildiğini belirtti

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Başkanı Erhan Topaç, mevduat ve katılma hesaplarındaki stopaj oranın 3 ay geçerli olmak üzere indirilmesinin

varlık sınıfları arasında asimetri yaratıp mevduatın baskınlığını artırdığını belirterek, "Bizim önerimiz aynı şeyin, aynı oranlarda (stopajın düşürülmesi) yatırım

fonları ve borçlanma araçlarında da olması. Şu anda 1 yıldan az hem yatırım fonları hem borçlanma araçlarında stopaj yüzde 10, bunun yüzde 3'e düşmesini

istiyoruz. 1 yıl üstünde de sıfırı önerdik." dedi.

Erhan Topaç, sektörün 2018 ilk yarıyıl verilerini ve sermaye piyasasının geliştirilmesi için önerilerini TSPB Genel Merkez'de düzenlenen "Sermaye

Piyasalarının Geleceği" konulu basın toplantısında paylaştı.

Topaç, 79 aracı kurum, 44 banka, 53 portföy yönetim şirketi ve 49 yatırım ortaklığı olmak üzere toplam 225 kurum sayısıyla,  sektöründe en kapsamlı üye

yapısına sahip kuruluş olduklarını söyledi.

Sermaye piyasaları üzerinden hem pay senedi hem de borçlanma aracı ihraçlarıyla ekonomiye finansman sağladıklarına işaret eden Topaç, sektörün yurt içi

tasarrufları yatırımlara yönlendirerek sermayenin tabana yayılmasını sağladığını ve yurt dışı tasarrufları ülkeye çekerek cari açığın finansmanında rol

oynadığını vurguladı.

Topaç, sermaye piyasasının stratejik sektör olarak belirlenmesi ve en üst düzeyde sahiplenilmesi gerektiğini dile getirdi.

Erhan Topaç, sektörün ileriye taşınmasının, hem kaynak arayan işletmelere hem de yatırımcılara daha fazla seçenek sunabilmesi için Birliğin öncelikli

gördüğü alanları ve bu alanlarla ilgili önerilerini şöyle sıraladı:

"Sermaye piyasası stratejik sektör olarak belirlenmeli ve en üst düzeyde sahiplenilmeli. Yurt içi tasarrufların sermaye piyasası yoluyla yatırıma

yönlendirilmesi desteklenmeli. Reel sektörün finansmanında sermaye piyasasının kullanılması desteklenmeli. Yatırım bankacılığı modeli desteklenmeli ve

geliştirilmeli. Rekabetçi ve cazip bir finansal sistem yaratılmalı."

- "Reel sektörün kaynak yaratmasına aracılık ediyoruz"

TSPB Başkanı Topaç, sermaye piyasalarına yönelik detaylı önerileri ilgili kurumlarla paylaştıklarını belirterek, reel sektörün kaynak yaratmasına aracılık

ettiklerini anlattı.

Gelecek dönemde paydaşlarının da desteğiyle daha güçlü sermaye piyasaları ekosistemi oluşturmayı umduklarını dile getiren Topaç, "Ekim ayı içinde,

üyelerimizin ve sektör temsilcilerinin katılacağı geniş kapsamlı bir çalıştay düzenleyerek ortak akılla önerilerimizi geliştirmeye devam edeceğiz." ifadelerini

kullandı.

TSPB tarafından düzenli olarak derlenen veriler hakkında da bilgi veren Topaç, şunları kaydetti:

"Yakın zamanda sektörümüzün ilk altı ayına ilişkin verileri derledik. İlk 6 ayda aracı kurumlarımız 9 şirketin halka açılmasına aracılık etti. Bu halka arzlardan

kabaca 5,4 milyar TL kaynak yaratıldı. Bu son yılların en ciddi halka arz rakamı. Ayrıca bedelli sermaye artırımları ve ikincil halka arzlar da yapıldı. Bunlarla

da 13,4 milyar TL’si öz kaynak yoluyla, 111 milyar TL’si borçlanma aracı ihracıyla kaynak yaratmasına aracılık etti. İlk 6 ayda geçen seneye göre işlem

hacimlerimiz yüzde 55 arttı. Pay piyasamız dünyadaki en likit piyasalar arasında yer alıyor."

Topaç, portföy yönetim şirketleri tarafında ise yönetilen portföy büyüklüğünün son bir yılda yüzde 20 artışla 168 milyar TL’ye çıktığını aktararak, "Hedefimiz

bu tutarları daha da arttırarak kurumsal yatırımcı tabanımızı genişletmek." dedi.

- "Son vergi düzenlemesi, piyasamızın gelişmesini olumsuz etkileyebilir"

Erhan Topaç, mevduat ve katılma hesaplarındaki stopaj oranın 3 ay geçerli olmak üzere indirilmesine dair 30 Ağustos'ta alınan karara değinerek, şu

değerlendirmelerde bulundu:

"Yeni düzenleme varlık sınıfları arasında asimetri yaratıp mevduatın baskınlığını daha da artırıyor. Yatırım araçları arasında yaratılan vergi arbitrajı, sermaye

piyasası araçlarının gelişimini olumsuz etkileyecek. Özellikle kurumsal yatırımcı tabanını olumsuz etkileyeceğinden ve reel sektörün sermaye piyasası

yoluyla finansman sağlama olanaklarını kısıtlayacağından endişe ediyoruz."

Bu durumu aynı gün Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) bildirdiklerini aktaran Topaç, şunları kaydetti:

"Bu konuda bir gelişme bekliyoruz. Bizim önerimiz aynı şeyin aynı oranlarda (stopajın düşürülmesi) yatırım fonları ve borçlanma araçlarında da olması. Şu

anda 1 yıldan az hem yatırım fonları hem borçlanma araçlarında stopaj yüzde 10, bunun yüzde 3'e düşmesini istiyoruz. 1 yıl üstünde de sıfırı önerdik.

Yatırım araçları arasındaki dengenin korunmasını istiyoruz. Hazine ve Maliye Bakanlığı'na da ilettik, değerlendiriyorlar."

Cari açığın finansmanında sermaye piyasasının önemli bir rol oynadığının altını çizen Topaç, yerli yatırımcıların çoğunluğunun TL/YP mevduatta,

yabancıların birinci tercihlerinin ise pay piyasası olduğunu söyledi.

- "Etkinliklerimizle sermaye piyasası farkındalığını artırıyoruz"

Topaç, etkinliklerle sermaye piyasası farkındalığını artırdıklarını belirterek, Birliğin gelecek dönem etkinliklerine ilişkin şu bilgileri verdi:

"Sektörümüzün en önemli etkinliği haline gelen ve bu sene 13-14 Kasım'da üçüncüsünü düzenleyeceğimiz Kongremizin çalışmalarına hız verdik. İki gün

boyunca dünyaca ünlü uzmanlara ev sahipliği yapacak Kongre’de, 100’ü aşkın konuşmacı yer alacak. 24 panelin yanı sıra 24 farklı başlıkta eğitim

programları yapılacak. Kongredeki panel ve eğitimler tüm katılımcılara açık olup kayıtlar ücretsiz olacak."

Topaç, Dünya Yatırımcı Haftası kapsamında 1 Ekim'de Borsa İstanbul’da, yatırımcılar ve sermaye piyasası kurumları temsilcileri katılımıyla Gong Töreni

düzenleyeceklerini de sözlerine ekledi.

Verilen bilgiye göre, TSPB, Bireysel Emeklilik Sistemi'nden (BES) cayma hakkının 2 aydan 2 ila 3 yıla çıkarılmasına ilişkin SPK'ya talep iletti.
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Topaç: Stopajın düşürülmesini talep ettik

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Başkanı Erhan Topaç, Hazine ve Maliye Bakanlığı'na yatırım fonları ve borçlanma araçlarında stopajların düşürülmesini

önerdiklerini ve şu anda değerlendirildiğini belirtti

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Başkanı Erhan Topaç, mevduat ve katılma hesaplarındaki stopaj oranının düşürülmesinin varlık sınıfları arasında

mevduatın baskınlığını daha da artırdığını belirterek, reel sektörün sermaye piyasası yoluyla finansman sağlama olanaklarını kısıtlayacağından endişe

ettiklerini söyledi.

Topaç, son düzenlemenin ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı'na yatırım fonları ve borçlanma araçlarında stopajların düşürülmesini önerdiklerini ve şu

anda değerlendirildiğini belirtti.

TL hesaplarından alınan stopaj düşürülüp bir yıldan uzun vadede yüzde 10'dan sıfıra indirilirken, döviz hesaplarından alınan bir yıldan kısa vadelerde

yükseltildi. Uygulama üç ay süreyle geçerli olacak.

Kararla katılım bankaları tarafından katılma hesabı karşılığında ödenen kâr paylarından yapılan tevkifat oranları da aynı şekilde düşürüldü.

Bugün düzenlenen basın toplantısı öncesi dağıtılan bültene göre Topaç, yeni düzenlemenin varlık sınıfları arasında asimetri yaratıp mevduatın baskınlığını

daha da artırdığını söyleyerek, "Yatırım araçları arasında yaratılan vergi arbitrajı sermaye piyasası araçlarının gelişimini olumsuz etkileyecektir. Özellikle

kurumsal yatırımcı tabanını olumsuz etkileyeceğinden ve reel sektörün sermaye piyasası yoluyla finansman sağlama olanaklarını kısıtlayacağından endişe

ediyoruz" dedi.
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Topaç: Stopajın düşürülmesini talep ettik
Topaç: Stopajın düşürülmesini talep ettik

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Başkanı Erhan Topaç, Hazine ve Maliye Bakanlığı'na yatırım fonları ve borçlanma araçlarında stopajların düşürülmesini

önerdiklerini ve şu anda değerlendirildiğini belirtti

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Başkanı Erhan Topaç, mevduat ve katılma hesaplarındaki stopaj oranının düşürülmesinin varlık sınıfları arasında

mevduatın baskınlığını daha da artırdığını belirterek, reel sektörün sermaye piyasası yoluyla finansman sağlama olanaklarını kısıtlayacağından endişe

ettiklerini söyledi.  Topaç, son düzenlemenin ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı'na yatırım fonları ve borçlanma araçlarında stopajların düşürülmesini

önerdiklerini ve şu anda değerlendirildiğini belirtti.  TL hesaplarından alınan stopaj düşürülüp bir yıldan uzun vadede yüzde 10'dan sıfıra indirilirken, döviz

hesaplarından alınan bir yıldan kısa vadelerde yükseltildi. Uygulama üç ay süreyle geçerli olacak.  Kararla katılım bankaları tarafından katılma hesabı

karşılığında ödenen kâr paylarından yapılan tevkifat oranları da aynı şekilde düşürüldü.  Bugün düzenlenen basın toplantısı öncesi dağıtılan bültene göre

Topaç, yeni düzenlemenin varlık sınıfları arasında asimetri yaratıp mevduatın baskınlığını daha da artırdığını söyleyerek, "Yatırım araçları arasında yaratılan

vergi arbitrajı sermaye piyasası araçlarının gelişimini olumsuz etkileyecektir. Özellikle kurumsal yatırımcı tabanını olumsuz etkileyeceğinden ve reel sektörün

sermaye piyasası yoluyla finansman sağlama olanaklarını kısıtlayacağından endişe ediyoruz" dedi.

				Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.
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Topaç: Stopajın düşürülmesini talep ettik

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Başkanı Erhan Topaç, Hazine ve Maliye Bakanlığı'na yatırım fonları ve borçlanma araçlarında stopajların düşürülmesini

önerdiklerini ve şu anda değerlendirildiğini belirtti

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Başkanı Erhan Topaç, mevduat ve katılma hesaplarındaki stopaj oranın 3 ay geçerli olmak üzere indirilmesinin

varlık sınıfları arasında asimetri yaratıp mevduatın baskınlığını artırdığını belirterek, "Bizim önerimiz aynı şeyin, aynı oranlarda (stopajın düşürülmesi) yatırım

fonları ve borçlanma araçlarında da olması. Şu anda 1 yıldan az hem yatırım fonları hem borçlanma araçlarında stopaj yüzde 10, bunun yüzde 3'e düşmesini

istiyoruz. 1 yıl üstünde de sıfırı önerdik." dedi.  Erhan Topaç, sektörün 2018 ilk yarıyıl verilerini ve sermaye piyasasının geliştirilmesi için önerilerini TSPB

Genel Merkez'de düzenlenen "Sermaye Piyasalarının Geleceği" konulu basın toplantısında paylaştı.  Topaç, 79 aracı kurum, 44 banka, 53 portföy yönetim

şirketi ve 49 yatırım ortaklığı olmak üzere toplam 225 kurum sayısıyla, finans sektöründe en kapsamlı üye yapısına sahip kuruluş olduklarını söyledi.

Sermaye piyasaları üzerinden hem pay senedi hem de borçlanma aracı ihraçlarıyla ekonomiye finansman sağladıklarına işaret eden Topaç, sektörün yurt içi

tasarrufları yatırımlara yönlendirerek sermayenin tabana yayılmasını sağladığını ve yurt dışı tasarrufları ülkeye çekerek cari açığın finansmanında rol

oynadığını vurguladı.  Topaç, sermaye piyasasının stratejik sektör olarak belirlenmesi ve en üst düzeyde sahiplenilmesi gerektiğini dile getirdi.  Erhan Topaç,

sektörün ileriye taşınmasının, hem kaynak arayan işletmelere hem de yatırımcılara daha fazla seçenek sunabilmesi için Birliğin öncelikli gördüğü alanları ve

bu alanlarla ilgili önerilerini şöyle sıraladı:  "Sermaye piyasası stratejik sektör olarak belirlenmeli ve en üst düzeyde sahiplenilmeli. Yurt içi tasarrufların

sermaye piyasası yoluyla yatırıma yönlendirilmesi desteklenmeli. Reel sektörün finansmanında sermaye piyasasının kullanılması desteklenmeli. Yatırım

bankacılığı modeli desteklenmeli ve geliştirilmeli. Rekabetçi ve cazip bir finansal sistem yaratılmalı."  - "Reel sektörün kaynak yaratmasına aracılık ediyoruz"

TSPB Başkanı Topaç, sermaye piyasalarına yönelik detaylı önerileri ilgili kurumlarla paylaştıklarını belirterek, reel sektörün kaynak yaratmasına aracılık

ettiklerini anlattı.  Gelecek dönemde paydaşlarının da desteğiyle daha güçlü sermaye piyasaları ekosistemi oluşturmayı umduklarını dile getiren Topaç,

"Ekim ayı içinde, üyelerimizin ve sektör temsilcilerinin katılacağı geniş kapsamlı bir çalıştay düzenleyerek ortak akılla önerilerimizi geliştirmeye devam

edeceğiz." ifadelerini kullandı.  TSPB tarafından düzenli olarak derlenen veriler hakkında da bilgi veren Topaç, şunları kaydetti:  "Yakın zamanda

sektörümüzün ilk altı ayına ilişkin verileri derledik. İlk 6 ayda aracı kurumlarımız 9 şirketin halka açılmasına aracılık etti. Bu halka arzlardan kabaca 5,4 milyar

TL kaynak yaratıldı. Bu son yılların en ciddi halka arz rakamı. Ayrıca bedelli sermaye artırımları ve ikincil halka arzlar da yapıldı. Bunlarla da 13,4 milyar TL’si

öz kaynak yoluyla, 111 milyar TL’si borçlanma aracı ihracıyla kaynak yaratmasına aracılık etti. İlk 6 ayda geçen seneye göre işlem hacimlerimiz yüzde 55

arttı. Pay piyasamız dünyadaki en likit piyasalar arasında yer alıyor."  Topaç, portföy yönetim şirketleri tarafında ise yönetilen portföy büyüklüğünün son bir

yılda yüzde 20 artışla 168 milyar TL’ye çıktığını aktararak, "Hedefimiz bu tutarları daha da arttırarak kurumsal yatırımcı tabanımızı genişletmek." dedi.   -

"Son vergi düzenlemesi, piyasamızın gelişmesini olumsuz etkileyebilir"   Erhan Topaç, mevduat ve katılma hesaplarındaki stopaj oranın 3 ay geçerli olmak

üzere indirilmesine dair 30 Ağustos'ta alınan karara değinerek, şu değerlendirmelerde bulundu:  "Yeni düzenleme varlık sınıfları arasında asimetri yaratıp

mevduatın baskınlığını daha da artırıyor. Yatırım araçları arasında yaratılan vergi arbitrajı, sermaye piyasası araçlarının gelişimini olumsuz etkileyecek.

Özellikle kurumsal yatırımcı tabanını olumsuz etkileyeceğinden ve reel sektörün sermaye piyasası yoluyla finansman sağlama olanaklarını kısıtlayacağından

endişe ediyoruz."  Bu durumu aynı gün Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) bildirdiklerini aktaran Topaç, şunları kaydetti:  "Bu konuda bir gelişme bekliyoruz.

Bizim önerimiz aynı şeyin aynı oranlarda (stopajın düşürülmesi) yatırım fonları ve borçlanma araçlarında da olması. Şu anda 1 yıldan az hem yatırım fonları

hem borçlanma araçlarında stopaj yüzde 10, bunun yüzde 3'e düşmesini istiyoruz. 1 yıl üstünde de sıfırı önerdik. Yatırım araçları arasındaki dengenin

korunmasını istiyoruz. Hazine ve Maliye Bakanlığı'na da ilettik, değerlendiriyorlar."  Cari açığın finansmanında sermaye piyasasının önemli bir rol

oynadığının altını çizen Topaç, yerli yatırımcıların çoğunluğunun TL/YP mevduatta, yabancıların birinci tercihlerinin ise pay piyasası olduğunu söyledi.   -

"Etkinliklerimizle sermaye piyasası farkındalığını artırıyoruz"  Topaç, etkinliklerle sermaye piyasası farkındalığını artırdıklarını belirterek, Birliğin gelecek

dönem etkinliklerine ilişkin şu bilgileri verdi:  "Sektörümüzün en önemli etkinliği haline gelen ve bu sene 13-14 Kasım'da üçüncüsünü düzenleyeceğimiz

Kongremizin çalışmalarına hız verdik. İki gün boyunca dünyaca ünlü uzmanlara ev sahipliği yapacak Kongre’de, 100’ü aşkın konuşmacı yer alacak. 24

panelin yanı sıra 24 farklı başlıkta eğitim programları yapılacak. Kongredeki panel ve eğitimler tüm katılımcılara açık olup kayıtlar ücretsiz olacak."  Topaç,

Dünya Yatırımcı Haftası kapsamında 1 Ekim'de Borsa İstanbul’da, yatırımcılar ve sermaye piyasası kurumları temsilcileri katılımıyla Gong Töreni

düzenleyeceklerini de sözlerine ekledi.  Verilen bilgiye göre, TSPB, Bireysel Emeklilik Sistemi'nden (BES) cayma hakkının 2 aydan 2 ila 3 yıla çıkarılmasına

ilişkin SPK'ya talep iletti.

				Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.
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Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Başkanı Erhan Topaç, Hazine ve Maliye Bakanlığı'na yatırım fonları ve borçlanma araçlarında stopajların düşürülmesi

çağrısında bulunduklarını söyledi.

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Başkanı Erhan Topaç, mevduat ve katılma hesaplarındaki stopaj oranının düşürülmesinin varlık sınıfları arasında

mevduatın baskınlığını daha da artırdığını belirterek, reel sektörün sermaye piyasası yoluyla finansman sağlama olanaklarını kısıtlayacağından endişe

ettiklerini söyledi.Topaç, son düzenlemenin ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı'na yatırım fonları ve borçlanma araçlarında stopajların düşürülmesini

önerdiklerini ve şu anda değerlendirildiğini belirtti.TL hesaplarından alınan stopaj düşürülüp bir yıldan uzun vadede yüzde 10'dan sıfıra indirilirken, döviz

hesaplarından alınan bir yıldan kısa vadelerde yükseltildi. Uygulama üç ay süreyle geçerli olacak.Kararla katılım bankaları tarafından katılma hesabı

karşılığında ödenen kâr paylarından yapılan tevkifat oranları da aynı şekilde düşürüldü.Bugün düzenlenen basın toplantısı öncesi dağıtılan bültene göre

Topaç, yeni düzenlemenin varlık sınıfları arasında asimetri yaratıp mevduatın baskınlığını daha da artırdığını söyleyerek, "Yatırım araçları arasında yaratılan

vergi arbitrajı sermaye piyasası araçlarının gelişimini olumsuz etkileyecektir. Özellikle kurumsal yatırımcı tabanını olumsuz etkileyeceğinden ve reel sektörün

sermaye piyasası yoluyla finansman sağlama olanaklarını kısıtlayacağından endişe ediyoruz" dedi.
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TSPB Başkanı Topaç: Stopajın düşürülmesini talep ettik-Dünya

 

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Başkanı Erhan Topaç, Hazine ve Maliye Bakanlığı'na yatırım fonları ve borçlanma araçlarında stopajların düşürülmesini

önerdiklerini ve şu anda değerlendirildiğini belirtti.    Dünya gazetesinin haberine göre, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Başkanı Erhan Topaç,

mevduat ve katılma hesaplarındaki stopaj oranının düşürülmesinin varlık sınıfları arasında mevduatın baskınlığını daha da artırdığını belirterek, reel sektörün

sermaye piyasası yoluyla finansman sağlama olanaklarını kısıtlayacağından endişe ettiklerini söyledi.    Topaç, son düzenlemenin ardından Hazine ve

Maliye Bakanlığı'na yatırım fonları ve borçlanma araçlarında stopajların düşürülmesini önerdiklerini ve şu anda değerlendirildiğini belirtti.    Haberin tam

metni:https://www.dunya.com/finans/haberler/tspb-baskani-topac-stopajin-dusurulmesini-talep-ettik-haberi-427314     Foreks Haber Merkezi (

haber@foreks.com )    http://www.foreks.com    http://twitter.com/ForeksTurkey
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TSPB Başkanı Topaç: Stopajın düşürülmesini talep ettik-Dünya
TSPB Başkanı Topaç: Stopajın düşürülmesini talep ettik-Dünya

 

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Başkanı Erhan Topaç, Hazine ve Maliye Bakanlığı'na yatırım fonları ve borçlanma araçlarında stopajların düşürülmesini

önerdiklerini ve şu anda değerlendirildiğini belirtti.    Dünya gazetesinin haberine göre, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Başkanı Erhan Topaç,

mevduat ve katılma hesaplarındaki stopaj oranının düşürülmesinin varlık sınıfları arasında mevduatın baskınlığını daha da artırdığını belirterek, reel sektörün

sermaye piyasası yoluyla finansman sağlama olanaklarını kısıtlayacağından endişe ettiklerini söyledi.    Topaç, son düzenlemenin ardından Hazine ve

Maliye Bakanlığı'na yatırım fonları ve borçlanma araçlarında stopajların düşürülmesini önerdiklerini ve şu anda değerlendirildiğini belirtti.    Haberin tam

metni:https://www.dunya.com/finans/haberler/tspb-baskani-topac-stopajin-dusurulmesini-talep-ettik-haberi-427314     Foreks Haber Merkezi (

haber@foreks.com )    http://www.foreks.com    http://twitter.com/ForeksTurkey
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Tspb Başkanı Topaç: Stopajın Düşürülmesini Talep Ettik
Tspb Başkanı Topaç: Stopajın Düşürülmesini Talep Ettik

 

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Başkanı Erhan Topaç, Hazine ve Maliye Bakanlığı'na yatırım fonları ve borçlanma araçlarında stopajların düşürülmesini

önerdiklerini ve şu anda değerlendirildiğini belirtti.
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TSPB Başkanı Topaç: Stopajın düşürülmesini talep ettik
TSPB Başkanı Topaç: Stopajın düşürülmesini talep ettik

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Başkanı Erhan Topaç, Hazine ve Maliye Bakanlığı'na yatırım fonları ve borçlanma araçlarında stopajların düşürülmesini

önerdiklerini ve şu anda değerlendirildiğini belirtti.

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Başkanı Erhan Topaç, mevduat ve katılma hesaplarındaki stopaj oranının düşürülmesinin varlık sınıfları arasında

mevduatın baskınlığını daha da artırdığını belirterek, reel sektörün sermaye piyasası yoluyla finansman sağlama olanaklarını kısıtlayacağından endişe

ettiklerini söyledi.Topaç, son düzenlemenin ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı'na yatırım fonları ve borçlanma araçlarında stopajların düşürülmesini

önerdiklerini ve şu anda değerlendirildiğini belirtti.TL hesaplarından alınan stopaj düşürülüp bir yıldan uzun vadede yüzde 10'dan sıfıra indirilirken, döviz

hesaplarından alınan bir yıldan kısa vadelerde yükseltildi. Uygulama üç ay süreyle geçerli olacak.Kararla katılım bankaları tarafından katılma hesabı

karşılığında ödenen kâr paylarından yapılan tevkifat oranları da aynı şekilde düşürüldü.Bugün düzenlenen basın toplantısı öncesi dağıtılan bültene göre

Topaç, yeni düzenlemenin varlık sınıfları arasında asimetri yaratıp mevduatın baskınlığını daha da artırdığını söyleyerek, "Yatırım araçları arasında yaratılan

vergi arbitrajı sermaye piyasası araçlarının gelişimini olumsuz etkileyecektir. Özellikle kurumsal yatırımcı tabanını olumsuz etkileyeceğinden ve reel sektörün

sermaye piyasası yoluyla finansman sağlama olanaklarını kısıtlayacağından endişe ediyoruz" dedi.
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Tspb/topaç: Stopajın Yüzde 3.0'e İndirilmesini Talep Ettik
Tspb/topaç: Stopajın Yüzde 3.0'e İndirilmesini Talep Ettik

 

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Başkanı Erhan Topaç, yatırım fonları ve borçlanma araçlarında stopajın yüzde 10'dan yüzde 3.0

düzeyine...Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Başkanı Erhan Topaç, yatırım fonları ve borçlanma araçlarında stopajın yüzde 10'dan yüzde 3.0

düzeyine indirilmesi talebinde bulunduklarını açıkladı.TSPB Başkanı Topaç, mevduat ve katılma hesaplarındaki stopaj oranının düşürülmesinin, varlık

sınıfları arasında mevduatın baskınlığını daha da artırdığını ve reel sektörün sermaye piyasası yoluyla finansman sağlama olanaklarını kısıtlayacağından

endişe ettiklerini söyledi.Sermaye piyasası sektörünün stratejik sektör olarak belirlenmesi gerektiğini vurgulayan Topaç, sektörün ileriye taşınması ve Birliğin

öncelikli gördüğü alanları ve bu alanlarla ilgili önerilerini şöyle sıraladı:- Sermaye piyasası stratejik sektör olarak belirlenmeli ve en üst düzeyde

sahiplenilmelidir- Yurt için tasarrufların arttırılması sermaye piyasası yoluyla yatırıma yönlendirilmesi desteklenmelidir.- Reel sektörün finansmanında

sermaye piyasasının kullanılması desteklenmelidir.- Yatırım bankacılığı modeli desteklenmeli ve geliştirilmelidir.- Rekabetçi ve cazip bir finansal ekosistem

yaratılmalıdır.DHA
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MİLYONLARCA KİŞİYİ İLGİLENDİRİYOR! 2 AYDI 3 YILA ÇIKABİLİR
Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! 2 aydı 3 yıla çıkabilir

 

Haberler Son dakika haberi... Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Başkanı Erhan Topaç, Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) cayma hakkı süresinin 2

günden 2-3 yıla çıkarılması için SPK'ya talepte bulunulduğunu belirtiyor. Topaç ayrıca, yatırım fonları v
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TSPB'den stopajı düşürün çağrısı
TSPB'den stopajı düşürün çağrısı

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Başkanı Erhan Topaç, Hazine ve Maliye Bakanlığı'na yatırım fonları ve borçlanma araçlarında stopajların düşürülmesi

çağrısında bulunduklarını söyledi.

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Başkanı Erhan Topaç, mevduat ve katılma hesaplarındaki stopaj oranının düşürülmesinin varlık sınıfları arasında

mevduatın baskınlığını daha da artırdığını belirterek, reel sektörün sermaye piyasası yoluyla finansman sağlama olanaklarını kısıtlayacağından endişe

ettiklerini söyledi.

Topaç, son düzenlemenin ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı'na yatırım fonları ve borçlanma araçlarında stopajların düşürülmesini önerdiklerini ve şu

anda değerlendirildiğini belirtti.

TL hesaplarından alınan stopaj düşürülüp bir yıldan uzun vadede yüzde 10'dan sıfıra indirilirken, döviz hesaplarından alınan bir yıldan kısa vadelerde

yükseltildi. Uygulama üç ay süreyle geçerli olacak.

Kararla katılım bankaları tarafından katılma hesabı karşılığında ödenen kâr paylarından yapılan tevkifat oranları da aynı şekilde düşürüldü.

Bugün düzenlenen basın toplantısı öncesi dağıtılan bültene göre Topaç, yeni düzenlemenin varlık sınıfları arasında asimetri yaratıp mevduatın baskınlığını

daha da artırdığını söyleyerek, "Yatırım araçları arasında yaratılan vergi arbitrajı sermaye piyasası araçlarının gelişimini olumsuz etkileyecektir. Özellikle

kurumsal yatırımcı tabanını olumsuz etkileyeceğinden ve reel sektörün sermaye piyasası yoluyla finansman sağlama olanaklarını kısıtlayacağından endişe

ediyoruz" dedi.
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"Yatırım Fonları Ve Borçlanma Araçlarında Stopaj Düşürülmeli"
"Yatırım Fonları Ve Borçlanma Araçlarında Stopaj Düşürülmeli"

 

TSPB Başkanı Erhan Topaç:- "(Mevduat ve katılma hesaplarındaki stopaj oranın 3 ay geçerli olmak üzere indirilmesi) Varlık sınıfları arasında asimetri

yaratıp mevduatın baskınlığını artırdı"- "Bizim önerimiz aynı şeyin, aynı oranlarda (stopajın düşürülmesiİSTANBUL (AA) - Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği

(TSPB) Başkanı Erhan Topaç, mevduat ve katılma hesaplarındaki stopaj oranın 3 ay geçerli olmak üzere indirilmesinin varlık sınıfları arasında asimetri

yaratıp mevduatın baskınlığını artırdığını belirterek, "Bizim önerimiz aynı şeyin, aynı oranlarda (stopajın düşürülmesi) yatırım fonları ve borçlanma

araçlarında da olması. Şu anda 1 yıldan az hem yatırım fonları hem borçlanma araçlarında stopaj yüzde 10, bunun yüzde 3'e düşmesini istiyoruz. 1 yıl

üstünde de sıfırı önerdik." dedi.Erhan Topaç, sektörün 2018 ilk yarıyıl verilerini ve sermaye piyasasının geliştirilmesi için önerilerini TSPB Genel Merkez'de

düzenlenen "Sermaye Piyasalarının Geleceği" konulu basın toplantısında paylaştı.Topaç, 79 aracı kurum, 44 banka, 53 portföy yönetim şirketi ve 49 yatırım

ortaklığı olmak üzere toplam 225 kurum sayısıyla, finans sektöründe en kapsamlı üye yapısına sahip kuruluş olduklarını söyledi.Sermaye piyasaları

üzerinden hem pay senedi hem de borçlanma aracı ihraçlarıyla ekonomiye finansman sağladıklarına işaret eden Topaç, sektörün yurt içi tasarrufları

yatırımlara yönlendirerek sermayenin tabana yayılmasını sağladığını ve yurt dışı tasarrufları ülkeye çekerek cari açığın finansmanında rol oynadığını

vurguladı.Topaç, sermaye piyasasının stratejik sektör olarak belirlenmesi ve en üst düzeyde sahiplenilmesi gerektiğini dile getirdi.Erhan Topaç, sektörün

ileriye taşınmasının, hem kaynak arayan işletmelere hem de yatırımcılara daha fazla seçenek sunabilmesi için Birliğin öncelikli gördüğü alanları ve bu

alanlarla ilgili önerilerini şöyle sıraladı:"Sermaye piyasası stratejik sektör olarak belirlenmeli ve en üst düzeyde sahiplenilmeli. Yurt içi tasarrufların sermaye

piyasası yoluyla yatırıma yönlendirilmesi desteklenmeli. Reel sektörün finansmanında sermaye piyasasının kullanılması desteklenmeli. Yatırım bankacılığı

modeli desteklenmeli ve geliştirilmeli. Rekabetçi ve cazip bir finansal sistem yaratılmalı."- "Reel sektörün kaynak yaratmasına aracılık ediyoruz"TSPB

Başkanı Topaç, sermaye piyasalarına yönelik detaylı önerileri ilgili kurumlarla paylaştıklarını belirterek, reel sektörün kaynak yaratmasına aracılık ettiklerini

anlattı.Gelecek dönemde paydaşlarının da desteğiyle daha güçlü sermaye piyasaları ekosistemi oluşturmayı umduklarını dile getiren Topaç, "Ekim ayı

içinde, üyelerimizin ve sektör temsilcilerinin katılacağı geniş kapsamlı bir çalıştay düzenleyerek ortak akılla önerilerimizi geliştirmeye devam edeceğiz."

ifadelerini kullandı.TSPB tarafından düzenli olarak derlenen veriler hakkında da bilgi veren Topaç, şunları kaydetti:"Yakın zamanda sektörümüzün ilk altı

ayına ilişkin verileri derledik. İlk 6 ayda aracı kurumlarımız 9 şirketin halka açılmasına aracılık etti. Bu halka arzlardan kabaca 5,4 milyar TL kaynak yaratıldı.

Bu son yılların en ciddi halka arz rakamı. Ayrıca bedelli sermaye artırımları ve ikincil halka arzlar da yapıldı. Bunlarla da 13,4 milyar TL’si öz kaynak yoluyla,

111 milyar TL’si borçlanma aracı ihracıyla kaynak yaratmasına aracılık etti. İlk 6 ayda geçen seneye göre işlem hacimlerimiz yüzde 55 arttı. Pay piyasamız

dünyadaki en likit piyasalar arasında yer alıyor."Topaç, portföy yönetim şirketleri tarafında ise yönetilen portföy büyüklüğünün son bir yılda yüzde 20 artışla

168 milyar TL’ye çıktığını aktararak, "Hedefimiz bu tutarları daha da arttırarak kurumsal yatırımcı tabanımızı genişletmek." dedi.- "Son vergi düzenlemesi,

piyasamızın gelişmesini olumsuz etkileyebilir"Erhan Topaç, mevduat ve katılma hesaplarındaki stopaj oranın 3 ay geçerli olmak üzere indirilmesine dair 30

Ağustos'ta alınan karara değinerek, şu değerlendirmelerde bulundu:"Yeni düzenleme varlık sınıfları arasında asimetri yaratıp mevduatın baskınlığını daha da

artırıyor. Yatırım araçları arasında yaratılan vergi arbitrajı, sermaye piyasası araçlarının gelişimini olumsuz etkileyecek. Özellikle kurumsal yatırımcı tabanını

olumsuz etkileyeceğinden ve reel sektörün sermaye piyasası yoluyla finansman sağlama olanaklarını kısıtlayacağından endişe ediyoruz."Bu durumu aynı

gün Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) bildirdiklerini aktaran Topaç, şunları kaydetti:"Bu konuda bir gelişme bekliyoruz. Bizim önerimiz aynı şeyin aynı

oranlarda (stopajın düşürülmesi) yatırım fonları ve borçlanma araçlarında da olması. Şu anda 1 yıldan az hem yatırım fonları hem borçlanma araçlarında

stopaj yüzde 10, bunun yüzde 3'e düşmesini istiyoruz. 1 yıl üstünde de sıfırı önerdik. Yatırım araçları arasındaki dengenin korunmasını istiyoruz. Hazine ve

Maliye Bakanlığı'na da ilettik, değerlendiriyorlar."Cari açığın finansmanında sermaye piyasasının önemli bir rol oynadığının altını çizen Topaç, yerli

yatırımcıların çoğunluğunun TL/YP mevduatta, yabancıların birinci tercihlerinin ise pay piyasası olduğunu söyledi.- "Etkinliklerimizle sermaye piyasası

farkındalığını artırıyoruz"Topaç, etkinliklerle sermaye piyasası farkındalığını artırdıklarını belirterek, Birliğin gelecek dönem etkinliklerine ilişkin şu bilgileri

verdi:"Sektörümüzün en önemli etkinliği haline gelen ve bu sene 13-14 Kasım'da üçüncüsünü düzenleyeceğimiz Kongremizin çalışmalarına hız verdik. İki

gün boyunca dünyaca ünlü uzmanlara ev sahipliği yapacak Kongre’de, 100’ü aşkın konuşmacı yer alacak. 24 panelin yanı sıra 24 farklı başlıkta eğitim

programları yapılacak. Kongredeki panel ve eğitimler tüm katılımcılara açık olup kayıtlar ücretsiz olacak."Topaç, Dünya Yatırımcı Haftası kapsamında 1

Ekim'de Borsa İstanbul’da, yatırımcılar ve sermaye piyasası kurumları temsilcileri katılımıyla Gong Töreni düzenleyeceklerini de sözlerine ekledi.Verilen

bilgiye göre, TSPB, Bireysel Emeklilik Sistemi'nden (BES) cayma hakkının 2 aydan 2 ila 3 yıla çıkarılmasına ilişkin SPK'ya talep iletti.
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MİLYONLARI İLGİLENDİRİYOR: 2 AYDI 3 YILA ÇIKABİLİR
Milyonları ilgilendiriyor: 2 aydı 3 yıla çıkabilir

 

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Başkanı Erhan Topaç, Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) cayma hakkı süresinin 2 günden 2 ila 3 yıla çıkarılması

için SPK'ya talepte bulunulduğunu belirtiyor.
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MİLYONLARCA KİŞİYİ İLGİLENDİRİYOR: BES'TE ÖNEMLİ HAMLE
Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor: BES'te önemli hamle

 

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Başkanı Erhan Topaç, Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) cayma hakkı süresinin 2 günden 2 ila 3 yıla çıkarılması

için SPK'ya talepte bulunulduğunu belirtiyor.
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MİLYONLARCA KİŞİYİ İLGİLENDİRİYOR: 2 AYDI 3 YILA ÇIKABİLİR
Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor: 2 aydı 3 yıla çıkabilir

 

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Başkanı Erhan Topaç, Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) cayma hakkı süresinin 2 günden 2 ila 3 yıla çıkarılması

için SPK'ya talepte bulunulduğunu belirtiyor.
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   Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Başkanı Erhan Topaç, yatırım fonları ve borçlanma araçlarında stopajın yüzde 10'dan yüzde 3.0 düzeyine

indirilmesi talebinde bulunduklarını açıkladı.
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   Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Başkanı Erhan Topaç, yatırım fonları ve borçlanma araçlarında stopajın yüzde 10'dan yüzde 3.0 düzeyine

indirilmesi talebinde bulunduklarını açıkladı.
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Mahmut Can Emir / İstanbul, 11 Eylül (DHA) - Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Başkanı Erhan Topaç, yatırım fonları ve borçlanma araçlarında

stopajın yüzde 10’dan yüzde 3.0 düzeyine indirilmesi talebinde bulunduklarını açıkladı.TSPB Başkanı Topaç, mevduat ve katılma hesaplarındaki stopaj

oranının düşürülmesinin, varlık sınıfları arasında mevduatın baskınlığını daha da artırdığını ve reel sektörün sermaye piyasası yoluyla finansman sağlama

olanaklarını kısıtlayacağından endişe ettiklerini söyledi.Sermaye piyasası sektörünün stratejik sektör olarak belirlenmesi gerektiğini vurgulayan Topaç,

sektörün ileriye taşınması ve Birliğin öncelikli gördüğü alanları ve bu alanlarla ilgili önerilerini şöyle sıraladı:- Sermaye piyasası stratejik sektör olarak

belirlenmeli ve en üst düzeyde sahiplenilmelidir- Yurt için tasarrufların arttırılması sermaye piyasası yoluyla yatırıma yönlendirilmesi desteklenmelidir.- Reel

sektörün finansmanında sermaye piyasasının kullanılması desteklenmelidir.- Yatırım bankacılığı modeli desteklenmeli ve geliştirilmelidir.- Rekabetçi ve cazip

bir finansal ekosistem yaratılmalıdır.
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TSPB/Topaç: Stopajın yüzde 3.0'e indirilmesini talep ettik

                       Mahmut Can Emir / İstanbul, 11 Eylül (DHA) -  Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Başkanı Erhan Topaç, yatırım fonları ve borçlanma

araçlarında stopajın yüzde 10’dan yüzde 3.0 düzeyine indirilmesi talebinde bulunduklarını açıkladı.

TSPB Başkanı Topaç, mevduat ve katılma hesaplarındaki stopaj oranının düşürülmesinin, varlık sınıfları arasında mevduatın baskınlığını daha da artırdığını

ve reel sektörün sermaye piyasası yoluyla finansman sağlama olanaklarını kısıtlayacağından endişe ettiklerini söyledi.

Sermaye piyasası sektörünün stratejik sektör olarak belirlenmesi gerektiğini vurgulayan Topaç, sektörün ileriye taşınması ve Birliğin öncelikli gördüğü

alanları ve bu alanlarla ilgili önerilerini şöyle sıraladı:

- Sermaye piyasası stratejik sektör olarak belirlenmeli ve en üst düzeyde sahiplenilmelidir

- Yurt için tasarrufların arttırılması sermaye piyasası yoluyla yatırıma yönlendirilmesi desteklenmelidir.

- Reel sektörün finansmanında sermaye piyasasının kullanılması desteklenmelidir.

- Yatırım bankacılığı modeli desteklenmeli ve geliştirilmelidir.

- Rekabetçi ve cazip bir finansal ekosistem yaratılmalıdır.

 

              "Yurttan Haberler" kategorisi altındaki içerikler, sistem tarafından ajanslardan otomatik olarak çekilip yayına verilmektedir. Bu içerikler üzerinde

cnnturk.com editörlerinin herhangi bir tasarrufu yoktur, sorumluluk ilgili ajanslardadır.
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Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Başkanı Erhan Topaç, yatırım fonları ve borçlanma araçlarında stopajın yüzde 10'dan yüzde 3.0 düzeyine

indirilmesi talebinde bulunduklarını açıkladı.

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Başkanı Erhan Topaç, yatırım fonları ve borçlanma araçlarında stopajın yüzde 10'dan yüzde 3.0 düzeyine

indirilmesi talebinde bulunduklarını açıkladı.TSPB Başkanı Topaç, mevduat ve katılma hesaplarındaki stopaj oranının düşürülmesinin, varlık sınıfları

arasında mevduatın baskınlığını daha da artırdığını ve reel sektörün sermaye piyasası yoluyla finansman sağlama olanaklarını kısıtlayacağından endişe

ettiklerini söyledi.Sermaye piyasası sektörünün stratejik sektör olarak belirlenmesi gerektiğini vurgulayan Topaç, sektörün ileriye taşınması ve Birliğin

öncelikli gördüğü alanları ve bu alanlarla ilgili önerilerini şöyle sıraladı: Sermaye piyasası stratejik sektör olarak belirlenmeli ve en üst düzeyde

sahiplenilmelidirYurt için tasarrufların arttırılması sermaye piyasası yoluyla yatırıma yönlendirilmesi desteklenmelidir.Reel sektörün finansmanında sermaye

piyasasının kullanılması desteklenmelidir.Yatırım bankacılığı modeli desteklenmeli ve geliştirilmelidir.Rekabetçi ve cazip bir finansal ekosistem yaratılmalıdır.

- İstanbul
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Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Başkanı Erhan Topaç, yatırım fonları ve borçlanma araçlarında stopajın yüzde 10'dan yüzde 3.0 düzeyine

indirilmesi talebinde bulunduklarını açıkladı.

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Başkanı Erhan Topaç, yatırım fonları ve borçlanma araçlarında stopajın yüzde 10'dan yüzde 3.0 düzeyine

indirilmesi talebinde bulunduklarını açıkladı.

TSPB Başkanı Topaç, mevduat ve katılma hesaplarındaki stopaj oranının düşürülmesinin, varlık sınıfları arasında mevduatın baskınlığını daha da artırdığını

ve reel sektörün sermaye piyasası yoluyla finansman sağlama olanaklarını kısıtlayacağından endişe ettiklerini söyledi.

Sermaye piyasası sektörünün stratejik sektör olarak belirlenmesi gerektiğini vurgulayan Topaç, sektörün ileriye taşınması ve Birliğin öncelikli gördüğü

alanları ve bu alanlarla ilgili önerilerini şöyle sıraladı:

Sermaye piyasası stratejik sektör olarak belirlenmeli ve en üst düzeyde sahiplenilmelidir

Yurt için tasarrufların arttırılması sermaye piyasası yoluyla yatırıma yönlendirilmesi desteklenmelidir.

Reel sektörün finansmanında sermaye piyasasının kullanılması desteklenmelidir.

Yatırım bankacılığı modeli desteklenmeli ve geliştirilmelidir.

Rekabetçi ve cazip bir finansal ekosistem yaratılmalıdır. - İstanbul
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Mahmut Can Emir / İstanbul, 11 Eylül () - Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Başkanı Erhan Topaç, yatırım fonları ve borçlanma araçlarında stopajın

yüzde 10’dan yüzde 3.0 düzeyine indirilmesi talebinde bulunduklarını açıkladı. TSPB...

Mahmut Can Emir / İstanbul, 11 Eylül () - Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Başkanı Erhan Topaç, yatırım fonları ve borçlanma araçlarında stopajın

yüzde 10’dan yüzde 3.0 düzeyine indirilmesi talebinde bulunduklarını açıkladı. TSPB Başkanı Topaç, mevduat ve katılma hesaplarındaki stopaj oranının

düşürülmesinin, varlık sınıfları arasında mevduatın baskınlığını daha da artırdığını ve reel sektörün sermaye piyasası yoluyla finansman sağlama

olanaklarını kısıtlayacağından endişe ettiklerini söyledi. Sermaye piyasası sektörünün stratejik sektör olarak belirlenmesi gerektiğini vurgulayan Topaç,

sektörün ileriye taşınması ve Birliğin öncelikli gördüğü alanları ve bu alanlarla ilgili önerilerini şöyle sıraladı: - Sermaye piyasası stratejik sektör olarak

belirlenmeli ve en üst düzeyde sahiplenilmelidir - Yurt için tasarrufların arttırılması sermaye piyasası yoluyla yatırıma yönlendirilmesi desteklenmelidir. - Reel

sektörün finansmanında sermaye piyasasının kullanılması desteklenmelidir. - Yatırım bankacılığı modeli desteklenmeli ve geliştirilmelidir. - Rekabetçi ve

cazip bir finansal ekosistem yaratılmalıdır.
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Mahmut Can Emir / İstanbul, 11 Eylül () - Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Başkanı Erhan Topaç, yatırım fonları ve borçlanma araçlarında stopajın

yüzde 10’dan yüzde 3.0 düzeyine indirilmesi talebinde bulunduklarını açıkladı.

TSPB...

Mahmut Can Emir / İstanbul, 11 Eylül () - Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Başkanı Erhan Topaç, yatırım fonları ve borçlanma araçlarında stopajın

yüzde 10’dan yüzde 3.0 düzeyine indirilmesi talebinde bulunduklarını açıkladı.

TSPB Başkanı Topaç, mevduat ve katılma hesaplarındaki stopaj oranının düşürülmesinin, varlık sınıfları arasında mevduatın baskınlığını daha da artırdığını

ve reel sektörün sermaye piyasası yoluyla finansman sağlama olanaklarını kısıtlayacağından endişe ettiklerini söyledi.

Sermaye piyasası sektörünün stratejik sektör olarak belirlenmesi gerektiğini vurgulayan Topaç, sektörün ileriye taşınması ve Birliğin öncelikli gördüğü

alanları ve bu alanlarla ilgili önerilerini şöyle sıraladı:

- Sermaye piyasası stratejik sektör olarak belirlenmeli ve en üst düzeyde sahiplenilmelidir

- Yurt için tasarrufların arttırılması sermaye piyasası yoluyla yatırıma yönlendirilmesi desteklenmelidir.

- Reel sektörün finansmanında sermaye piyasasının kullanılması desteklenmelidir.

- Yatırım bankacılığı modeli desteklenmeli ve geliştirilmelidir.

- Rekabetçi ve cazip bir finansal ekosistem yaratılmalıdır.
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Mahmut Can Emir / İstanbul, 11 Eylül () - Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Başkanı Erhan Topaç, yatırım fonları ve borçlanma araçlarında stopajın

yüzde 10’dan yüzde 3.0 düzeyine indirilmesi talebinde bulunduklarını açıkladı.

TSPB...

Mahmut Can Emir / İstanbul, 11 Eylül () - Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Başkanı Erhan Topaç, yatırım fonları ve borçlanma araçlarında stopajın

yüzde 10’dan yüzde 3.0 düzeyine indirilmesi talebinde bulunduklarını açıkladı.

TSPB Başkanı Topaç, mevduat ve katılma hesaplarındaki stopaj oranının düşürülmesinin, varlık sınıfları arasında mevduatın baskınlığını daha da artırdığını

ve reel sektörün sermaye piyasası yoluyla finansman sağlama olanaklarını kısıtlayacağından endişe ettiklerini söyledi.

Sermaye piyasası sektörünün stratejik sektör olarak belirlenmesi gerektiğini vurgulayan Topaç, sektörün ileriye taşınması ve Birliğin öncelikli gördüğü

alanları ve bu alanlarla ilgili önerilerini şöyle sıraladı:

- Sermaye piyasası stratejik sektör olarak belirlenmeli ve en üst düzeyde sahiplenilmelidir

- Yurt için tasarrufların arttırılması sermaye piyasası yoluyla yatırıma yönlendirilmesi desteklenmelidir.

- Reel sektörün finansmanında sermaye piyasasının kullanılması desteklenmelidir.

- Yatırım bankacılığı modeli desteklenmeli ve geliştirilmelidir.

- Rekabetçi ve cazip bir finansal ekosistem yaratılmalıdır.
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Mahmut Can Emir / İstanbul, 11 Eylül () - Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Başkanı Erhan Topaç, yatırım fonları ve borçlanma araçlarında stopajın

yüzde 10’dan yüzde 3.0 düzeyine indirilmesi talebinde bulunduklarını açıkladı.

TSPB...

Mahmut Can Emir / İstanbul, 11 Eylül () - Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Başkanı Erhan Topaç, yatırım fonları ve borçlanma araçlarında stopajın

yüzde 10’dan yüzde 3.0 düzeyine indirilmesi talebinde bulunduklarını açıkladı.

TSPB Başkanı Topaç, mevduat ve katılma hesaplarındaki stopaj oranının düşürülmesinin, varlık sınıfları arasında mevduatın baskınlığını daha da artırdığını

ve reel sektörün sermaye piyasası yoluyla finansman sağlama olanaklarını kısıtlayacağından endişe ettiklerini söyledi.

Sermaye piyasası sektörünün stratejik sektör olarak belirlenmesi gerektiğini vurgulayan Topaç, sektörün ileriye taşınması ve Birliğin öncelikli gördüğü

alanları ve bu alanlarla ilgili önerilerini şöyle sıraladı:

- Sermaye piyasası stratejik sektör olarak belirlenmeli ve en üst düzeyde sahiplenilmelidir

- Yurt için tasarrufların arttırılması sermaye piyasası yoluyla yatırıma yönlendirilmesi desteklenmelidir.

- Reel sektörün finansmanında sermaye piyasasının kullanılması desteklenmelidir.

- Yatırım bankacılığı modeli desteklenmeli ve geliştirilmelidir.

- Rekabetçi ve cazip bir finansal ekosistem yaratılmalıdır.
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Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Başkanı Erhan Topaç, yatırım fonları ve borçlanma araçlarında stopajın yüzde 10’dan yüzde 3.
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TSPB/Topaç: Stopajın yüzde 3.0 e indirilmesini talep ettik

                       Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Başkanı Erhan Topaç, yatırım fonları ve borçlanma araçlarında stopajın yüzde 10’dan yüzde 3.
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"Yatırım fonları ve borçlanma araçlarında stopaj düşürülmeli"
"Yatırım fonları ve borçlanma araçlarında stopaj düşürülmeli"

- TSPB Başkanı Erhan Topaç:

- "(Mevduat ve katılma hesaplarındaki stopaj oranın 3 ay geçerli olmak üzere indirilmesi) Varlık sınıfları arasında asimetri yaratıp mevduatın baskınlığını

artırdı"

- "Bizim önerimiz aynı şeyin, aynı oranlarda (stopajın düşürülmesi) yatırım fonları ve borçlanma araçlarında da olması. Şu anda 1 yıldan az hem yatırım

fonları hem borçlanma araçlarında stopaj yüzde 10, bunun yüzde 3'e düşmesini istiyoruz. 1 yıl üstünde de sıfırı önerdik"

- "Reel sektörün finansmanında sermaye piyasasının kullanılması desteklenmeli. Yatırım bankacılığı modeli desteklenmeli ve geliştirilmeli. Rekabetçi ve

cazip bir finansal sistem yaratılmalı"

- "İlk 6 ayda aracı kurumlarımız 9 şirketin halka açılmasına aracılık etti. Bu halka arzlardan kabaca 5,4 milyar TL kaynak yaratıldı. Bu son yılların en ciddi

halka arz rakamı"

İSTANBUL (AA) - Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Başkanı Erhan Topaç, mevduat ve katılma hesaplarındaki stopaj oranın 3 ay geçerli olmak

üzere indirilmesinin varlık sınıfları arasında asimetri yaratıp mevduatın baskınlığını artırdığını belirterek, "Bizim önerimiz aynı şeyin, aynı oranlarda (stopajın

düşürülmesi) yatırım fonları ve borçlanma araçlarında da olması. Şu anda 1 yıldan az hem yatırım fonları hem borçlanma araçlarında stopaj yüzde 10, bunun

yüzde 3'e düşmesini istiyoruz. 1 yıl üstünde de sıfırı önerdik." dedi.  Erhan Topaç, sektörün 2018 ilk yarıyıl verilerini ve sermaye piyasasının geliştirilmesi için

önerilerini TSPB Genel Merkez'de düzenlenen "Sermaye Piyasalarının Geleceği" konulu basın toplantısında paylaştı.  Topaç, 79 aracı kurum, 44 banka, 53

portföy yönetim şirketi ve 49 yatırım ortaklığı olmak üzere toplam 225 kurum sayısıyla, finans sektöründe en kapsamlı üye yapısına sahip kuruluş olduklarını

söyledi.  Sermaye piyasaları üzerinden hem pay senedi hem de borçlanma aracı ihraçlarıyla ekonomiye finansman sağladıklarına işaret eden Topaç,

sektörün yurt içi tasarrufları yatırımlara yönlendirerek sermayenin tabana yayılmasını sağladığını ve yurt dışı tasarrufları ülkeye çekerek cari açığın

finansmanında rol oynadığını vurguladı.  Topaç, sermaye piyasasının stratejik sektör olarak belirlenmesi ve en üst düzeyde sahiplenilmesi gerektiğini dile

getirdi.  Erhan Topaç, sektörün ileriye taşınmasının, hem kaynak arayan işletmelere hem de yatırımcılara daha fazla seçenek sunabilmesi için Birliğin

öncelikli gördüğü alanları ve bu alanlarla ilgili önerilerini şöyle sıraladı:  "Sermaye piyasası stratejik sektör olarak belirlenmeli ve en üst düzeyde

sahiplenilmeli. Yurt içi tasarrufların sermaye piyasası yoluyla yatırıma yönlendirilmesi desteklenmeli. Reel sektörün finansmanında sermaye piyasasının

kullanılması desteklenmeli. Yatırım bankacılığı modeli desteklenmeli ve geliştirilmeli. Rekabetçi ve cazip bir finansal sistem yaratılmalı."     - "Reel sektörün

kaynak yaratmasına aracılık ediyoruz"     TSPB Başkanı Topaç, sermaye piyasalarına yönelik detaylı önerileri ilgili kurumlarla paylaştıklarını belirterek, reel

sektörün kaynak yaratmasına aracılık ettiklerini anlattı.  Gelecek dönemde paydaşlarının da desteğiyle daha güçlü sermaye piyasaları ekosistemi

oluşturmayı umduklarını dile getiren Topaç, "Ekim ayı içinde, üyelerimizin ve sektör temsilcilerinin katılacağı geniş kapsamlı bir çalıştay düzenleyerek ortak

akılla önerilerimizi geliştirmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.  TSPB tarafından düzenli olarak derlenen veriler hakkında da bilgi veren Topaç, şunları

kaydetti:  "Yakın zamanda sektörümüzün ilk altı ayına ilişkin verileri derledik. İlk 6 ayda aracı kurumlarımız 9 şirketin halka açılmasına aracılık etti. Bu halka

arzlardan kabaca 5,4 milyar TL kaynak yaratıldı. Bu son yılların en ciddi halka arz rakamı. Ayrıca bedelli sermaye artırımları ve ikincil halka arzlar da yapıldı.

Bunlarla da 13,4 milyar TL’si öz kaynak yoluyla, 111 milyar TL’si borçlanma aracı ihracıyla kaynak yaratmasına aracılık etti. İlk 6 ayda geçen seneye göre

işlem hacimlerimiz yüzde 55 arttı. Pay piyasamız dünyadaki en likit piyasalar arasında yer alıyor."  Topaç, portföy yönetim şirketleri tarafında ise yönetilen

portföy büyüklüğünün son bir yılda yüzde 20 artışla 168 milyar TL’ye çıktığını aktararak, "Hedefimiz bu tutarları daha da arttırarak kurumsal yatırımcı

tabanımızı genişletmek." dedi.     - "Son vergi düzenlemesi, piyasamızın gelişmesini olumsuz etkileyebilir"     Erhan Topaç, mevduat ve katılma

hesaplarındaki stopaj oranın 3 ay geçerli olmak üzere indirilmesine dair 30 Ağustos'ta alınan karara değinerek, şu değerlendirmelerde bulundu:  "Yeni

düzenleme varlık sınıfları arasında asimetri yaratıp mevduatın baskınlığını daha da artırıyor. Yatırım araçları arasında yaratılan vergi arbitrajı, sermaye

piyasası araçlarının gelişimini olumsuz etkileyecek. Özellikle kurumsal yatırımcı tabanını olumsuz etkileyeceğinden ve reel sektörün sermaye piyasası

yoluyla finansman sağlama olanaklarını kısıtlayacağından endişe ediyoruz."  Bu durumu aynı gün Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) bildirdiklerini aktaran

Topaç, şunları kaydetti:  "Bu konuda bir gelişme bekliyoruz. Bizim önerimiz aynı şeyin aynı oranlarda (stopajın düşürülmesi) yatırım fonları ve borçlanma

araçlarında da olması. Şu anda 1 yıldan az hem yatırım fonları hem borçlanma araçlarında stopaj yüzde 10, bunun yüzde 3'e düşmesini istiyoruz. 1 yıl

üstünde de sıfırı önerdik. Yatırım araçları arasındaki dengenin korunmasını istiyoruz. Hazine ve Maliye Bakanlığı'na da ilettik, değerlendiriyorlar."  Cari açığın

finansmanında sermaye piyasasının önemli bir rol oynadığının altını çizen Topaç, yerli yatırımcıların çoğunluğunun TL/YP mevduatta, yabancıların birinci

tercihlerinin ise pay piyasası olduğunu söyledi.     - "Etkinliklerimizle sermaye piyasası farkındalığını artırıyoruz"     Topaç, etkinliklerle sermaye piyasası

farkındalığını artırdıklarını belirterek, Birliğin gelecek dönem etkinliklerine ilişkin şu bilgileri verdi:  "Sektörümüzün en önemli etkinliği haline gelen ve bu sene

13-14 Kasım'da üçüncüsünü düzenleyeceğimiz Kongremizin çalışmalarına hız verdik. İki gün boyunca dünyaca ünlü uzmanlara ev sahipliği yapacak

Kongre’de, 100’ü aşkın konuşmacı yer alacak. 24 panelin yanı sıra 24 farklı başlıkta eğitim programları yapılacak. Kongredeki panel ve eğitimler tüm

katılımcılara açık olup kayıtlar ücretsiz olacak."  Topaç, Dünya Yatırımcı Haftası kapsamında 1 Ekim'de Borsa İstanbul’da, yatırımcılar ve sermaye piyasası

kurumları temsilcileri katılımıyla Gong Töreni düzenleyeceklerini de sözlerine ekledi.  Verilen bilgiye göre, TSPB, Bireysel Emeklilik Sistemi'nden (BES)

cayma hakkının 2 aydan 2 ila 3 yıla çıkarılmasına ilişkin SPK'ya talep iletti.
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"Yatırım fonları ve borçlanma araçlarında stopaj düşürülmeli"

- TSPB Başkanı Erhan Topaç:

- "(Mevduat ve katılma hesaplarındaki stopaj oranın 3 ay geçerli olmak üzere indirilmesi) Varlık sınıfları arasında asimetri yaratıp mevduatın baskınlığını

artırdı"

- "Bizim önerimiz aynı şeyin, aynı oranlarda (stopajın düşürülmesi) yatırım fonları ve borçlanma araçlarında da olması. Şu anda 1 yıldan az hem yatırım

fonları hem borçlanma araçlarında stopaj yüzde 10, bunun yüzde 3'e düşmesini istiyoruz. 1 yıl üstünde de sıfırı önerdik"

- "Reel sektörün finansmanında sermaye piyasasının kullanılması desteklenmeli. Yatırım bankacılığı modeli desteklenmeli ve geliştirilmeli. Rekabetçi ve

cazip bir finansal sistem yaratılmalı"

- "İlk 6 ayda aracı kurumlarımız 9 şirketin halka açılmasına aracılık etti. Bu halka arzlardan kabaca 5,4 milyar TL kaynak yaratıldı. Bu son yılların en ciddi

halka arz rakamı"

İSTANBUL (AA) - Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Başkanı Erhan Topaç, mevduat ve katılma hesaplarındaki stopaj oranın 3 ay geçerli olmak

üzere indirilmesinin varlık sınıfları arasında asimetri yaratıp mevduatın baskınlığını artırdığını belirterek, "Bizim önerimiz aynı şeyin, aynı oranlarda (stopajın

düşürülmesi) yatırım fonları ve borçlanma araçlarında da olması. Şu anda 1 yıldan az hem yatırım fonları hem borçlanma araçlarında stopaj yüzde 10, bunun

yüzde 3'e düşmesini istiyoruz. 1 yıl üstünde de sıfırı önerdik." dedi.  Erhan Topaç, sektörün 2018 ilk yarıyıl verilerini ve sermaye piyasasının geliştirilmesi için

önerilerini TSPB Genel Merkez'de düzenlenen "Sermaye Piyasalarının Geleceği" konulu basın toplantısında paylaştı.  Topaç, 79 aracı kurum, 44 banka, 53

portföy yönetim şirketi ve 49 yatırım ortaklığı olmak üzere toplam 225 kurum sayısıyla, finans sektöründe en kapsamlı üye yapısına sahip kuruluş olduklarını

söyledi.  Sermaye piyasaları üzerinden hem pay senedi hem de borçlanma aracı ihraçlarıyla ekonomiye finansman sağladıklarına işaret eden Topaç,

sektörün yurt içi tasarrufları yatırımlara yönlendirerek sermayenin tabana yayılmasını sağladığını ve yurt dışı tasarrufları ülkeye çekerek cari açığın

finansmanında rol oynadığını vurguladı.  Topaç, sermaye piyasasının stratejik sektör olarak belirlenmesi ve en üst düzeyde sahiplenilmesi gerektiğini dile

getirdi.  Erhan Topaç, sektörün ileriye taşınmasının, hem kaynak arayan işletmelere hem de yatırımcılara daha fazla seçenek sunabilmesi için Birliğin

öncelikli gördüğü alanları ve bu alanlarla ilgili önerilerini şöyle sıraladı:  "Sermaye piyasası stratejik sektör olarak belirlenmeli ve en üst düzeyde

sahiplenilmeli. Yurt içi tasarrufların sermaye piyasası yoluyla yatırıma yönlendirilmesi desteklenmeli. Reel sektörün finansmanında sermaye piyasasının

kullanılması desteklenmeli. Yatırım bankacılığı modeli desteklenmeli ve geliştirilmeli. Rekabetçi ve cazip bir finansal sistem yaratılmalı."     - "Reel sektörün

kaynak yaratmasına aracılık ediyoruz"     TSPB Başkanı Topaç, sermaye piyasalarına yönelik detaylı önerileri ilgili kurumlarla paylaştıklarını belirterek, reel

sektörün kaynak yaratmasına aracılık ettiklerini anlattı.  Gelecek dönemde paydaşlarının da desteğiyle daha güçlü sermaye piyasaları ekosistemi

oluşturmayı umduklarını dile getiren Topaç, "Ekim ayı içinde, üyelerimizin ve sektör temsilcilerinin katılacağı geniş kapsamlı bir çalıştay düzenleyerek ortak

akılla önerilerimizi geliştirmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.  TSPB tarafından düzenli olarak derlenen veriler hakkında da bilgi veren Topaç, şunları

kaydetti:  "Yakın zamanda sektörümüzün ilk altı ayına ilişkin verileri derledik. İlk 6 ayda aracı kurumlarımız 9 şirketin halka açılmasına aracılık etti. Bu halka

arzlardan kabaca 5,4 milyar TL kaynak yaratıldı. Bu son yılların en ciddi halka arz rakamı. Ayrıca bedelli sermaye artırımları ve ikincil halka arzlar da yapıldı.

Bunlarla da 13,4 milyar TL’si öz kaynak yoluyla, 111 milyar TL’si borçlanma aracı ihracıyla kaynak yaratmasına aracılık etti. İlk 6 ayda geçen seneye göre

işlem hacimlerimiz yüzde 55 arttı. Pay piyasamız dünyadaki en likit piyasalar arasında yer alıyor."  Topaç, portföy yönetim şirketleri tarafında ise yönetilen

portföy büyüklüğünün son bir yılda yüzde 20 artışla 168 milyar TL’ye çıktığını aktararak, "Hedefimiz bu tutarları daha da arttırarak kurumsal yatırımcı

tabanımızı genişletmek." dedi.     - "Son vergi düzenlemesi, piyasamızın gelişmesini olumsuz etkileyebilir"     Erhan Topaç, mevduat ve katılma

hesaplarındaki stopaj oranın 3 ay geçerli olmak üzere indirilmesine dair 30 Ağustos'ta alınan karara değinerek, şu değerlendirmelerde bulundu:  "Yeni

düzenleme varlık sınıfları arasında asimetri yaratıp mevduatın baskınlığını daha da artırıyor. Yatırım araçları arasında yaratılan vergi arbitrajı, sermaye

piyasası araçlarının gelişimini olumsuz etkileyecek. Özellikle kurumsal yatırımcı tabanını olumsuz etkileyeceğinden ve reel sektörün sermaye piyasası

yoluyla finansman sağlama olanaklarını kısıtlayacağından endişe ediyoruz."  Bu durumu aynı gün Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) bildirdiklerini aktaran

Topaç, şunları kaydetti:  "Bu konuda bir gelişme bekliyoruz. Bizim önerimiz aynı şeyin aynı oranlarda (stopajın düşürülmesi) yatırım fonları ve borçlanma

araçlarında da olması. Şu anda 1 yıldan az hem yatırım fonları hem borçlanma araçlarında stopaj yüzde 10, bunun yüzde 3'e düşmesini istiyoruz. 1 yıl

üstünde de sıfırı önerdik. Yatırım araçları arasındaki dengenin korunmasını istiyoruz. Hazine ve Maliye Bakanlığı'na da ilettik, değerlendiriyorlar."  Cari açığın

finansmanında sermaye piyasasının önemli bir rol oynadığının altını çizen Topaç, yerli yatırımcıların çoğunluğunun TL/YP mevduatta, yabancıların birinci

tercihlerinin ise pay piyasası olduğunu söyledi.     - "Etkinliklerimizle sermaye piyasası farkındalığını artırıyoruz"     Topaç, etkinliklerle sermaye piyasası

farkındalığını artırdıklarını belirterek, Birliğin gelecek dönem etkinliklerine ilişkin şu bilgileri verdi:  "Sektörümüzün en önemli etkinliği haline gelen ve bu sene

13-14 Kasım'da üçüncüsünü düzenleyeceğimiz Kongremizin çalışmalarına hız verdik. İki gün boyunca dünyaca ünlü uzmanlara ev sahipliği yapacak

Kongre’de, 100’ü aşkın konuşmacı yer alacak. 24 panelin yanı sıra 24 farklı başlıkta eğitim programları yapılacak. Kongredeki panel ve eğitimler tüm

katılımcılara açık olup kayıtlar ücretsiz olacak."  Topaç, Dünya Yatırımcı Haftası kapsamında 1 Ekim'de Borsa İstanbul’da, yatırımcılar ve sermaye piyasası

kurumları temsilcileri katılımıyla Gong Töreni düzenleyeceklerini de sözlerine ekledi.  Verilen bilgiye göre, TSPB, Bireysel Emeklilik Sistemi'nden (BES)

cayma hakkının 2 aydan 2 ila 3 yıla çıkarılmasına ilişkin SPK'ya talep iletti.
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"Yatırım fonları ve borçlanma araçlarında stopaj düşürülmeli"

- TSPB Başkanı Erhan Topaç: - "(Mevduat ve katılma hesaplarındaki stopaj oranın 3 ay geçerli olmak üzere indirilmesi) Varlık sınıfları arasında asimetri

yaratıp mevduatın baskınlığını artırdı" - "Bizim önerimiz aynı şeyin, aynı oranlarda (stopajın düşürülmesi) yatırım fonları ve borçlanma araçlarında da olması.

Şu anda 1 yıldan az hem yatırım fonları hem borçlanma araçlarında stopaj yüzde 10, bunun yüzde 3'e düşmesini istiyoruz. 1 yıl üstünde de sıfırı önerdik" -

"Reel sektörün finansmanında sermaye piyasasının kullanılması desteklenmeli. Yatırım bankacılığı modeli desteklenmeli ve geliştirilmeli. Rekabetçi ve cazip

bir finansal sistem yaratılmalı" - "İlk 6 ayda aracı kurumlarımız 9 şirketin halka açılmasına aracılık etti. Bu halka arzlardan kabaca 5,4 milyar TL kaynak

yaratıldı. Bu son yılların en ciddi halka arz rakamı"

İSTANBUL (AA) - Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Başkanı Erhan Topaç, mevduat ve katılma hesaplarındaki stopaj oranın 3 ay geçerli olmak

üzere indirilmesinin varlık sınıfları arasında asimetri yaratıp mevduatın baskınlığını artırdığını belirterek, "Bizim önerimiz aynı şeyin, aynı oranlarda (stopajın

düşürülmesi) yatırım fonları ve borçlanma araçlarında da olması. Şu anda 1 yıldan az hem yatırım fonları hem borçlanma araçlarında stopaj yüzde 10, bunun

yüzde 3'e düşmesini istiyoruz. 1 yıl üstünde de sıfırı önerdik." dedi. Erhan Topaç, sektörün 2018 ilk yarıyıl verilerini ve sermaye piyasasının geliştirilmesi için

önerilerini TSPB Genel Merkez'de düzenlenen "Sermaye Piyasalarının Geleceği" konulu basın toplantısında paylaştı. Topaç, 79 aracı kurum, 44 banka, 53

portföy yönetim şirketi ve 49 yatırım ortaklığı olmak üzere toplam 225 kurum sayısıyla, finans sektöründe en kapsamlı üye yapısına sahip kuruluş olduklarını

söyledi. Sermaye piyasaları üzerinden hem pay senedi hem de borçlanma aracı ihraçlarıyla ekonomiye finansman sağladıklarına işaret eden Topaç,

sektörün yurt içi tasarrufları yatırımlara yönlendirerek sermayenin tabana yayılmasını sağladığını ve yurt dışı tasarrufları ülkeye çekerek cari açığın

finansmanında rol oynadığını vurguladı. Topaç, sermaye piyasasının stratejik sektör olarak belirlenmesi ve en üst düzeyde sahiplenilmesi gerektiğini dile

getirdi. Erhan Topaç, sektörün ileriye taşınmasının, hem kaynak arayan işletmelere hem de yatırımcılara daha fazla seçenek sunabilmesi için Birliğin

öncelikli gördüğü alanları ve bu alanlarla ilgili önerilerini şöyle sıraladı: "Sermaye piyasası stratejik sektör olarak belirlenmeli ve en üst düzeyde

sahiplenilmeli. Yurt içi tasarrufların sermaye piyasası yoluyla yatırıma yönlendirilmesi desteklenmeli. Reel sektörün finansmanında sermaye piyasasının

kullanılması desteklenmeli. Yatırım bankacılığı modeli desteklenmeli ve geliştirilmeli. Rekabetçi ve cazip bir finansal sistem yaratılmalı."   - "Reel sektörün

kaynak yaratmasına aracılık ediyoruz"   TSPB Başkanı Topaç, sermaye piyasalarına yönelik detaylı önerileri ilgili kurumlarla paylaştıklarını belirterek, reel

sektörün kaynak yaratmasına aracılık ettiklerini anlattı. Gelecek dönemde paydaşlarının da desteğiyle daha güçlü sermaye piyasaları ekosistemi oluşturmayı

umduklarını dile getiren Topaç, "Ekim ayı içinde, üyelerimizin ve sektör temsilcilerinin katılacağı geniş kapsamlı bir çalıştay düzenleyerek ortak akılla

önerilerimizi geliştirmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı. TSPB tarafından düzenli olarak derlenen veriler hakkında da bilgi veren Topaç, şunları

kaydetti: "Yakın zamanda sektörümüzün ilk altı ayına ilişkin verileri derledik. İlk 6 ayda aracı kurumlarımız 9 şirketin halka açılmasına aracılık etti. Bu halka

arzlardan kabaca 5,4 milyar TL kaynak yaratıldı. Bu son yılların en ciddi halka arz rakamı. Ayrıca bedelli sermaye artırımları ve ikincil halka arzlar da yapıldı.

Bunlarla da 13,4 milyar TL’si öz kaynak yoluyla, 111 milyar TL’si borçlanma aracı ihracıyla kaynak yaratmasına aracılık etti. İlk 6 ayda geçen seneye göre

işlem hacimlerimiz yüzde 55 arttı. Pay piyasamız dünyadaki en likit piyasalar arasında yer alıyor." Topaç, portföy yönetim şirketleri tarafında ise yönetilen

portföy büyüklüğünün son bir yılda yüzde 20 artışla 168 milyar TL’ye çıktığını aktararak, "Hedefimiz bu tutarları daha da arttırarak kurumsal yatırımcı

tabanımızı genişletmek." dedi.   - "Son vergi düzenlemesi, piyasamızın gelişmesini olumsuz etkileyebilir"   Erhan Topaç, mevduat ve katılma hesaplarındaki

stopaj oranın 3 ay geçerli olmak üzere indirilmesine dair 30 Ağustos'ta alınan karara değinerek, şu değerlendirmelerde bulundu: "Yeni düzenleme varlık

sınıfları arasında asimetri yaratıp mevduatın baskınlığını daha da artırıyor. Yatırım araçları arasında yaratılan vergi arbitrajı, sermaye piyasası araçlarının

gelişimini olumsuz etkileyecek. Özellikle kurumsal yatırımcı tabanını olumsuz etkileyeceğinden ve reel sektörün sermaye piyasası yoluyla finansman

sağlama olanaklarını kısıtlayacağından endişe ediyoruz." Bu durumu aynı gün Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) bildirdiklerini aktaran Topaç, şunları

kaydetti: "Bu konuda bir gelişme bekliyoruz. Bizim önerimiz aynı şeyin aynı oranlarda (stopajın düşürülmesi) yatırım fonları ve borçlanma araçlarında da

olması. Şu anda 1 yıldan az hem yatırım fonları hem borçlanma araçlarında stopaj yüzde 10, bunun yüzde 3'e düşmesini istiyoruz. 1 yıl üstünde de sıfırı

önerdik. Yatırım araçları arasındaki dengenin korunmasını istiyoruz. Hazine ve Maliye Bakanlığı'na da ilettik, değerlendiriyorlar." Cari açığın finansmanında

sermaye piyasasının önemli bir rol oynadığının altını çizen Topaç, yerli yatırımcıların çoğunluğunun TL/YP mevduatta, yabancıların birinci tercihlerinin ise

pay piyasası olduğunu söyledi.   - "Etkinliklerimizle sermaye piyasası farkındalığını artırıyoruz"   Topaç, etkinliklerle sermaye piyasası farkındalığını

artırdıklarını belirterek, Birliğin gelecek dönem etkinliklerine ilişkin şu bilgileri verdi: "Sektörümüzün en önemli etkinliği haline gelen ve bu sene 13-14

Kasım'da üçüncüsünü düzenleyeceğimiz Kongremizin çalışmalarına hız verdik. İki gün boyunca dünyaca ünlü uzmanlara ev sahipliği yapacak Kongre’de,

100’ü aşkın konuşmacı yer alacak. 24 panelin yanı sıra 24 farklı başlıkta eğitim programları yapılacak. Kongredeki panel ve eğitimler tüm katılımcılara açık

olup kayıtlar ücretsiz olacak." Topaç, Dünya Yatırımcı Haftası kapsamında 1 Ekim'de Borsa İstanbul’da, yatırımcılar ve sermaye piyasası kurumları

temsilcileri katılımıyla Gong Töreni düzenleyeceklerini de sözlerine ekledi. Verilen bilgiye göre, TSPB, Bireysel Emeklilik Sistemi'nden (BES) cayma hakkının

2 aydan 2 ila 3 yıla çıkarılmasına ilişkin SPK'ya talep iletti.
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"Yatırım fonları ve borçlanma araçlarında stopaj düşürülmeli"

- TSPB Başkanı Erhan Topaç:

- "(Mevduat ve katılma hesaplarındaki stopaj oranın 3 ay geçerli olmak üzere indirilmesi) Varlık sınıfları arasında asimetri yaratıp mevduatın baskınlığını

artırdı"

- "Bizim önerimiz aynı şeyin, aynı oranlarda (stopajın düşürülmesi) yatırım fonları ve borçlanma araçlarında da olması. Şu anda 1 yıldan az hem yatırım

fonları hem borçlanma araçlarında stopaj yüzde 10, bunun yüzde 3'e düşmesini istiyoruz. 1 yıl üstünde de sıfırı önerdik"

- "Reel sektörün finansmanında sermaye piyasasının kullanılması desteklenmeli. Yatırım bankacılığı modeli desteklenmeli ve geliştirilmeli. Rekabetçi ve

cazip bir finansal sistem yaratılmalı"

- "İlk 6 ayda aracı kurumlarımız 9 şirketin halka açılmasına aracılık etti. Bu halka arzlardan kabaca 5,4 milyar TL kaynak yaratıldı. Bu son yılların en ciddi

halka arz rakamı"

İSTANBUL (AA) - Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Başkanı Erhan Topaç, mevduat ve katılma hesaplarındaki stopaj oranın 3 ay geçerli olmak

üzere indirilmesinin varlık sınıfları arasında asimetri yaratıp mevduatın baskınlığını artırdığını belirterek, "Bizim önerimiz aynı şeyin, aynı oranlarda (stopajın

düşürülmesi) yatırım fonları ve borçlanma araçlarında da olması. Şu anda 1 yıldan az hem yatırım fonları hem borçlanma araçlarında stopaj yüzde 10, bunun

yüzde 3'e düşmesini istiyoruz. 1 yıl üstünde de sıfırı önerdik." dedi.  Erhan Topaç, sektörün 2018 ilk yarıyıl verilerini ve sermaye piyasasının geliştirilmesi için

önerilerini TSPB Genel Merkez'de düzenlenen "Sermaye Piyasalarının Geleceği" konulu basın toplantısında paylaştı.  Topaç, 79 aracı kurum, 44 banka, 53

portföy yönetim şirketi ve 49 yatırım ortaklığı olmak üzere toplam 225 kurum sayısıyla, finans sektöründe en kapsamlı üye yapısına sahip kuruluş olduklarını

söyledi.  Sermaye piyasaları üzerinden hem pay senedi hem de borçlanma aracı ihraçlarıyla ekonomiye finansman sağladıklarına işaret eden Topaç,

sektörün yurt içi tasarrufları yatırımlara yönlendirerek sermayenin tabana yayılmasını sağladığını ve yurt dışı tasarrufları ülkeye çekerek cari açığın

finansmanında rol oynadığını vurguladı.  Topaç, sermaye piyasasının stratejik sektör olarak belirlenmesi ve en üst düzeyde sahiplenilmesi gerektiğini dile

getirdi.  Erhan Topaç, sektörün ileriye taşınmasının, hem kaynak arayan işletmelere hem de yatırımcılara daha fazla seçenek sunabilmesi için Birliğin

öncelikli gördüğü alanları ve bu alanlarla ilgili önerilerini şöyle sıraladı:  "Sermaye piyasası stratejik sektör olarak belirlenmeli ve en üst düzeyde

sahiplenilmeli. Yurt içi tasarrufların sermaye piyasası yoluyla yatırıma yönlendirilmesi desteklenmeli. Reel sektörün finansmanında sermaye piyasasının

kullanılması desteklenmeli. Yatırım bankacılığı modeli desteklenmeli ve geliştirilmeli. Rekabetçi ve cazip bir finansal sistem yaratılmalı."     - "Reel sektörün

kaynak yaratmasına aracılık ediyoruz"     TSPB Başkanı Topaç, sermaye piyasalarına yönelik detaylı önerileri ilgili kurumlarla paylaştıklarını belirterek, reel

sektörün kaynak yaratmasına aracılık ettiklerini anlattı.  Gelecek dönemde paydaşlarının da desteğiyle daha güçlü sermaye piyasaları ekosistemi

oluşturmayı umduklarını dile getiren Topaç, "Ekim ayı içinde, üyelerimizin ve sektör temsilcilerinin katılacağı geniş kapsamlı bir çalıştay düzenleyerek ortak

akılla önerilerimizi geliştirmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.  TSPB tarafından düzenli olarak derlenen veriler hakkında da bilgi veren Topaç, şunları

kaydetti:  "Yakın zamanda sektörümüzün ilk altı ayına ilişkin verileri derledik. İlk 6 ayda aracı kurumlarımız 9 şirketin halka açılmasına aracılık etti. Bu halka

arzlardan kabaca 5,4 milyar TL kaynak yaratıldı. Bu son yılların en ciddi halka arz rakamı. Ayrıca bedelli sermaye artırımları ve ikincil halka arzlar da yapıldı.

Bunlarla da 13,4 milyar TL’si öz kaynak yoluyla, 111 milyar TL’si borçlanma aracı ihracıyla kaynak yaratmasına aracılık etti. İlk 6 ayda geçen seneye göre

işlem hacimlerimiz yüzde 55 arttı. Pay piyasamız dünyadaki en likit piyasalar arasında yer alıyor."  Topaç, portföy yönetim şirketleri tarafında ise yönetilen

portföy büyüklüğünün son bir yılda yüzde 20 artışla 168 milyar TL’ye çıktığını aktararak, "Hedefimiz bu tutarları daha da arttırarak kurumsal yatırımcı

tabanımızı genişletmek." dedi.     - "Son vergi düzenlemesi, piyasamızın gelişmesini olumsuz etkileyebilir"     Erhan Topaç, mevduat ve katılma

hesaplarındaki stopaj oranın 3 ay geçerli olmak üzere indirilmesine dair 30 Ağustos'ta alınan karara değinerek, şu değerlendirmelerde bulundu:  "Yeni

düzenleme varlık sınıfları arasında asimetri yaratıp mevduatın baskınlığını daha da artırıyor. Yatırım araçları arasında yaratılan vergi arbitrajı, sermaye

piyasası araçlarının gelişimini olumsuz etkileyecek. Özellikle kurumsal yatırımcı tabanını olumsuz etkileyeceğinden ve reel sektörün sermaye piyasası

yoluyla finansman sağlama olanaklarını kısıtlayacağından endişe ediyoruz."  Bu durumu aynı gün Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) bildirdiklerini aktaran

Topaç, şunları kaydetti:  "Bu konuda bir gelişme bekliyoruz. Bizim önerimiz aynı şeyin aynı oranlarda (stopajın düşürülmesi) yatırım fonları ve borçlanma

araçlarında da olması. Şu anda 1 yıldan az hem yatırım fonları hem borçlanma araçlarında stopaj yüzde 10, bunun yüzde 3'e düşmesini istiyoruz. 1 yıl

üstünde de sıfırı önerdik. Yatırım araçları arasındaki dengenin korunmasını istiyoruz. Hazine ve Maliye Bakanlığı'na da ilettik, değerlendiriyorlar."  Cari açığın

finansmanında sermaye piyasasının önemli bir rol oynadığının altını çizen Topaç, yerli yatırımcıların çoğunluğunun TL/YP mevduatta, yabancıların birinci

tercihlerinin ise pay piyasası olduğunu söyledi.     - "Etkinliklerimizle sermaye piyasası farkındalığını artırıyoruz"     Topaç, etkinliklerle sermaye piyasası

farkındalığını artırdıklarını belirterek, Birliğin gelecek dönem etkinliklerine ilişkin şu bilgileri verdi:  "Sektörümüzün en önemli etkinliği haline gelen ve bu sene

13-14 Kasım'da üçüncüsünü düzenleyeceğimiz Kongremizin çalışmalarına hız verdik. İki gün boyunca dünyaca ünlü uzmanlara ev sahipliği yapacak

Kongre’de, 100’ü aşkın konuşmacı yer alacak. 24 panelin yanı sıra 24 farklı başlıkta eğitim programları yapılacak. Kongredeki panel ve eğitimler tüm

katılımcılara açık olup kayıtlar ücretsiz olacak."  Topaç, Dünya Yatırımcı Haftası kapsamında 1 Ekim'de Borsa İstanbul’da, yatırımcılar ve sermaye piyasası

kurumları temsilcileri katılımıyla Gong Töreni düzenleyeceklerini de sözlerine ekledi.  Verilen bilgiye göre, TSPB, Bireysel Emeklilik Sistemi'nden (BES)

cayma hakkının 2 aydan 2 ila 3 yıla çıkarılmasına ilişkin SPK'ya talep iletti.
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"Yatırım fonları ve borçlanma araçlarında stopaj düşürülmeli"

- TSPB Başkanı Erhan Topaç:

- "(Mevduat ve katılma hesaplarındaki stopaj oranın 3 ay geçerli olmak üzere indirilmesi) Varlık sınıfları arasında asimetri yaratıp mevduatın baskınlığını

artırdı"

- "Bizim önerimiz aynı şeyin, aynı oranlarda (stopajın düşürülmesi) yatırım fonları ve borçlanma araçlarında da olması. Şu anda 1 yıldan az hem yatırım

fonları hem borçlanma araçlarında stopaj yüzde 10, bunun yüzde 3'e düşmesini istiyoruz. 1 yıl üstünde de sıfırı önerdik"

- "Reel sektörün finansmanında sermaye piyasasının kullanılması desteklenmeli. Yatırım bankacılığı modeli desteklenmeli ve geliştirilmeli. Rekabetçi ve

cazip bir finansal sistem yaratılmalı"

- "İlk 6 ayda aracı kurumlarımız 9 şirketin halka açılmasına aracılık etti. Bu halka arzlardan kabaca 5,4 milyar TL kaynak yaratıldı. Bu son yılların en ciddi

halka arz rakamı"

İSTANBUL (AA) - Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Başkanı Erhan Topaç, mevduat ve katılma hesaplarındaki stopaj oranın 3 ay geçerli olmak

üzere indirilmesinin varlık sınıfları arasında asimetri yaratıp mevduatın baskınlığını artırdığını belirterek, "Bizim önerimiz aynı şeyin, aynı oranlarda (stopajın

düşürülmesi) yatırım fonları ve borçlanma araçlarında da olması. Şu anda 1 yıldan az hem yatırım fonları hem borçlanma araçlarında stopaj yüzde 10, bunun

yüzde 3'e düşmesini istiyoruz. 1 yıl üstünde de sıfırı önerdik." dedi.  Erhan Topaç, sektörün 2018 ilk yarıyıl verilerini ve sermaye piyasasının geliştirilmesi için

önerilerini TSPB Genel Merkez'de düzenlenen "Sermaye Piyasalarının Geleceği" konulu basın toplantısında paylaştı.  Topaç, 79 aracı kurum, 44 banka, 53

portföy yönetim şirketi ve 49 yatırım ortaklığı olmak üzere toplam 225 kurum sayısıyla, finans sektöründe en kapsamlı üye yapısına sahip kuruluş olduklarını

söyledi.  Sermaye piyasaları üzerinden hem pay senedi hem de borçlanma aracı ihraçlarıyla ekonomiye finansman sağladıklarına işaret eden Topaç,

sektörün yurt içi tasarrufları yatırımlara yönlendirerek sermayenin tabana yayılmasını sağladığını ve yurt dışı tasarrufları ülkeye çekerek cari açığın

finansmanında rol oynadığını vurguladı.  Topaç, sermaye piyasasının stratejik sektör olarak belirlenmesi ve en üst düzeyde sahiplenilmesi gerektiğini dile

getirdi.  Erhan Topaç, sektörün ileriye taşınmasının, hem kaynak arayan işletmelere hem de yatırımcılara daha fazla seçenek sunabilmesi için Birliğin

öncelikli gördüğü alanları ve bu alanlarla ilgili önerilerini şöyle sıraladı:  "Sermaye piyasası stratejik sektör olarak belirlenmeli ve en üst düzeyde

sahiplenilmeli. Yurt içi tasarrufların sermaye piyasası yoluyla yatırıma yönlendirilmesi desteklenmeli. Reel sektörün finansmanında sermaye piyasasının

kullanılması desteklenmeli. Yatırım bankacılığı modeli desteklenmeli ve geliştirilmeli. Rekabetçi ve cazip bir finansal sistem yaratılmalı."     - "Reel sektörün

kaynak yaratmasına aracılık ediyoruz"     TSPB Başkanı Topaç, sermaye piyasalarına yönelik detaylı önerileri ilgili kurumlarla paylaştıklarını belirterek, reel

sektörün kaynak yaratmasına aracılık ettiklerini anlattı.  Gelecek dönemde paydaşlarının da desteğiyle daha güçlü sermaye piyasaları ekosistemi

oluşturmayı umduklarını dile getiren Topaç, "Ekim ayı içinde, üyelerimizin ve sektör temsilcilerinin katılacağı geniş kapsamlı bir çalıştay düzenleyerek ortak

akılla önerilerimizi geliştirmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.  TSPB tarafından düzenli olarak derlenen veriler hakkında da bilgi veren Topaç, şunları

kaydetti:  "Yakın zamanda sektörümüzün ilk altı ayına ilişkin verileri derledik. İlk 6 ayda aracı kurumlarımız 9 şirketin halka açılmasına aracılık etti. Bu halka

arzlardan kabaca 5,4 milyar TL kaynak yaratıldı. Bu son yılların en ciddi halka arz rakamı. Ayrıca bedelli sermaye artırımları ve ikincil halka arzlar da yapıldı.

Bunlarla da 13,4 milyar TL’si öz kaynak yoluyla, 111 milyar TL’si borçlanma aracı ihracıyla kaynak yaratmasına aracılık etti. İlk 6 ayda geçen seneye göre

işlem hacimlerimiz yüzde 55 arttı. Pay piyasamız dünyadaki en likit piyasalar arasında yer alıyor."  Topaç, portföy yönetim şirketleri tarafında ise yönetilen

portföy büyüklüğünün son bir yılda yüzde 20 artışla 168 milyar TL’ye çıktığını aktararak, "Hedefimiz bu tutarları daha da arttırarak kurumsal yatırımcı

tabanımızı genişletmek." dedi.     - "Son vergi düzenlemesi, piyasamızın gelişmesini olumsuz etkileyebilir"     Erhan Topaç, mevduat ve katılma

hesaplarındaki stopaj oranın 3 ay geçerli olmak üzere indirilmesine dair 30 Ağustos'ta alınan karara değinerek, şu değerlendirmelerde bulundu:  "Yeni

düzenleme varlık sınıfları arasında asimetri yaratıp mevduatın baskınlığını daha da artırıyor. Yatırım araçları arasında yaratılan vergi arbitrajı, sermaye

piyasası araçlarının gelişimini olumsuz etkileyecek. Özellikle kurumsal yatırımcı tabanını olumsuz etkileyeceğinden ve reel sektörün sermaye piyasası

yoluyla finansman sağlama olanaklarını kısıtlayacağından endişe ediyoruz."  Bu durumu aynı gün Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) bildirdiklerini aktaran

Topaç, şunları kaydetti:  "Bu konuda bir gelişme bekliyoruz. Bizim önerimiz aynı şeyin aynı oranlarda (stopajın düşürülmesi) yatırım fonları ve borçlanma

araçlarında da olması. Şu anda 1 yıldan az hem yatırım fonları hem borçlanma araçlarında stopaj yüzde 10, bunun yüzde 3'e düşmesini istiyoruz. 1 yıl

üstünde de sıfırı önerdik. Yatırım araçları arasındaki dengenin korunmasını istiyoruz. Hazine ve Maliye Bakanlığı'na da ilettik, değerlendiriyorlar."  Cari açığın

finansmanında sermaye piyasasının önemli bir rol oynadığının altını çizen Topaç, yerli yatırımcıların çoğunluğunun TL/YP mevduatta, yabancıların birinci

tercihlerinin ise pay piyasası olduğunu söyledi.     - "Etkinliklerimizle sermaye piyasası farkındalığını artırıyoruz"     Topaç, etkinliklerle sermaye piyasası

farkındalığını artırdıklarını belirterek, Birliğin gelecek dönem etkinliklerine ilişkin şu bilgileri verdi:  "Sektörümüzün en önemli etkinliği haline gelen ve bu sene

13-14 Kasım'da üçüncüsünü düzenleyeceğimiz Kongremizin çalışmalarına hız verdik. İki gün boyunca dünyaca ünlü uzmanlara ev sahipliği yapacak

Kongre’de, 100’ü aşkın konuşmacı yer alacak. 24 panelin yanı sıra 24 farklı başlıkta eğitim programları yapılacak. Kongredeki panel ve eğitimler tüm

katılımcılara açık olup kayıtlar ücretsiz olacak."  Topaç, Dünya Yatırımcı Haftası kapsamında 1 Ekim'de Borsa İstanbul’da, yatırımcılar ve sermaye piyasası

kurumları temsilcileri katılımıyla Gong Töreni düzenleyeceklerini de sözlerine ekledi.  Verilen bilgiye göre, TSPB, Bireysel Emeklilik Sistemi'nden (BES)

cayma hakkının 2 aydan 2 ila 3 yıla çıkarılmasına ilişkin SPK'ya talep iletti.
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"Yatırım fonları ve borçlanma araçlarında stopaj düşürülmeli"

- TSPB Başkanı Erhan Topaç:

- "(Mevduat ve katılma hesaplarındaki stopaj oranın 3 ay geçerli olmak üzere indirilmesi) Varlık sınıfları arasında asimetri yaratıp mevduatın baskınlığını

artırdı"

- "Bizim önerimiz aynı şeyin, aynı oranlarda (stopajın düşürülmesi) yatırım fonları ve borçlanma araçlarında da olması. Şu anda 1 yıldan az hem yatırım

fonları hem borçlanma araçlarında stopaj yüzde 10, bunun yüzde 3'e düşmesini istiyoruz. 1 yıl üstünde de sıfırı önerdik"

- "Reel sektörün finansmanında sermaye piyasasının kullanılması desteklenmeli. Yatırım bankacılığı modeli desteklenmeli ve geliştirilmeli. Rekabetçi ve

cazip bir finansal sistem yaratılmalı"

- "İlk 6 ayda aracı kurumlarımız 9 şirketin halka açılmasına aracılık etti. Bu halka arzlardan kabaca 5,4 milyar TL kaynak yaratıldı. Bu son yılların en ciddi

halka arz rakamı"

İSTANBUL (AA) - Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Başkanı Erhan Topaç, mevduat ve katılma hesaplarındaki stopaj oranın 3 ay geçerli olmak

üzere indirilmesinin varlık sınıfları arasında asimetri yaratıp mevduatın baskınlığını artırdığını belirterek, "Bizim önerimiz aynı şeyin, aynı oranlarda (stopajın

düşürülmesi) yatırım fonları ve borçlanma araçlarında da olması. Şu anda 1 yıldan az hem yatırım fonları hem borçlanma araçlarında stopaj yüzde 10, bunun

yüzde 3'e düşmesini istiyoruz. 1 yıl üstünde de sıfırı önerdik." dedi.  Erhan Topaç, sektörün 2018 ilk yarıyıl verilerini ve sermaye piyasasının geliştirilmesi için

önerilerini TSPB Genel Merkez'de düzenlenen "Sermaye Piyasalarının Geleceği" konulu basın toplantısında paylaştı.  Topaç, 79 aracı kurum, 44 banka, 53

portföy yönetim şirketi ve 49 yatırım ortaklığı olmak üzere toplam 225 kurum sayısıyla, finans sektöründe en kapsamlı üye yapısına sahip kuruluş olduklarını

söyledi.  Sermaye piyasaları üzerinden hem pay senedi hem de borçlanma aracı ihraçlarıyla ekonomiye finansman sağladıklarına işaret eden Topaç,

sektörün yurt içi tasarrufları yatırımlara yönlendirerek sermayenin tabana yayılmasını sağladığını ve yurt dışı tasarrufları ülkeye çekerek cari açığın

finansmanında rol oynadığını vurguladı.  Topaç, sermaye piyasasının stratejik sektör olarak belirlenmesi ve en üst düzeyde sahiplenilmesi gerektiğini dile

getirdi.  Erhan Topaç, sektörün ileriye taşınmasının, hem kaynak arayan işletmelere hem de yatırımcılara daha fazla seçenek sunabilmesi için Birliğin

öncelikli gördüğü alanları ve bu alanlarla ilgili önerilerini şöyle sıraladı:  "Sermaye piyasası stratejik sektör olarak belirlenmeli ve en üst düzeyde

sahiplenilmeli. Yurt içi tasarrufların sermaye piyasası yoluyla yatırıma yönlendirilmesi desteklenmeli. Reel sektörün finansmanında sermaye piyasasının

kullanılması desteklenmeli. Yatırım bankacılığı modeli desteklenmeli ve geliştirilmeli. Rekabetçi ve cazip bir finansal sistem yaratılmalı."     - "Reel sektörün

kaynak yaratmasına aracılık ediyoruz"     TSPB Başkanı Topaç, sermaye piyasalarına yönelik detaylı önerileri ilgili kurumlarla paylaştıklarını belirterek, reel

sektörün kaynak yaratmasına aracılık ettiklerini anlattı.  Gelecek dönemde paydaşlarının da desteğiyle daha güçlü sermaye piyasaları ekosistemi

oluşturmayı umduklarını dile getiren Topaç, "Ekim ayı içinde, üyelerimizin ve sektör temsilcilerinin katılacağı geniş kapsamlı bir çalıştay düzenleyerek ortak

akılla önerilerimizi geliştirmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.  TSPB tarafından düzenli olarak derlenen veriler hakkında da bilgi veren Topaç, şunları

kaydetti:  "Yakın zamanda sektörümüzün ilk altı ayına ilişkin verileri derledik. İlk 6 ayda aracı kurumlarımız 9 şirketin halka açılmasına aracılık etti. Bu halka

arzlardan kabaca 5,4 milyar TL kaynak yaratıldı. Bu son yılların en ciddi halka arz rakamı. Ayrıca bedelli sermaye artırımları ve ikincil halka arzlar da yapıldı.

Bunlarla da 13,4 milyar TL’si öz kaynak yoluyla, 111 milyar TL’si borçlanma aracı ihracıyla kaynak yaratmasına aracılık etti. İlk 6 ayda geçen seneye göre

işlem hacimlerimiz yüzde 55 arttı. Pay piyasamız dünyadaki en likit piyasalar arasında yer alıyor."  Topaç, portföy yönetim şirketleri tarafında ise yönetilen

portföy büyüklüğünün son bir yılda yüzde 20 artışla 168 milyar TL’ye çıktığını aktararak, "Hedefimiz bu tutarları daha da arttırarak kurumsal yatırımcı

tabanımızı genişletmek." dedi.     - "Son vergi düzenlemesi, piyasamızın gelişmesini olumsuz etkileyebilir"     Erhan Topaç, mevduat ve katılma

hesaplarındaki stopaj oranın 3 ay geçerli olmak üzere indirilmesine dair 30 Ağustos'ta alınan karara değinerek, şu değerlendirmelerde bulundu:  "Yeni

düzenleme varlık sınıfları arasında asimetri yaratıp mevduatın baskınlığını daha da artırıyor. Yatırım araçları arasında yaratılan vergi arbitrajı, sermaye

piyasası araçlarının gelişimini olumsuz etkileyecek. Özellikle kurumsal yatırımcı tabanını olumsuz etkileyeceğinden ve reel sektörün sermaye piyasası

yoluyla finansman sağlama olanaklarını kısıtlayacağından endişe ediyoruz."  Bu durumu aynı gün Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) bildirdiklerini aktaran

Topaç, şunları kaydetti:  "Bu konuda bir gelişme bekliyoruz. Bizim önerimiz aynı şeyin aynı oranlarda (stopajın düşürülmesi) yatırım fonları ve borçlanma

araçlarında da olması. Şu anda 1 yıldan az hem yatırım fonları hem borçlanma araçlarında stopaj yüzde 10, bunun yüzde 3'e düşmesini istiyoruz. 1 yıl

üstünde de sıfırı önerdik. Yatırım araçları arasındaki dengenin korunmasını istiyoruz. Hazine ve Maliye Bakanlığı'na da ilettik, değerlendiriyorlar."  Cari açığın

finansmanında sermaye piyasasının önemli bir rol oynadığının altını çizen Topaç, yerli yatırımcıların çoğunluğunun TL/YP mevduatta, yabancıların birinci

tercihlerinin ise pay piyasası olduğunu söyledi.     - "Etkinliklerimizle sermaye piyasası farkındalığını artırıyoruz"     Topaç, etkinliklerle sermaye piyasası

farkındalığını artırdıklarını belirterek, Birliğin gelecek dönem etkinliklerine ilişkin şu bilgileri verdi:  "Sektörümüzün en önemli etkinliği haline gelen ve bu sene

13-14 Kasım'da üçüncüsünü düzenleyeceğimiz Kongremizin çalışmalarına hız verdik. İki gün boyunca dünyaca ünlü uzmanlara ev sahipliği yapacak

Kongre’de, 100’ü aşkın konuşmacı yer alacak. 24 panelin yanı sıra 24 farklı başlıkta eğitim programları yapılacak. Kongredeki panel ve eğitimler tüm

katılımcılara açık olup kayıtlar ücretsiz olacak."  Topaç, Dünya Yatırımcı Haftası kapsamında 1 Ekim'de Borsa İstanbul’da, yatırımcılar ve sermaye piyasası

kurumları temsilcileri katılımıyla Gong Töreni düzenleyeceklerini de sözlerine ekledi.  Verilen bilgiye göre, TSPB, Bireysel Emeklilik Sistemi'nden (BES)

cayma hakkının 2 aydan 2 ila 3 yıla çıkarılmasına ilişkin SPK'ya talep iletti.
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İSTANBUL (AA) - Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Başkanı Erhan Topaç, mevduat ve katılma hesaplarındaki stopaj oranın 3 ay geçerli olmak

üzere indirilmesinin varlık sınıfları arasında asimetri yaratıp mevduatın baskınlığını artırdığını belirterek, "Bizim önerimiz aynı şeyin, aynı oranlarda (stopajın

düşürülmesi) yatırım fonları ve borçlanma araçlarında da olması. Şu anda 1 yıldan az hem yatırım fonları hem borçlanma araçlarında stopaj yüzde 10, bunun

yüzde 3'e düşmesini istiyoruz. 1 yıl üstünde de sıfırı önerdik." dedi.Erhan Topaç, sektörün 2018 ilk yarıyıl verilerini ve sermaye piyasasının geliştirilmesi için

önerilerini TSPB Genel Merkez'de düzenlenen "Sermaye Piyasalarının Geleceği" konulu basın toplantısında paylaştı. Topaç, 79 aracı kurum, 44 banka, 53

portföy yönetim şirketi ve 49 yatırım ortaklığı olmak üzere toplam 225 kurum sayısıyla, finans sektöründe en kapsamlı üye yapısına sahip kuruluş olduklarını

söyledi. Sermaye piyasaları üzerinden hem pay senedi hem de borçlanma aracı ihraçlarıyla ekonomiye finansman sağladıklarına işaret eden Topaç,

sektörün yurt içi tasarrufları yatırımlara yönlendirerek sermayenin tabana yayılmasını sağladığını ve yurt dışı tasarrufları ülkeye çekerek cari açığın

finansmanında rol oynadığını vurguladı. Topaç, sermaye piyasasının stratejik sektör olarak belirlenmesi ve en üst düzeyde sahiplenilmesi gerektiğini dile

getirdi. Erhan Topaç, sektörün ileriye taşınmasının, hem kaynak arayan işletmelere hem de yatırımcılara daha fazla seçenek sunabilmesi için Birliğin

öncelikli gördüğü alanları ve bu alanlarla ilgili önerilerini şöyle sıraladı: "Sermaye piyasası stratejik sektör olarak belirlenmeli ve en üst düzeyde

sahiplenilmeli. Yurt içi tasarrufların sermaye piyasası yoluyla yatırıma yönlendirilmesi desteklenmeli. Reel sektörün finansmanında sermaye piyasasının

kullanılması desteklenmeli. Yatırım bankacılığı modeli desteklenmeli ve geliştirilmeli. Rekabetçi ve cazip bir finansal sistem yaratılmalı."   - "Reel sektörün

kaynak yaratmasına aracılık ediyoruz"   TSPB Başkanı Topaç, sermaye piyasalarına yönelik detaylı önerileri ilgili kurumlarla paylaştıklarını belirterek, reel

sektörün kaynak yaratmasına aracılık ettiklerini anlattı. Gelecek dönemde paydaşlarının da desteğiyle daha güçlü sermaye piyasaları ekosistemi oluşturmayı

umduklarını dile getiren Topaç, "Ekim ayı içinde, üyelerimizin ve sektör temsilcilerinin katılacağı geniş kapsamlı bir çalıştay düzenleyerek ortak akılla

önerilerimizi geliştirmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı. TSPB tarafından düzenli olarak derlenen veriler hakkında da bilgi veren Topaç, şunları

kaydetti: "Yakın zamanda sektörümüzün ilk altı ayına ilişkin verileri derledik. İlk 6 ayda aracı kurumlarımız 9 şirketin halka açılmasına aracılık etti. Bu halka

arzlardan kabaca 5,4 milyar TL kaynak yaratıldı. Bu son yılların en ciddi halka arz rakamı. Ayrıca bedelli sermaye artırımları ve ikincil halka arzlar da yapıldı.

Bunlarla da 13,4 milyar TL’si öz kaynak yoluyla, 111 milyar TL’si borçlanma aracı ihracıyla kaynak yaratmasına aracılık etti. İlk 6 ayda geçen seneye göre

işlem hacimlerimiz yüzde 55 arttı. Pay piyasamız dünyadaki en likit piyasalar arasında yer alıyor." Topaç, portföy yönetim şirketleri tarafında ise yönetilen

portföy büyüklüğünün son bir yılda yüzde 20 artışla 168 milyar TL’ye çıktığını aktararak, "Hedefimiz bu tutarları daha da arttırarak kurumsal yatırımcı

tabanımızı genişletmek." dedi.   - "Son vergi düzenlemesi, piyasamızın gelişmesini olumsuz etkileyebilir"   Erhan Topaç, mevduat ve katılma hesaplarındaki

stopaj oranın 3 ay geçerli olmak üzere indirilmesine dair 30 Ağustos'ta alınan karara değinerek, şu değerlendirmelerde bulundu: "Yeni düzenleme varlık

sınıfları arasında asimetri yaratıp mevduatın baskınlığını daha da artırıyor. Yatırım araçları arasında yaratılan vergi arbitrajı, sermaye piyasası araçlarının

gelişimini olumsuz etkileyecek. Özellikle kurumsal yatırımcı tabanını olumsuz etkileyeceğinden ve reel sektörün sermaye piyasası yoluyla finansman

sağlama olanaklarını kısıtlayacağından endişe ediyoruz." Bu durumu aynı gün Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) bildirdiklerini aktaran Topaç, şunları

kaydetti: "Bu konuda bir gelişme bekliyoruz. Bizim önerimiz aynı şeyin aynı oranlarda (stopajın düşürülmesi) yatırım fonları ve borçlanma araçlarında da

olması. Şu anda 1 yıldan az hem yatırım fonları hem borçlanma araçlarında stopaj yüzde 10, bunun yüzde 3'e düşmesini istiyoruz. 1 yıl üstünde de sıfırı

önerdik. Yatırım araçları arasındaki dengenin korunmasını istiyoruz. Hazine ve Maliye Bakanlığı'na da ilettik, değerlendiriyorlar." Cari açığın finansmanında

sermaye piyasasının önemli bir rol oynadığının altını çizen Topaç, yerli yatırımcıların çoğunluğunun TL/YP mevduatta, yabancıların birinci tercihlerinin ise

pay piyasası olduğunu söyledi.   - "Etkinliklerimizle sermaye piyasası farkındalığını artırıyoruz"   Topaç, etkinliklerle sermaye piyasası farkındalığını

artırdıklarını belirterek, Birliğin gelecek dönem etkinliklerine ilişkin şu bilgileri verdi: "Sektörümüzün en önemli etkinliği haline gelen ve bu sene 13-14

Kasım'da üçüncüsünü düzenleyeceğimiz Kongremizin çalışmalarına hız verdik. İki gün boyunca dünyaca ünlü uzmanlara ev sahipliği yapacak Kongre’de,

100’ü aşkın konuşmacı yer alacak. 24 panelin yanı sıra 24 farklı başlıkta eğitim programları yapılacak. Kongredeki panel ve eğitimler tüm katılımcılara açık

olup kayıtlar ücretsiz olacak." Topaç, Dünya Yatırımcı Haftası kapsamında 1 Ekim'de Borsa İstanbul’da, yatırımcılar ve sermaye piyasası kurumları

temsilcileri katılımıyla Gong Töreni düzenleyeceklerini de sözlerine ekledi. Verilen bilgiye göre, TSPB, Bireysel Emeklilik Sistemi'nden (BES) cayma hakkının

2 aydan 2 ila 3 yıla çıkarılmasına ilişkin SPK'ya talep iletti.
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"Yatırım fonları ve borçlanma araçlarında stopaj düşürülmeli"

- TSPB Başkanı Erhan Topaç:

- "(Mevduat ve katılma hesaplarındaki stopaj oranın 3 ay geçerli olmak üzere indirilmesi) Varlık sınıfları arasında asimetri yaratıp mevduatın baskınlığını

artırdı"

- "Bizim önerimiz aynı şeyin, aynı oranlarda (stopajın düşürülmesi) yatırım fonları ve borçlanma araçlarında da olması. Şu anda 1 yıldan az hem yatırım

fonları hem borçlanma araçlarında stopaj yüzde 10, bunun yüzde 3'e düşmesini istiyoruz. 1 yıl üstünde de sıfırı önerdik"

- "Reel sektörün finansmanında sermaye piyasasının kullanılması desteklenmeli. Yatırım bankacılığı modeli desteklenmeli ve geliştirilmeli. Rekabetçi ve

cazip bir finansal sistem yaratılmalı"

- "İlk 6 ayda aracı kurumlarımız 9 şirketin halka açılmasına aracılık etti. Bu halka arzlardan kabaca 5,4 milyar TL kaynak yaratıldı. Bu son yılların en ciddi

halka arz rakamı"

İSTANBUL (AA) - Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Başkanı Erhan Topaç, mevduat ve katılma hesaplarındaki stopaj oranın 3 ay geçerli olmak

üzere indirilmesinin varlık sınıfları arasında asimetri yaratıp mevduatın baskınlığını artırdığını belirterek, "Bizim önerimiz aynı şeyin, aynı oranlarda (stopajın

düşürülmesi) yatırım fonları ve borçlanma araçlarında da olması. Şu anda 1 yıldan az hem yatırım fonları hem borçlanma araçlarında stopaj yüzde 10, bunun

yüzde 3'e düşmesini istiyoruz. 1 yıl üstünde de sıfırı önerdik." dedi.  Erhan Topaç, sektörün 2018 ilk yarıyıl verilerini ve sermaye piyasasının geliştirilmesi için

önerilerini TSPB Genel Merkez'de düzenlenen "Sermaye Piyasalarının Geleceği" konulu basın toplantısında paylaştı.  Topaç, 79 aracı kurum, 44 banka, 53

portföy yönetim şirketi ve 49 yatırım ortaklığı olmak üzere toplam 225 kurum sayısıyla, finans sektöründe en kapsamlı üye yapısına sahip kuruluş olduklarını

söyledi.  Sermaye piyasaları üzerinden hem pay senedi hem de borçlanma aracı ihraçlarıyla ekonomiye finansman sağladıklarına işaret eden Topaç,

sektörün yurt içi tasarrufları yatırımlara yönlendirerek sermayenin tabana yayılmasını sağladığını ve yurt dışı tasarrufları ülkeye çekerek cari açığın

finansmanında rol oynadığını vurguladı.  Topaç, sermaye piyasasının stratejik sektör olarak belirlenmesi ve en üst düzeyde sahiplenilmesi gerektiğini dile

getirdi.  Erhan Topaç, sektörün ileriye taşınmasının, hem kaynak arayan işletmelere hem de yatırımcılara daha fazla seçenek sunabilmesi için Birliğin

öncelikli gördüğü alanları ve bu alanlarla ilgili önerilerini şöyle sıraladı:  "Sermaye piyasası stratejik sektör olarak belirlenmeli ve en üst düzeyde

sahiplenilmeli. Yurt içi tasarrufların sermaye piyasası yoluyla yatırıma yönlendirilmesi desteklenmeli. Reel sektörün finansmanında sermaye piyasasının

kullanılması desteklenmeli. Yatırım bankacılığı modeli desteklenmeli ve geliştirilmeli. Rekabetçi ve cazip bir finansal sistem yaratılmalı."     - "Reel sektörün

kaynak yaratmasına aracılık ediyoruz"     TSPB Başkanı Topaç, sermaye piyasalarına yönelik detaylı önerileri ilgili kurumlarla paylaştıklarını belirterek, reel

sektörün kaynak yaratmasına aracılık ettiklerini anlattı.  Gelecek dönemde paydaşlarının da desteğiyle daha güçlü sermaye piyasaları ekosistemi

oluşturmayı umduklarını dile getiren Topaç, "Ekim ayı içinde, üyelerimizin ve sektör temsilcilerinin katılacağı geniş kapsamlı bir çalıştay düzenleyerek ortak

akılla önerilerimizi geliştirmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.  TSPB tarafından düzenli olarak derlenen veriler hakkında da bilgi veren Topaç, şunları

kaydetti:  "Yakın zamanda sektörümüzün ilk altı ayına ilişkin verileri derledik. İlk 6 ayda aracı kurumlarımız 9 şirketin halka açılmasına aracılık etti. Bu halka

arzlardan kabaca 5,4 milyar TL kaynak yaratıldı. Bu son yılların en ciddi halka arz rakamı. Ayrıca bedelli sermaye artırımları ve ikincil halka arzlar da yapıldı.

Bunlarla da 13,4 milyar TL’si öz kaynak yoluyla, 111 milyar TL’si borçlanma aracı ihracıyla kaynak yaratmasına aracılık etti. İlk 6 ayda geçen seneye göre

işlem hacimlerimiz yüzde 55 arttı. Pay piyasamız dünyadaki en likit piyasalar arasında yer alıyor."  Topaç, portföy yönetim şirketleri tarafında ise yönetilen

portföy büyüklüğünün son bir yılda yüzde 20 artışla 168 milyar TL’ye çıktığını aktararak, "Hedefimiz bu tutarları daha da arttırarak kurumsal yatırımcı

tabanımızı genişletmek." dedi.     - "Son vergi düzenlemesi, piyasamızın gelişmesini olumsuz etkileyebilir"     Erhan Topaç, mevduat ve katılma

hesaplarındaki stopaj oranın 3 ay geçerli olmak üzere indirilmesine dair 30 Ağustos'ta alınan karara değinerek, şu değerlendirmelerde bulundu:  "Yeni

düzenleme varlık sınıfları arasında asimetri yaratıp mevduatın baskınlığını daha da artırıyor. Yatırım araçları arasında yaratılan vergi arbitrajı, sermaye

piyasası araçlarının gelişimini olumsuz etkileyecek. Özellikle kurumsal yatırımcı tabanını olumsuz etkileyeceğinden ve reel sektörün sermaye piyasası

yoluyla finansman sağlama olanaklarını kısıtlayacağından endişe ediyoruz."  Bu durumu aynı gün Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) bildirdiklerini aktaran

Topaç, şunları kaydetti:  "Bu konuda bir gelişme bekliyoruz. Bizim önerimiz aynı şeyin aynı oranlarda (stopajın düşürülmesi) yatırım fonları ve borçlanma

araçlarında da olması. Şu anda 1 yıldan az hem yatırım fonları hem borçlanma araçlarında stopaj yüzde 10, bunun yüzde 3'e düşmesini istiyoruz. 1 yıl

üstünde de sıfırı önerdik. Yatırım araçları arasındaki dengenin korunmasını istiyoruz. Hazine ve Maliye Bakanlığı'na da ilettik, değerlendiriyorlar."  Cari açığın

finansmanında sermaye piyasasının önemli bir rol oynadığının altını çizen Topaç, yerli yatırımcıların çoğunluğunun TL/YP mevduatta, yabancıların birinci

tercihlerinin ise pay piyasası olduğunu söyledi.     - "Etkinliklerimizle sermaye piyasası farkındalığını artırıyoruz"     Topaç, etkinliklerle sermaye piyasası

farkındalığını artırdıklarını belirterek, Birliğin gelecek dönem etkinliklerine ilişkin şu bilgileri verdi:  "Sektörümüzün en önemli etkinliği haline gelen ve bu sene

13-14 Kasım'da üçüncüsünü düzenleyeceğimiz Kongremizin çalışmalarına hız verdik. İki gün boyunca dünyaca ünlü uzmanlara ev sahipliği yapacak

Kongre’de, 100’ü aşkın konuşmacı yer alacak. 24 panelin yanı sıra 24 farklı başlıkta eğitim programları yapılacak. Kongredeki panel ve eğitimler tüm

katılımcılara açık olup kayıtlar ücretsiz olacak."  Topaç, Dünya Yatırımcı Haftası kapsamında 1 Ekim'de Borsa İstanbul’da, yatırımcılar ve sermaye piyasası

kurumları temsilcileri katılımıyla Gong Töreni düzenleyeceklerini de sözlerine ekledi.  Verilen bilgiye göre, TSPB, Bireysel Emeklilik Sistemi'nden (BES)

cayma hakkının 2 aydan 2 ila 3 yıla çıkarılmasına ilişkin SPK'ya talep iletti.
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"Yatırım fonları ve borçlanma araçlarında stopaj düşürülmeli"

 

İSTANBUL (AA) - Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Başkanı Erhan Topaç, mevduat ve katılma hesaplarındaki stopaj oranın 3 ay geçerli olmak

üzere indirilmesinin varlık sınıfları arasında asimetri yaratıp mevduatın baskınlığını artırdığını belirterek, "Bizim önerimiz aynı şeyin, aynı oranlarda (stopajın

düşürülmesi) yatırım fonları ve borçlanma araçlarında da olması. Şu anda 1 yıldan az hem yatırım fonları hem borçlanma araçlarında stopaj yüzde 10, bunun

yüzde 3'e düşmesini istiyoruz. 1 yıl üstünde de sıfırı önerdik." dedi.  Erhan Topaç, sektörün 2018 ilk yarıyıl verilerini ve sermaye piyasasının geliştirilmesi için

önerilerini TSPB Genel Merkez'de düzenlenen "Sermaye Piyasalarının Geleceği" konulu basın toplantısında paylaştı.  Topaç, 79 aracı kurum, 44 banka, 53

portföy yönetim şirketi ve 49 yatırım ortaklığı olmak üzere toplam 225 kurum sayısıyla, finans sektöründe en kapsamlı üye yapısına sahip kuruluş olduklarını

söyledi.  Sermaye piyasaları üzerinden hem pay senedi hem de borçlanma aracı ihraçlarıyla ekonomiye finansman sağladıklarına işaret eden Topaç,

sektörün yurt içi tasarrufları yatırımlara yönlendirerek sermayenin tabana yayılmasını sağladığını ve yurt dışı tasarrufları ülkeye çekerek cari açığın

finansmanında rol oynadığını vurguladı.  Topaç, sermaye piyasasının stratejik sektör olarak belirlenmesi ve en üst düzeyde sahiplenilmesi gerektiğini dile

getirdi.  Erhan Topaç, sektörün ileriye taşınmasının, hem kaynak arayan işletmelere hem de yatırımcılara daha fazla seçenek sunabilmesi için Birliğin

öncelikli gördüğü alanları ve bu alanlarla ilgili önerilerini şöyle sıraladı:  "Sermaye piyasası stratejik sektör olarak belirlenmeli ve en üst düzeyde

sahiplenilmeli. Yurt içi tasarrufların sermaye piyasası yoluyla yatırıma yönlendirilmesi desteklenmeli. Reel sektörün finansmanında sermaye piyasasının

kullanılması desteklenmeli. Yatırım bankacılığı modeli desteklenmeli ve geliştirilmeli. Rekabetçi ve cazip bir finansal sistem yaratılmalı."     - "Reel sektörün

kaynak yaratmasına aracılık ediyoruz"     TSPB Başkanı Topaç, sermaye piyasalarına yönelik detaylı önerileri ilgili kurumlarla paylaştıklarını belirterek, reel

sektörün kaynak yaratmasına aracılık ettiklerini anlattı.  Gelecek dönemde paydaşlarının da desteğiyle daha güçlü sermaye piyasaları ekosistemi

oluşturmayı umduklarını dile getiren Topaç, "Ekim ayı içinde, üyelerimizin ve sektör temsilcilerinin katılacağı geniş kapsamlı bir çalıştay düzenleyerek ortak

akılla önerilerimizi geliştirmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.  TSPB tarafından düzenli olarak derlenen veriler hakkında da bilgi veren Topaç, şunları

kaydetti:  "Yakın zamanda sektörümüzün ilk altı ayına ilişkin verileri derledik. İlk 6 ayda aracı kurumlarımız 9 şirketin halka açılmasına aracılık etti. Bu halka

arzlardan kabaca 5,4 milyar TL kaynak yaratıldı. Bu son yılların en ciddi halka arz rakamı. Ayrıca bedelli sermaye artırımları ve ikincil halka arzlar da yapıldı.

Bunlarla da 13,4 milyar TL’si öz kaynak yoluyla, 111 milyar TL’si borçlanma aracı ihracıyla kaynak yaratmasına aracılık etti. İlk 6 ayda geçen seneye göre

işlem hacimlerimiz yüzde 55 arttı. Pay piyasamız dünyadaki en likit piyasalar arasında yer alıyor."  Topaç, portföy yönetim şirketleri tarafında ise yönetilen

portföy büyüklüğünün son bir yılda yüzde 20 artışla 168 milyar TL’ye çıktığını aktararak, "Hedefimiz bu tutarları daha da arttırarak kurumsal yatırımcı

tabanımızı genişletmek." dedi.     - "Son vergi düzenlemesi, piyasamızın gelişmesini olumsuz etkileyebilir"     Erhan Topaç, mevduat ve katılma

hesaplarındaki stopaj oranın 3 ay geçerli olmak üzere indirilmesine dair 30 Ağustos'ta alınan karara değinerek, şu değerlendirmelerde bulundu:  "Yeni

düzenleme varlık sınıfları arasında asimetri yaratıp mevduatın baskınlığını daha da artırıyor. Yatırım araçları arasında yaratılan vergi arbitrajı, sermaye

piyasası araçlarının gelişimini olumsuz etkileyecek. Özellikle kurumsal yatırımcı tabanını olumsuz etkileyeceğinden ve reel sektörün sermaye piyasası

yoluyla finansman sağlama olanaklarını kısıtlayacağından endişe ediyoruz."  Bu durumu aynı gün Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) bildirdiklerini aktaran

Topaç, şunları kaydetti:  "Bu konuda bir gelişme bekliyoruz. Bizim önerimiz aynı şeyin aynı oranlarda (stopajın düşürülmesi) yatırım fonları ve borçlanma

araçlarında da olması. Şu anda 1 yıldan az hem yatırım fonları hem borçlanma araçlarında stopaj yüzde 10, bunun yüzde 3'e düşmesini istiyoruz. 1 yıl

üstünde de sıfırı önerdik. Yatırım araçları arasındaki dengenin korunmasını istiyoruz. Hazine ve Maliye Bakanlığı'na da ilettik, değerlendiriyorlar."  Cari açığın

finansmanında sermaye piyasasının önemli bir rol oynadığının altını çizen Topaç, yerli yatırımcıların çoğunluğunun TL/YP mevduatta, yabancıların birinci

tercihlerinin ise pay piyasası olduğunu söyledi.     - "Etkinliklerimizle sermaye piyasası farkındalığını artırıyoruz"     Topaç, etkinliklerle sermaye piyasası

farkındalığını artırdıklarını belirterek, Birliğin gelecek dönem etkinliklerine ilişkin şu bilgileri verdi:  "Sektörümüzün en önemli etkinliği haline gelen ve bu sene

13-14 Kasım'da üçüncüsünü düzenleyeceğimiz Kongremizin çalışmalarına hız verdik. İki gün boyunca dünyaca ünlü uzmanlara ev sahipliği yapacak

Kongre’de, 100’ü aşkın konuşmacı yer alacak. 24 panelin yanı sıra 24 farklı başlıkta eğitim programları yapılacak. Kongredeki panel ve eğitimler tüm

katılımcılara açık olup kayıtlar ücretsiz olacak."  Topaç, Dünya Yatırımcı Haftası kapsamında 1 Ekim'de Borsa İstanbul’da, yatırımcılar ve sermaye piyasası

kurumları temsilcileri katılımıyla Gong Töreni düzenleyeceklerini de sözlerine ekledi.  Verilen bilgiye göre, TSPB, Bireysel Emeklilik Sistemi'nden (BES)

cayma hakkının 2 aydan 2 ila 3 yıla çıkarılmasına ilişkin SPK'ya talep iletti.
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"Yatırım fonları ve borçlanma araçlarında stopaj düşürülmeli"

- TSPB Başkanı Erhan Topaç:

- "(Mevduat ve katılma hesaplarındaki stopaj oranın 3 ay geçerli olmak üzere indirilmesi) Varlık sınıfları arasında asimetri yaratıp mevduatın baskınlığını

artırdı"

- "Bizim önerimiz aynı şeyin, aynı oranlarda (stopajın düşürülmesi) yatırım fonları ve borçlanma araçlarında da olması. Şu anda 1 yıldan az hem yatırım

fonları hem borçlanma araçlarında stopaj yüzde 10, bunun yüzde 3'e düşmesini istiyoruz. 1 yıl üstünde de sıfırı önerdik"

- "Reel sektörün finansmanında sermaye piyasasının kullanılması desteklenmeli. Yatırım bankacılığı modeli desteklenmeli ve geliştirilmeli. Rekabetçi ve

cazip bir finansal sistem yaratılmalı"

- "İlk 6 ayda aracı kurumlarımız 9 şirketin halka açılmasına aracılık etti. Bu halka arzlardan kabaca 5,4 milyar TL kaynak yaratıldı. Bu son yılların en ciddi

halka arz rakamı"

İSTANBUL (AA) - Türkiye  Birliği () Başkanı , mevduat ve katılma hesaplarındaki stopaj oranın 3 ay geçerli olmak üzere indirilmesinin varlık sınıfları arasında

asimetri yaratıp mevduatın baskınlığını artırdığını belirterek, "Bizim önerimiz aynı şeyin, aynı oranlarda (stopajın düşürülmesi) yatırım fonları ve borçlanma

araçlarında da olması. Şu anda 1 yıldan az hem yatırım fonları hem borçlanma araçlarında stopaj yüzde 10, bunun yüzde 3'e düşmesini istiyoruz. 1 yıl

üstünde de sıfırı önerdik." dedi.Erhan Topaç, sektörün 2018 ilk yarıyıl verilerini ve sermaye piyasasının geliştirilmesi için önerilerini TSPB Genel Merkez'de

düzenlenen "Sermaye Piyasalarının Geleceği" konulu basın toplantısında paylaştı. Topaç, 79 aracı kurum, 44 banka, 53 portföy yönetim şirketi ve 49 yatırım

ortaklığı olmak üzere toplam 225 kurum sayısıyla, finans sektöründe en kapsamlı üye yapısına sahip kuruluş olduklarını söyledi. Sermaye piyasaları

üzerinden hem pay senedi hem de borçlanma aracı ihraçlarıyla ekonomiye finansman sağladıklarına işaret eden Topaç, sektörün yurt içi tasarrufları

yatırımlara yönlendirerek sermayenin tabana yayılmasını sağladığını ve yurt dışı tasarrufları ülkeye çekerek cari açığın finansmanında rol oynadığını

vurguladı. Topaç, sermaye piyasasının stratejik sektör olarak belirlenmesi ve en üst düzeyde sahiplenilmesi gerektiğini dile getirdi. Erhan Topaç, sektörün

ileriye taşınmasının, hem kaynak arayan işletmelere hem de yatırımcılara daha fazla seçenek sunabilmesi için Birliğin öncelikli gördüğü alanları ve bu

alanlarla ilgili önerilerini şöyle sıraladı: "Sermaye piyasası stratejik sektör olarak belirlenmeli ve en üst düzeyde sahiplenilmeli. Yurt içi tasarrufların sermaye

piyasası yoluyla yatırıma yönlendirilmesi desteklenmeli. Reel sektörün finansmanında sermaye piyasasının kullanılması desteklenmeli. Yatırım bankacılığı

modeli desteklenmeli ve geliştirilmeli. Rekabetçi ve cazip bir finansal sistem yaratılmalı."   - "Reel sektörün kaynak yaratmasına aracılık ediyoruz"   TSPB

Başkanı Topaç, sermaye piyasalarına yönelik detaylı önerileri ilgili kurumlarla paylaştıklarını belirterek, reel sektörün kaynak yaratmasına aracılık ettiklerini

anlattı. Gelecek dönemde paydaşlarının da desteğiyle daha güçlü sermaye piyasaları ekosistemi oluşturmayı umduklarını dile getiren Topaç, "Ekim ayı

içinde, üyelerimizin ve sektör temsilcilerinin katılacağı geniş kapsamlı bir çalıştay düzenleyerek ortak akılla önerilerimizi geliştirmeye devam edeceğiz."

ifadelerini kullandı. TSPB tarafından düzenli olarak derlenen veriler hakkında da bilgi veren Topaç, şunları kaydetti: "Yakın zamanda sektörümüzün ilk altı

ayına ilişkin verileri derledik. İlk 6 ayda aracı kurumlarımız 9 şirketin halka açılmasına aracılık etti. Bu halka arzlardan kabaca 5,4 milyar TL kaynak yaratıldı.

Bu son yılların en ciddi halka arz rakamı. Ayrıca bedelli sermaye artırımları ve ikincil halka arzlar da yapıldı. Bunlarla da 13,4 milyar TL’si öz kaynak yoluyla,

111 milyar TL’si borçlanma aracı ihracıyla kaynak yaratmasına aracılık etti. İlk 6 ayda geçen seneye göre işlem hacimlerimiz yüzde 55 arttı. Pay piyasamız

dünyadaki en likit piyasalar arasında yer alıyor." Topaç, portföy yönetim şirketleri tarafında ise yönetilen portföy büyüklüğünün son bir yılda yüzde 20 artışla

168 milyar TL’ye çıktığını aktararak, "Hedefimiz bu tutarları daha da arttırarak kurumsal yatırımcı tabanımızı genişletmek." dedi.   - "Son vergi düzenlemesi,

piyasamızın gelişmesini olumsuz etkileyebilir"   Erhan Topaç, mevduat ve katılma hesaplarındaki stopaj oranın 3 ay geçerli olmak üzere indirilmesine dair 30

Ağustos'ta alınan karara değinerek, şu değerlendirmelerde bulundu: "Yeni düzenleme varlık sınıfları arasında asimetri yaratıp mevduatın baskınlığını daha

da artırıyor. Yatırım araçları arasında yaratılan vergi arbitrajı, sermaye piyasası araçlarının gelişimini olumsuz etkileyecek. Özellikle kurumsal yatırımcı

tabanını olumsuz etkileyeceğinden ve reel sektörün sermaye piyasası yoluyla finansman sağlama olanaklarını kısıtlayacağından endişe ediyoruz." Bu

durumu aynı gün Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) bildirdiklerini aktaran Topaç, şunları kaydetti: "Bu konuda bir gelişme bekliyoruz. Bizim önerimiz aynı

şeyin aynı oranlarda (stopajın düşürülmesi) yatırım fonları ve borçlanma araçlarında da olması. Şu anda 1 yıldan az hem yatırım fonları hem borçlanma

araçlarında stopaj yüzde 10, bunun yüzde 3'e düşmesini istiyoruz. 1 yıl üstünde de sıfırı önerdik. Yatırım araçları arasındaki dengenin korunmasını istiyoruz.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na da ilettik, değerlendiriyorlar." Cari açığın finansmanında sermaye piyasasının önemli bir rol oynadığının altını çizen Topaç,

yerli yatırımcıların çoğunluğunun TL/YP mevduatta, yabancıların birinci tercihlerinin ise pay piyasası olduğunu söyledi.   - "Etkinliklerimizle sermaye piyasası

farkındalığını artırıyoruz"   Topaç, etkinliklerle sermaye piyasası farkındalığını artırdıklarını belirterek, Birliğin gelecek dönem etkinliklerine ilişkin şu bilgileri

verdi: "Sektörümüzün en önemli etkinliği haline gelen ve bu sene 13-14 Kasım'da üçüncüsünü düzenleyeceğimiz Kongremizin çalışmalarına hız verdik. İki

gün boyunca dünyaca ünlü uzmanlara ev sahipliği yapacak Kongre’de, 100’ü aşkın konuşmacı yer alacak. 24 panelin yanı sıra 24 farklı başlıkta eğitim

programları yapılacak. Kongredeki panel ve eğitimler tüm katılımcılara açık olup kayıtlar ücretsiz olacak." Topaç, Dünya Yatırımcı Haftası kapsamında 1

Ekim'de Borsa İstanbul’da, yatırımcılar ve sermaye piyasası kurumları temsilcileri katılımıyla Gong Töreni düzenleyeceklerini de sözlerine ekledi. Verilen

bilgiye göre, TSPB, Bireysel Emeklilik Sistemi'nden (BES) cayma hakkının 2 aydan 2 ila 3 yıla çıkarılmasına ilişkin SPK'ya talep iletti.
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'Yatırım Fonları Ve Borçlanma Araçlarında Stopaj Düşürülmeli'

TSPB Başkanı Erhan Topaç: '(Mevduat ve katılma hesaplarındaki stopaj oranın 3 ay geçerli olmak üzere indirilmesi) Varlık sınıfları arasında asimetri yaratıp

mevduatın baskınlığını artırdı' 'Bizim önerimiz aynı şeyin, aynı oranlarda (stopajın düşürülmesi) yatırım fonları ve borçlanma araçlarında da olması. Şu anda

1 yıldan az hem yatırım fonları hem borçlanma araçlarında stopaj yüzde 10, bunun yüzde 3'e düşmesini istiyoruz. 1 yıl üstünde de sıfırı önerdik' 'Reel

sektörün finansmanında sermaye piyasasının kullanılması desteklenmeli. Yatırım bankacılığı modeli desteklenmeli ve geliştirilmeli. Rekabetçi ve cazip bir

finansal sistem yaratılmalı' 'İlk 6 ayda aracı kurumlarımız 9 şirketin halka açılmasına aracılık etti. Bu halka arzlardan kabaca 5,4 milyar TL kaynak yaratıldı.

Bu son yılların en ciddi halka arz rakamı'Bireysel Emeklilik SistemiYurt DışıHazine ve Maliye BakanlığıSermaye Piyasası KuruluYatırımcı

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Başkanı Erhan Topaç, mevduat ve katılma hesaplarındaki stopaj oranın 3 ay geçerli olmak üzere indirilmesinin

varlık sınıfları arasında asimetri yaratıp mevduatın baskınlığını artırdığını belirterek, "Bizim önerimiz aynı şeyin, aynı oranlarda (stopajın düşürülmesi) yatırım

fonları ve borçlanma araçlarında da olması. Şu anda 1 yıldan az hem yatırım fonları hem borçlanma araçlarında stopaj yüzde 10, bunun yüzde 3'e düşmesini

istiyoruz. 1 yıl üstünde de sıfırı önerdik." dedi.Erhan Topaç, sektörün 2018 ilk yarıyıl verilerini ve sermaye piyasasının geliştirilmesi için önerilerini TSPB

Genel Merkez'de düzenlenen "Sermaye Piyasalarının Geleceği" konulu basın toplantısında paylaştı.Topaç, 79 aracı kurum, 44 banka, 53 portföy yönetim

şirketi ve 49 yatırım ortaklığı olmak üzere toplam 225 kurum sayısıyla, finans sektöründe en kapsamlı üye yapısına sahip kuruluş olduklarını

söyledi.Sermaye piyasaları üzerinden hem pay senedi hem de borçlanma aracı ihraçlarıyla ekonomiye finansman sağladıklarına işaret eden Topaç, sektörün

yurt içi tasarrufları yatırımlara yönlendirerek sermayenin tabana yayılmasını sağladığını ve yurt dışı tasarrufları ülkeye çekerek cari açığın finansmanında rol

oynadığını vurguladı.Topaç, sermaye piyasasının stratejik sektör olarak belirlenmesi ve en üst düzeyde sahiplenilmesi gerektiğini dile getirdi.Erhan Topaç,

sektörün ileriye taşınmasının, hem kaynak arayan işletmelere hem de yatırımcılara daha fazla seçenek sunabilmesi için Birliğin öncelikli gördüğü alanları ve

bu alanlarla ilgili önerilerini şöyle sıraladı:"Sermaye piyasası stratejik sektör olarak belirlenmeli ve en üst düzeyde sahiplenilmeli. Yurt içi tasarrufların

sermaye piyasası yoluyla yatırıma yönlendirilmesi desteklenmeli. Reel sektörün finansmanında sermaye piyasasının kullanılması desteklenmeli. Yatırım

bankacılığı modeli desteklenmeli ve geliştirilmeli. Rekabetçi ve cazip bir finansal sistem yaratılmalı."- "Reel sektörün kaynak yaratmasına aracılık

ediyoruz"TSPB Başkanı Topaç, sermaye piyasalarına yönelik detaylı önerileri ilgili kurumlarla paylaştıklarını belirterek, reel sektörün kaynak yaratmasına

aracılık ettiklerini anlattı.Gelecek dönemde paydaşlarının da desteğiyle daha güçlü sermaye piyasaları ekosistemi oluşturmayı umduklarını dile getiren

Topaç, "Ekim ayı içinde, üyelerimizin ve sektör temsilcilerinin katılacağı geniş kapsamlı bir çalıştay düzenleyerek ortak akılla önerilerimizi geliştirmeye devam

edeceğiz." ifadelerini kullandı.TSPB tarafından düzenli olarak derlenen veriler hakkında da bilgi veren Topaç, şunları kaydetti:"Yakın zamanda sektörümüzün

ilk altı ayına ilişkin verileri derledik. İlk 6 ayda aracı kurumlarımız 9 şirketin halka açılmasına aracılık etti. Bu halka arzlardan kabaca 5,4 milyar TL kaynak

yaratıldı. Bu son yılların en ciddi halka arz rakamı. Ayrıca bedelli sermaye artırımları ve ikincil halka arzlar da yapıldı. Bunlarla da 13,4 milyar TL’si öz kaynak

yoluyla, 111 milyar TL’si borçlanma aracı ihracıyla kaynak yaratmasına aracılık etti. İlk 6 ayda geçen seneye göre işlem hacimlerimiz yüzde 55 arttı. Pay

piyasamız dünyadaki en likit piyasalar arasında yer alıyor."Topaç, portföy yönetim şirketleri tarafında ise yönetilen portföy büyüklüğünün son bir yılda yüzde

20 artışla 168 milyar TL’ye çıktığını aktararak, "Hedefimiz bu tutarları daha da arttırarak kurumsal yatırımcı tabanımızı genişletmek." dedi.- "Son vergi

düzenlemesi, piyasamızın gelişmesini olumsuz etkileyebilir"Erhan Topaç, mevduat ve katılma hesaplarındaki stopaj oranın 3 ay geçerli olmak üzere

indirilmesine dair 30 Ağustos'ta alınan karara değinerek, şu değerlendirmelerde bulundu:"Yeni düzenleme varlık sınıfları arasında asimetri yaratıp mevduatın

baskınlığını daha da artırıyor. Yatırım araçları arasında yaratılan vergi arbitrajı, sermaye piyasası araçlarının gelişimini olumsuz etkileyecek. Özellikle

kurumsal yatırımcı tabanını olumsuz etkileyeceğinden ve reel sektörün sermaye piyasası yoluyla finansman sağlama olanaklarını kısıtlayacağından endişe

ediyoruz."Bu durumu aynı gün Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) bildirdiklerini aktaran Topaç, şunları kaydetti:"Bu konuda bir gelişme bekliyoruz. Bizim

önerimiz aynı şeyin aynı oranlarda (stopajın düşürülmesi) yatırım fonları ve borçlanma araçlarında da olması. Şu anda 1 yıldan az hem yatırım fonları hem

borçlanma araçlarında stopaj yüzde 10, bunun yüzde 3'e düşmesini istiyoruz. 1 yıl üstünde de sıfırı önerdik. Yatırım araçları arasındaki dengenin

korunmasını istiyoruz. Hazine ve Maliye Bakanlığı'na da ilettik, değerlendiriyorlar."Cari açığın finansmanında sermaye piyasasının önemli bir rol oynadığının

altını çizen Topaç, yerli yatırımcıların çoğunluğunun TL/YP mevduatta, yabancıların birinci tercihlerinin ise pay piyasası olduğunu söyledi.- "Etkinliklerimizle

sermaye piyasası farkındalığını artırıyoruz"Topaç, etkinliklerle sermaye piyasası farkındalığını artırdıklarını belirterek, Birliğin gelecek dönem etkinliklerine

ilişkin şu bilgileri verdi:"Sektörümüzün en önemli etkinliği haline gelen ve bu sene 13-14 Kasım'da üçüncüsünü düzenleyeceğimiz Kongremizin çalışmalarına

hız verdik. İki gün boyunca dünyaca ünlü uzmanlara ev sahipliği yapacak Kongre’de, 100’ü aşkın konuşmacı yer alacak. 24 panelin yanı sıra 24 farklı

başlıkta eğitim programları yapılacak. Kongredeki panel ve eğitimler tüm katılımcılara açık olup kayıtlar ücretsiz olacak."Topaç, Dünya Yatırımcı Haftası

kapsamında 1 Ekim'de Borsa İstanbul’da, yatırımcılar ve sermaye piyasası kurumları temsilcileri katılımıyla Gong Töreni düzenleyeceklerini de sözlerine

ekledi.Verilen bilgiye göre, TSPB, Bireysel Emeklilik Sistemi'nden (BES) cayma hakkının 2 aydan 2 ila 3 yıla çıkarılmasına ilişkin SPK'ya talep iletti. Kaynak :

AA
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İSTANBUL (AA)  Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Başkanı Erhan Topaç, mevduat ve katılma hesaplarındaki stopaj oranın 3 ay geçerli olmak üzere

indirilmesinin varlık sınıfları arasında asimetri yaratıp mevduatın baskınlığını artırdığını belirterek, "Bizim önerimiz aynı şeyin, aynı oranlarda (stopajın

düşürülmesi) yatırım fonları ve borçlanma araçlarında da olması. Şu anda 1 yıldan az hem yatırım fonları hem borçlanma araçlarında stopaj yüzde 10, bunun

yüzde 3'e düşmesini istiyoruz. 1 yıl üstünde de sıfırı önerdik." dedi.Erhan Topaç, sektörün 2018 ilk yarıyıl verilerini ve sermaye piyasasının geliştirilmesi için

önerilerini TSPB Genel Merkez'de düzenlenen "Sermaye Piyasalarının Geleceği" konulu basın toplantısında paylaştı. Topaç, 79 aracı kurum, 44 banka, 53

portföy yönetim şirketi ve 49 yatırım ortaklığı olmak üzere toplam 225 kurum sayısıyla, finans sektöründe en kapsamlı üye yapısına sahip kuruluş olduklarını

söyledi. Sermaye piyasaları üzerinden hem pay senedi hem de borçlanma aracı ihraçlarıyla ekonomiye finansman sağladıklarına işaret eden Topaç,

sektörün yurt içi tasarrufları yatırımlara yönlendirerek sermayenin tabana yayılmasını sağladığını ve yurt dışı tasarrufları ülkeye çekerek cari açığın

finansmanında rol oynadığını vurguladı. Topaç, sermaye piyasasının stratejik sektör olarak belirlenmesi ve en üst düzeyde sahiplenilmesi gerektiğini dile

getirdi. Erhan Topaç, sektörün ileriye taşınmasının, hem kaynak arayan işletmelere hem de yatırımcılara daha fazla seçenek sunabilmesi için Birliğin

öncelikli gördüğü alanları ve bu alanlarla ilgili önerilerini şöyle sıraladı: "Sermaye piyasası stratejik sektör olarak belirlenmeli ve en üst düzeyde

sahiplenilmeli. Yurt içi tasarrufların sermaye piyasası yoluyla yatırıma yönlendirilmesi desteklenmeli. Reel sektörün finansmanında sermaye piyasasının

kullanılması desteklenmeli. Yatırım bankacılığı modeli desteklenmeli ve geliştirilmeli. Rekabetçi ve cazip bir finansal sistem yaratılmalı."    "Reel sektörün

kaynak yaratmasına aracılık ediyoruz"   TSPB Başkanı Topaç, sermaye piyasalarına yönelik detaylı önerileri ilgili kurumlarla paylaştıklarını belirterek, reel

sektörün kaynak yaratmasına aracılık ettiklerini anlattı. Gelecek dönemde paydaşlarının da desteğiyle daha güçlü sermaye piyasaları ekosistemi oluşturmayı

umduklarını dile getiren Topaç, "Ekim ayı içinde, üyelerimizin ve sektör temsilcilerinin katılacağı geniş kapsamlı bir çalıştay düzenleyerek ortak akılla

önerilerimizi geliştirmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı. TSPB tarafından düzenli olarak derlenen veriler hakkında da bilgi veren Topaç, şunları

kaydetti: "Yakın zamanda sektörümüzün ilk altı ayına ilişkin verileri derledik. İlk 6 ayda aracı kurumlarımız 9 şirketin halka açılmasına aracılık etti. Bu halka

arzlardan kabaca 5,4 milyar TL kaynak yaratıldı. Bu son yılların en ciddi halka arz rakamı. Ayrıca bedelli sermaye artırımları ve ikincil halka arzlar da yapıldı.

Bunlarla da 13,4 milyar TL’si öz kaynak yoluyla, 111 milyar TL’si borçlanma aracı ihracıyla kaynak yaratmasına aracılık etti. İlk 6 ayda geçen seneye göre

işlem hacimlerimiz yüzde 55 arttı. Pay piyasamız dünyadaki en likit piyasalar arasında yer alıyor." Topaç, portföy yönetim şirketleri tarafında ise yönetilen

portföy büyüklüğünün son bir yılda yüzde 20 artışla 168 milyar TL’ye çıktığını aktararak, "Hedefimiz bu tutarları daha da arttırarak kurumsal yatırımcı

tabanımızı genişletmek." dedi.    "Son vergi düzenlemesi, piyasamızın gelişmesini olumsuz etkileyebilir"   Erhan Topaç, mevduat ve katılma hesaplarındaki

stopaj oranın 3 ay geçerli olmak üzere indirilmesine dair 30 Ağustos'ta alınan karara değinerek, şu değerlendirmelerde bulundu: "Yeni düzenleme varlık

sınıfları arasında asimetri yaratıp mevduatın baskınlığını daha da artırıyor. Yatırım araçları arasında yaratılan vergi arbitrajı, sermaye piyasası araçlarının

gelişimini olumsuz etkileyecek. Özellikle kurumsal yatırımcı tabanını olumsuz etkileyeceğinden ve reel sektörün sermaye piyasası yoluyla finansman

sağlama olanaklarını kısıtlayacağından endişe ediyoruz." Bu durumu aynı gün Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) bildirdiklerini aktaran Topaç, şunları

kaydetti: "Bu konuda bir gelişme bekliyoruz. Bizim önerimiz aynı şeyin aynı oranlarda (stopajın düşürülmesi) yatırım fonları ve borçlanma araçlarında da

olması. Şu anda 1 yıldan az hem yatırım fonları hem borçlanma araçlarında stopaj yüzde 10, bunun yüzde 3'e düşmesini istiyoruz. 1 yıl üstünde de sıfırı

önerdik. Yatırım araçları arasındaki dengenin korunmasını istiyoruz. Hazine ve Maliye Bakanlığı'na da ilettik, değerlendiriyorlar." Cari açığın finansmanında

sermaye piyasasının önemli bir rol oynadığının altını çizen Topaç, yerli yatırımcıların çoğunluğunun TL/YP mevduatta, yabancıların birinci tercihlerinin ise

pay piyasası olduğunu söyledi.    "Etkinliklerimizle sermaye piyasası farkındalığını artırıyoruz"   Topaç, etkinliklerle sermaye piyasası farkındalığını

artırdıklarını belirterek, Birliğin gelecek dönem etkinliklerine ilişkin şu bilgileri verdi: "Sektörümüzün en önemli etkinliği haline gelen ve bu sene 1314 Kasım'da

üçüncüsünü düzenleyeceğimiz Kongremizin çalışmalarına hız verdik. İki gün boyunca dünyaca ünlü uzmanlara ev sahipliği yapacak Kongre’de, 100’ü aşkın

konuşmacı yer alacak. 24 panelin yanı sıra 24 farklı başlıkta eğitim programları yapılacak. Kongredeki panel ve eğitimler tüm katılımcılara açık olup kayıtlar

ücretsiz olacak." Topaç, Dünya Yatırımcı Haftası kapsamında 1 Ekim'de Borsa İstanbul’da, yatırımcılar ve sermaye piyasası kurumları temsilcileri katılımıyla

Gong Töreni düzenleyeceklerini de sözlerine ekledi. Verilen bilgiye göre, TSPB, Bireysel Emeklilik Sistemi'nden (BES) cayma hakkının 2 aydan 2 ila 3 yıla

çıkarılmasına ilişkin SPK'ya talep iletti.
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"Yatırım fonları ve borçlanma araçlarında stopaj düşürülmeli"  - TSPB Başkanı Erhan Topaç:

- "(Mevduat ve katılma hesaplarındaki stopaj oranın 3 ay geçerli olmak üzere indirilmesi) Varlık sınıfları arasında asimetri yaratıp mevduatın baskınlığını

artırdı"

- "Bizim önerimiz aynı şeyin, aynı oranlarda (stopajın düşürülmesi) yatırım fonları ve borçlanma araçlarında da olması.

Şu anda 1 yıldan az hem yatırım fonları hem borçlanma araçlarında stopaj yüzde 10, bunun yüzde 3'e düşmesini istiyoruz. 1 yıl üstünde de sıfırı önerdik"

- "Reel sektörün finansmanında sermaye piyasasının kullanılması desteklenmeli. Yatırım bankacılığı modeli desteklenmeli ve geliştirilmeli. Rekabetçi ve

cazip bir finansal sistem yaratılmalı"

- "İlk 6 ayda aracı kurumlarımız 9 şirketin halka açılmasına aracılık etti. Bu halka arzlardan kabaca 5,4 milyar TL kaynak yaratıldı. Bu son yılların en ciddi

halka arz rakamı"İSTANBUL (AA) - Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Başkanı Erhan Topaç, mevduat ve katılma hesaplarındaki stopaj oranın 3 ay

geçerli olmak üzere indirilmesinin varlık sınıfları arasında asimetri yaratıp mevduatın baskınlığını artırdığını belirterek, "Bizim önerimiz aynı şeyin, aynı

oranlarda (stopajın düşürülmesi) yatırım fonları ve borçlanma araçlarında da olması. Şu anda 1 yıldan az hem yatırım fonları hem borçlanma araçlarında

stopaj yüzde 10, bunun yüzde 3'e düşmesini istiyoruz. 1 yıl üstünde de sıfırı önerdik." dedi.  Erhan Topaç, sektörün 2018 ilk yarıyıl verilerini ve sermaye

piyasasının geliştirilmesi için önerilerini TSPB Genel Merkez'de düzenlenen "Sermaye Piyasalarının Geleceği" konulu basın toplantısında paylaştı.  Topaç,

79 aracı kurum, 44 banka, 53 portföy yönetim şirketi ve 49 yatırım ortaklığı olmak üzere toplam 225 kurum sayısıyla, finans sektöründe en kapsamlı üye

yapısına sahip kuruluş olduklarını söyledi.  Sermaye piyasaları üzerinden hem pay senedi hem de borçlanma aracı ihraçlarıyla ekonomiye finansman

sağladıklarına işaret eden Topaç, sektörün yurt içi tasarrufları yatırımlara yönlendirerek sermayenin tabana yayılmasını sağladığını ve yurt dışı tasarrufları

ülkeye çekerek cari açığın finansmanında rol oynadığını vurguladı.  Topaç, sermaye piyasasının stratejik sektör olarak belirlenmesi ve en üst düzeyde

sahiplenilmesi gerektiğini dile getirdi.  Erhan Topaç, sektörün ileriye taşınmasının, hem kaynak arayan işletmelere hem de yatırımcılara daha fazla seçenek

sunabilmesi için Birliğin öncelikli gördüğü alanları ve bu alanlarla ilgili önerilerini şöyle sıraladı:  "Sermaye piyasası stratejik sektör olarak belirlenmeli ve en

üst düzeyde sahiplenilmeli. Yurt içi tasarrufların sermaye piyasası yoluyla yatırıma yönlendirilmesi desteklenmeli. Reel sektörün finansmanında sermaye

piyasasının kullanılması desteklenmeli. Yatırım bankacılığı modeli desteklenmeli ve geliştirilmeli. Rekabetçi ve cazip bir finansal sistem yaratılmalı."     -

"Reel sektörün kaynak yaratmasına aracılık ediyoruz"     TSPB Başkanı Topaç, sermaye piyasalarına yönelik detaylı önerileri ilgili kurumlarla paylaştıklarını

belirterek, reel sektörün kaynak yaratmasına aracılık ettiklerini anlattı.  Gelecek dönemde paydaşlarının da desteğiyle daha güçlü sermaye piyasaları

ekosistemi oluşturmayı umduklarını dile getiren Topaç, "Ekim ayı içinde, üyelerimizin ve sektör temsilcilerinin katılacağı geniş kapsamlı bir çalıştay

düzenleyerek ortak akılla önerilerimizi geliştirmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.  TSPB tarafından düzenli olarak derlenen veriler hakkında da bilgi

veren Topaç, şunları kaydetti:  "Yakın zamanda sektörümüzün ilk altı ayına ilişkin verileri derledik. İlk 6 ayda aracı kurumlarımız 9 şirketin halka açılmasına

aracılık etti. Bu halka arzlardan kabaca 5,4 milyar TL kaynak yaratıldı. Bu son yılların en ciddi halka arz rakamı. Ayrıca bedelli sermaye artırımları ve ikincil

halka arzlar da yapıldı. Bunlarla da 13,4 milyar TL’si öz kaynak yoluyla, 111 milyar TL’si borçlanma aracı ihracıyla kaynak yaratmasına aracılık etti. İlk 6 ayda

geçen seneye göre işlem hacimlerimiz yüzde 55 arttı. Pay piyasamız dünyadaki en likit piyasalar arasında yer alıyor."  Topaç, portföy yönetim şirketleri

tarafında ise yönetilen portföy büyüklüğünün son bir yılda yüzde 20 artışla 168 milyar TL’ye çıktığını aktararak, "Hedefimiz bu tutarları daha da arttırarak

kurumsal yatırımcı tabanımızı genişletmek." dedi.     - "Son vergi düzenlemesi, piyasamızın gelişmesini olumsuz etkileyebilir"     Erhan Topaç, mevduat ve

katılma hesaplarındaki stopaj oranın 3 ay geçerli olmak üzere indirilmesine dair 30 Ağustos'ta alınan karara değinerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yeni düzenleme varlık sınıfları arasında asimetri yaratıp mevduatın baskınlığını daha da artırıyor. Yatırım araçları arasında yaratılan vergi arbitrajı, sermaye

piyasası araçlarının gelişimini olumsuz etkileyecek. Özellikle kurumsal yatırımcı tabanını olumsuz etkileyeceğinden ve reel sektörün sermaye piyasası

yoluyla finansman sağlama olanaklarını kısıtlayacağından endişe ediyoruz."  Bu durumu aynı gün Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) bildirdiklerini aktaran

Topaç, şunları kaydetti:  "Bu konuda bir gelişme bekliyoruz. Bizim önerimiz aynı şeyin aynı oranlarda (stopajın düşürülmesi) yatırım fonları ve borçlanma

araçlarında da olması. Şu anda 1 yıldan az hem yatırım fonları hem borçlanma araçlarında stopaj yüzde 10, bunun yüzde 3'e düşmesini istiyoruz. 1 yıl

üstünde de sıfırı önerdik. Yatırım araçları arasındaki dengenin korunmasını istiyoruz. Hazine ve Maliye Bakanlığı'na da ilettik, değerlendiriyorlar."  Cari açığın

finansmanında sermaye piyasasının önemli bir rol oynadığının altını çizen Topaç, yerli yatırımcıların çoğunluğunun TL/YP mevduatta, yabancıların birinci

tercihlerinin ise pay piyasası olduğunu söyledi.     - "Etkinliklerimizle sermaye piyasası farkındalığını artırıyoruz"     Topaç, etkinliklerle sermaye piyasası

farkındalığını artırdıklarını belirterek, Birliğin gelecek dönem etkinliklerine ilişkin şu bilgileri verdi:  "Sektörümüzün en önemli etkinliği haline gelen ve bu sene

13-14 Kasım'da üçüncüsünü düzenleyeceğimiz Kongremizin çalışmalarına hız verdik. İki gün boyunca dünyaca ünlü uzmanlara ev sahipliği yapacak

Kongre’de, 100’ü aşkın konuşmacı yer alacak. 24 panelin yanı sıra 24 farklı başlıkta eğitim programları yapılacak. Kongredeki panel ve eğitimler tüm

katılımcılara açık olup kayıtlar ücretsiz olacak."  Topaç, Dünya Yatırımcı Haftası kapsamında 1 Ekim'de Borsa İstanbul’da, yatırımcılar ve sermaye piyasası

kurumları temsilcileri katılımıyla Gong Töreni düzenleyeceklerini de sözlerine ekledi.  Verilen bilgiye göre, TSPB, Bireysel Emeklilik Sistemi'nden (BES)

cayma hakkının 2 aydan 2 ila 3 yıla çıkarılmasına ilişkin SPK'ya talep iletti.
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"Yatırım fonları ve borçlanma araçlarında stopaj düşürülmeli"

                       TSPB Başkanı Erhan Topaç:- "(Mevduat ve katılma hesaplarındaki stopaj oranın 3 ay geçerli olmak üzere indirilmesi) Varlık sınıfları arasında

asimetri yaratıp mevduatın baskınlığını artırdı"- "Bizim önerimiz aynı şeyin, aynı oranlarda (stopajın düşürülmesi
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“Yatırım fonları ve borçlanma araçlarında stopaj düşürülmeli”

 

İSTANBUL (AA) – Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Başkanı Erhan Topaç, mevduat ve katılma hesaplarındaki stopaj oranın 3 ay geçerli olmak

üzere indirilmesinin varlık sınıfları arasında asimetri yaratıp mevduatın baskınlığını artırdığını belirterek, "Bizim önerimiz aynı şeyin, aynı oranlarda (stopajın

düşürülmesi) yatırım fonları ve borçlanma araçlarında da olması. Şu anda 1 yıldan az hem yatırım fonları hem borçlanma araçlarında stopaj yüzde 10, bunun

yüzde 3'e düşmesini istiyoruz. 1 yıl üstünde de sıfırı önerdik." dedi.

Erhan Topaç, sektörün 2018 ilk yarıyıl verilerini ve sermaye piyasasının geliştirilmesi için önerilerini TSPB Genel Merkez'de düzenlenen "Sermaye

Piyasalarının Geleceği" konulu basın toplantısında paylaştı.

Topaç, 79 aracı kurum, 44 banka, 53 portföy yönetim şirketi ve 49 yatırım ortaklığı olmak üzere toplam 225 kurum sayısıyla, finans sektöründe en kapsamlı

üye yapısına sahip kuruluş olduklarını söyledi.

Sermaye piyasaları üzerinden hem pay senedi hem de borçlanma aracı ihraçlarıyla ekonomiye finansman sağladıklarına işaret eden Topaç, sektörün yurt içi

tasarrufları yatırımlara yönlendirerek sermayenin tabana yayılmasını sağladığını ve yurt dışı tasarrufları ülkeye çekerek cari açığın finansmanında rol

oynadığını vurguladı.

Topaç, sermaye piyasasının stratejik sektör olarak belirlenmesi ve en üst düzeyde sahiplenilmesi gerektiğini dile getirdi.

Erhan Topaç, sektörün ileriye taşınmasının, hem kaynak arayan işletmelere hem de yatırımcılara daha fazla seçenek sunabilmesi için Birliğin öncelikli

gördüğü alanları ve bu alanlarla ilgili önerilerini şöyle sıraladı:

"Sermaye piyasası stratejik sektör olarak belirlenmeli ve en üst düzeyde sahiplenilmeli. Yurt içi tasarrufların sermaye piyasası yoluyla yatırıma

yönlendirilmesi desteklenmeli. Reel sektörün finansmanında sermaye piyasasının kullanılması desteklenmeli. Yatırım bankacılığı modeli desteklenmeli ve

geliştirilmeli. Rekabetçi ve cazip bir finansal sistem yaratılmalı."

 

– "Reel sektörün kaynak yaratmasına aracılık ediyoruz"

 

TSPB Başkanı Topaç, sermaye piyasalarına yönelik detaylı önerileri ilgili kurumlarla paylaştıklarını belirterek, reel sektörün kaynak yaratmasına aracılık

ettiklerini anlattı.

Gelecek dönemde paydaşlarının da desteğiyle daha güçlü sermaye piyasaları ekosistemi oluşturmayı umduklarını dile getiren Topaç, "Ekim ayı içinde,

üyelerimizin ve sektör temsilcilerinin katılacağı geniş kapsamlı bir çalıştay düzenleyerek ortak akılla önerilerimizi geliştirmeye devam edeceğiz." ifadelerini

kullandı.

TSPB tarafından düzenli olarak derlenen veriler hakkında da bilgi veren Topaç, şunları kaydetti:

"Yakın zamanda sektörümüzün ilk altı ayına ilişkin verileri derledik. İlk 6 ayda aracı kurumlarımız 9 şirketin halka açılmasına aracılık etti. Bu halka arzlardan

kabaca 5,4 milyar TL kaynak yaratıldı. Bu son yılların en ciddi halka arz rakamı. Ayrıca bedelli sermaye artırımları ve ikincil halka arzlar da yapıldı. Bunlarla

da 13,4 milyar TL’si öz kaynak yoluyla, 111 milyar TL’si borçlanma aracı ihracıyla kaynak yaratmasına aracılık etti. İlk 6 ayda geçen seneye göre işlem

hacimlerimiz yüzde 55 arttı. Pay piyasamız dünyadaki en likit piyasalar arasında yer alıyor."

Topaç, portföy yönetim şirketleri tarafında ise yönetilen portföy büyüklüğünün son bir yılda yüzde 20 artışla 168 milyar TL’ye çıktığını aktararak, "Hedefimiz

bu tutarları daha da arttırarak kurumsal yatırımcı tabanımızı genişletmek." dedi.

 

– "Son vergi düzenlemesi, piyasamızın gelişmesini olumsuz etkileyebilir"

 

Erhan Topaç, mevduat ve katılma hesaplarındaki stopaj oranın 3 ay geçerli olmak üzere indirilmesine dair 30 Ağustos'ta alınan karara değinerek, şu

değerlendirmelerde bulundu:

"Yeni düzenleme varlık sınıfları arasında asimetri yaratıp mevduatın baskınlığını daha da artırıyor. Yatırım araçları arasında yaratılan vergi arbitrajı, sermaye

piyasası araçlarının gelişimini olumsuz etkileyecek. Özellikle kurumsal yatırımcı tabanını olumsuz etkileyeceğinden ve reel sektörün sermaye piyasası

yoluyla finansman sağlama olanaklarını kısıtlayacağından endişe ediyoruz."

Bu durumu aynı gün Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) bildirdiklerini aktaran Topaç, şunları kaydetti:

"Bu konuda bir gelişme bekliyoruz. Bizim önerimiz aynı şeyin aynı oranlarda (stopajın düşürülmesi) yatırım fonları ve borçlanma araçlarında da olması. Şu

anda 1 yıldan az hem yatırım fonları hem borçlanma araçlarında stopaj yüzde 10, bunun yüzde 3'e düşmesini istiyoruz. 1 yıl üstünde de sıfırı önerdik.

Yatırım araçları arasındaki dengenin korunmasını istiyoruz. Hazine ve Maliye Bakanlığı'na da ilettik, değerlendiriyorlar."

Cari açığın finansmanında sermaye piyasasının önemli bir rol oynadığının altını çizen Topaç, yerli yatırımcıların çoğunluğunun TL/YP mevduatta,

yabancıların birinci tercihlerinin ise pay piyasası olduğunu söyledi.

 

– "Etkinliklerimizle sermaye piyasası farkındalığını artırıyoruz"

 

Topaç, etkinliklerle sermaye piyasası farkındalığını artırdıklarını belirterek, Birliğin gelecek dönem etkinliklerine ilişkin şu bilgileri verdi:

"Sektörümüzün en önemli etkinliği haline gelen ve bu sene 13-14 Kasım'da üçüncüsünü düzenleyeceğimiz Kongremizin çalışmalarına hız verdik. İki gün

boyunca dünyaca ünlü uzmanlara ev sahipliği yapacak Kongre’de, 100’ü aşkın konuşmacı yer alacak. 24 panelin yanı sıra 24 farklı başlıkta eğitim

programları yapılacak. Kongredeki panel ve eğitimler tüm katılımcılara açık olup kayıtlar ücretsiz olacak."

Topaç, Dünya Yatırımcı Haftası kapsamında 1 Ekim'de Borsa İstanbul’da, yatırımcılar ve sermaye piyasası kurumları temsilcileri katılımıyla Gong Töreni

düzenleyeceklerini de sözlerine ekledi.

Verilen bilgiye göre, TSPB, Bireysel Emeklilik Sistemi'nden (BES) cayma hakkının 2 aydan 2 ila 3 yıla çıkarılmasına ilişkin SPK'ya talep iletti.
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Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Başkanı Erhan Topaç, mevduat ve katılma hesaplarındaki stopaj oranın 3 ay geçerli olmak üzere indirilmesinin

varlık sınıfları arasında asimetri yaratıp mevduatın baskınlığını artırdığını belirterek, "Bizim önerimiz aynı şeyin, aynı oranlarda...

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Başkanı Erhan Topaç, mevduat ve katılma hesaplarındaki stopaj oranın 3 ay geçerli olmak üzere indirilmesinin

varlık sınıfları arasında asimetri yaratıp mevduatın baskınlığını artırdığını belirterek, "Bizim önerimiz aynı şeyin, aynı oranlarda (stopajın düşürülmesi) yatırım

fonları ve borçlanma araçlarında da olması. Şu anda 1 yıldan az hem yatırım fonları hem borçlanma araçlarında stopaj yüzde 10, bunun yüzde 3'e düşmesini

istiyoruz. 1 yıl üstünde de sıfırı önerdik." dedi.Erhan Topaç, sektörün 2018 ilk yarıyıl verilerini ve sermaye piyasasının geliştirilmesi için önerilerini TSPB

Genel Merkez'de düzenlenen "Sermaye Piyasalarının Geleceği" konulu basın toplantısında paylaştı.Topaç, 79 aracı kurum, 44 banka, 53 portföy yönetim

şirketi ve 49 yatırım ortaklığı olmak üzere toplam 225 kurum sayısıyla, finans sektöründe en kapsamlı üye yapısına sahip kuruluş olduklarını

söyledi.Sermaye piyasaları üzerinden hem pay senedi hem de borçlanma aracı ihraçlarıyla ekonomiye finansman sağladıklarına işaret eden Topaç, sektörün

yurt içi tasarrufları yatırımlara yönlendirerek sermayenin tabana yayılmasını sağladığını ve yurt dışı tasarrufları ülkeye çekerek cari açığın finansmanında rol

oynadığını vurguladı.Topaç, sermaye piyasasının stratejik sektör olarak belirlenmesi ve en üst düzeyde sahiplenilmesi gerektiğini dile getirdi.Erhan Topaç,

sektörün ileriye taşınmasının, hem kaynak arayan işletmelere hem de yatırımcılara daha fazla seçenek sunabilmesi için Birliğin öncelikli gördüğü alanları ve

bu alanlarla ilgili önerilerini şöyle sıraladı: "Sermaye piyasası stratejik sektör olarak belirlenmeli ve en üst düzeyde sahiplenilmeli. Yurt içi tasarrufların

sermaye piyasası yoluyla yatırıma yönlendirilmesi desteklenmeli. Reel sektörün finansmanında sermaye piyasasının kullanılması desteklenmeli. Yatırım

bankacılığı modeli desteklenmeli ve geliştirilmeli. Rekabetçi ve cazip bir finansal sistem yaratılmalı."- "Reel sektörün kaynak yaratmasına aracılık

ediyoruz"TSPB Başkanı Topaç, sermaye piyasalarına yönelik detaylı önerileri ilgili kurumlarla paylaştıklarını belirterek, reel sektörün kaynak yaratmasına

aracılık ettiklerini anlattı.Gelecek dönemde paydaşlarının da desteğiyle daha güçlü sermaye piyasaları ekosistemi oluşturmayı umduklarını dile getiren

Topaç, "Ekim ayı içinde, üyelerimizin ve sektör temsilcilerinin katılacağı geniş kapsamlı bir çalıştay düzenleyerek ortak akılla önerilerimizi geliştirmeye devam

edeceğiz." ifadelerini kullandı.TSPB tarafından düzenli olarak derlenen veriler hakkında da bilgi veren Topaç, şunları kaydetti: "Yakın zamanda

sektörümüzün ilk altı ayına ilişkin verileri derledik. İlk 6 ayda aracı kurumlarımız 9 şirketin halka açılmasına aracılık etti. Bu halka arzlardan kabaca 5,4 milyar

TL kaynak yaratıldı. Bu son yılların en ciddi halka arz rakamı. Ayrıca bedelli sermaye artırımları ve ikincil halka arzlar da yapıldı. Bunlarla da 13,4 milyar TL'si

öz kaynak yoluyla, 111 milyar TL'si borçlanma aracı ihracıyla kaynak yaratmasına aracılık etti. İlk 6 ayda geçen seneye göre işlem hacimlerimiz yüzde 55

arttı. Pay piyasamız dünyadaki en likit piyasalar arasında yer alıyor."Topaç, portföy yönetim şirketleri tarafında ise yönetilen portföy büyüklüğünün son bir

yılda yüzde 20 artışla 168 milyar TL'ye çıktığını aktararak, "Hedefimiz bu tutarları daha da arttırarak kurumsal yatırımcı tabanımızı genişletmek." dedi.- "Son

vergi düzenlemesi, piyasamızın gelişmesini olumsuz etkileyebilir"Erhan Topaç, mevduat ve katılma hesaplarındaki stopaj oranın 3 ay geçerli olmak üzere

indirilmesine dair 30 Ağustos'ta alınan karara değinerek, şu değerlendirmelerde bulundu: "Yeni düzenleme varlık sınıfları arasında asimetri yaratıp

mevduatın baskınlığını daha da artırıyor. Yatırım araçları arasında yaratılan vergi arbitrajı, sermaye piyasası araçlarının gelişimini olumsuz etkileyecek.

Özellikle kurumsal yatırımcı tabanını olumsuz etkileyeceğinden ve reel sektörün sermaye piyasası yoluyla finansman sağlama olanaklarını kısıtlayacağından

endişe ediyoruz."Bu durumu aynı gün Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) bildirdiklerini aktaran Topaç, şunları kaydetti: "Bu konuda bir gelişme bekliyoruz.

Bizim önerimiz aynı şeyin aynı oranlarda (stopajın düşürülmesi) yatırım fonları ve borçlanma araçlarında da olması. Şu anda 1 yıldan az hem yatırım fonları

hem borçlanma araçlarında stopaj yüzde 10, bunun yüzde 3'e düşmesini istiyoruz. 1 yıl üstünde de sıfırı önerdik. Yatırım araçları arasındaki dengenin

korunmasını istiyoruz. Hazine ve Maliye Bakanlığı'na da ilettik, değerlendiriyorlar."Cari açığın finansmanında sermaye piyasasının önemli bir rol oynadığının

altını çizen Topaç, yerli yatırımcıların çoğunluğunun TL/YP mevduatta, yabancıların birinci tercihlerinin ise pay piyasası olduğunu söyledi.- "Etkinliklerimizle

sermaye piyasası farkındalığını artırıyoruz"Topaç, etkinliklerle sermaye piyasası farkındalığını artırdıklarını belirterek, Birliğin gelecek dönem etkinliklerine

ilişkin şu bilgileri verdi: "Sektörümüzün en önemli etkinliği haline gelen ve bu sene 13-14 Kasım'da üçüncüsünü düzenleyeceğimiz Kongremizin çalışmalarına

hız verdik. İki gün boyunca dünyaca ünlü uzmanlara ev sahipliği yapacak Kongre'de, 100'ü aşkın konuşmacı yer alacak. 24 panelin yanı sıra 24 farklı

başlıkta eğitim programları yapılacak. Kongredeki panel ve eğitimler tüm katılımcılara açık olup kayıtlar ücretsiz olacak."Topaç, Dünya Yatırımcı Haftası

kapsamında 1 Ekim'de Borsa İstanbul'da, yatırımcılar ve sermaye piyasası kurumları temsilcileri katılımıyla Gong Töreni düzenleyeceklerini de sözlerine

ekledi.Verilen bilgiye göre, TSPB, Bireysel Emeklilik Sistemi'nden (BES) cayma hakkının 2 aydan 2 ila 3 yıla çıkarılmasına ilişkin SPK'ya talep iletti.
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Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Başkanı Erhan Topaç, mevduat ve katılma hesaplarındaki stopaj oranın 3 ay geçerli olmak üzere indirilmesinin

varlık sınıfları arasında asimetri yaratıp mevduatın baskınlığını artırdığını belirterek, "Bizim önerimiz aynı şeyin, aynı oranlarda...

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Başkanı Erhan Topaç, mevduat ve katılma hesaplarındaki stopaj oranın 3 ay geçerli olmak üzere indirilmesinin

varlık sınıfları arasında asimetri yaratıp mevduatın baskınlığını artırdığını belirterek, "Bizim önerimiz aynı şeyin, aynı oranlarda (stopajın düşürülmesi) yatırım

fonları ve borçlanma araçlarında da olması. Şu anda 1 yıldan az hem yatırım fonları hem borçlanma araçlarında stopaj yüzde 10, bunun yüzde 3'e düşmesini

istiyoruz. 1 yıl üstünde de sıfırı önerdik." dedi.

Erhan Topaç, sektörün 2018 ilk yarıyıl verilerini ve sermaye piyasasının geliştirilmesi için önerilerini TSPB Genel Merkez'de düzenlenen "Sermaye

Piyasalarının Geleceği" konulu basın toplantısında paylaştı.

Topaç, 79 aracı kurum, 44 banka, 53 portföy yönetim şirketi ve 49 yatırım ortaklığı olmak üzere toplam 225 kurum sayısıyla, finans sektöründe en kapsamlı

üye yapısına sahip kuruluş olduklarını söyledi.

Sermaye piyasaları üzerinden hem pay senedi hem de borçlanma aracı ihraçlarıyla ekonomiye finansman sağladıklarına işaret eden Topaç, sektörün yurt içi

tasarrufları yatırımlara yönlendirerek sermayenin tabana yayılmasını sağladığını ve yurt dışı tasarrufları ülkeye çekerek cari açığın finansmanında rol

oynadığını vurguladı.

Topaç, sermaye piyasasının stratejik sektör olarak belirlenmesi ve en üst düzeyde sahiplenilmesi gerektiğini dile getirdi.

Erhan Topaç, sektörün ileriye taşınmasının, hem kaynak arayan işletmelere hem de yatırımcılara daha fazla seçenek sunabilmesi için Birliğin öncelikli

gördüğü alanları ve bu alanlarla ilgili önerilerini şöyle sıraladı:

"Sermaye piyasası stratejik sektör olarak belirlenmeli ve en üst düzeyde sahiplenilmeli. Yurt içi tasarrufların sermaye piyasası yoluyla yatırıma

yönlendirilmesi desteklenmeli. Reel sektörün finansmanında sermaye piyasasının kullanılması desteklenmeli. Yatırım bankacılığı modeli desteklenmeli ve

geliştirilmeli. Rekabetçi ve cazip bir finansal sistem yaratılmalı."

- "Reel sektörün kaynak yaratmasına aracılık ediyoruz"

TSPB Başkanı Topaç, sermaye piyasalarına yönelik detaylı önerileri ilgili kurumlarla paylaştıklarını belirterek, reel sektörün kaynak yaratmasına aracılık

ettiklerini anlattı.

Gelecek dönemde paydaşlarının da desteğiyle daha güçlü sermaye piyasaları ekosistemi oluşturmayı umduklarını dile getiren Topaç, "Ekim ayı içinde,

üyelerimizin ve sektör temsilcilerinin katılacağı geniş kapsamlı bir çalıştay düzenleyerek ortak akılla önerilerimizi geliştirmeye devam edeceğiz." ifadelerini

kullandı.

TSPB tarafından düzenli olarak derlenen veriler hakkında da bilgi veren Topaç, şunları kaydetti:

"Yakın zamanda sektörümüzün ilk altı ayına ilişkin verileri derledik. İlk 6 ayda aracı kurumlarımız 9 şirketin halka açılmasına aracılık etti. Bu halka arzlardan

kabaca 5,4 milyar TL kaynak yaratıldı. Bu son yılların en ciddi halka arz rakamı. Ayrıca bedelli sermaye artırımları ve ikincil halka arzlar da yapıldı. Bunlarla

da 13,4 milyar TL'si öz kaynak yoluyla, 111 milyar TL'si borçlanma aracı ihracıyla kaynak yaratmasına aracılık etti. İlk 6 ayda geçen seneye göre işlem

hacimlerimiz yüzde 55 arttı. Pay piyasamız dünyadaki en likit piyasalar arasında yer alıyor."

Topaç, portföy yönetim şirketleri tarafında ise yönetilen portföy büyüklüğünün son bir yılda yüzde 20 artışla 168 milyar TL'ye çıktığını aktararak, "Hedefimiz

bu tutarları daha da arttırarak kurumsal yatırımcı tabanımızı genişletmek." dedi.

- "Son vergi düzenlemesi, piyasamızın gelişmesini olumsuz etkileyebilir"

Erhan Topaç, mevduat ve katılma hesaplarındaki stopaj oranın 3 ay geçerli olmak üzere indirilmesine dair 30 Ağustos'ta alınan karara değinerek, şu

değerlendirmelerde bulundu:

"Yeni düzenleme varlık sınıfları arasında asimetri yaratıp mevduatın baskınlığını daha da artırıyor. Yatırım araçları arasında yaratılan vergi arbitrajı, sermaye

piyasası araçlarının gelişimini olumsuz etkileyecek. Özellikle kurumsal yatırımcı tabanını olumsuz etkileyeceğinden ve reel sektörün sermaye piyasası

yoluyla finansman sağlama olanaklarını kısıtlayacağından endişe ediyoruz."

Bu durumu aynı gün Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) bildirdiklerini aktaran Topaç, şunları kaydetti:

"Bu konuda bir gelişme bekliyoruz. Bizim önerimiz aynı şeyin aynı oranlarda (stopajın düşürülmesi) yatırım fonları ve borçlanma araçlarında da olması. Şu

anda 1 yıldan az hem yatırım fonları hem borçlanma araçlarında stopaj yüzde 10, bunun yüzde 3'e düşmesini istiyoruz. 1 yıl üstünde de sıfırı önerdik.

Yatırım araçları arasındaki dengenin korunmasını istiyoruz. Hazine ve Maliye Bakanlığı'na da ilettik, değerlendiriyorlar."

Cari açığın finansmanında sermaye piyasasının önemli bir rol oynadığının altını çizen Topaç, yerli yatırımcıların çoğunluğunun TL/YP mevduatta,

yabancıların birinci tercihlerinin ise pay piyasası olduğunu söyledi.

- "Etkinliklerimizle sermaye piyasası farkındalığını artırıyoruz"

Topaç, etkinliklerle sermaye piyasası farkındalığını artırdıklarını belirterek, Birliğin gelecek dönem etkinliklerine ilişkin şu bilgileri verdi:

"Sektörümüzün en önemli etkinliği haline gelen ve bu sene 13-14 Kasım'da üçüncüsünü düzenleyeceğimiz Kongremizin çalışmalarına hız verdik. İki gün

boyunca dünyaca ünlü uzmanlara ev sahipliği yapacak Kongre'de, 100'ü aşkın konuşmacı yer alacak. 24 panelin yanı sıra 24 farklı başlıkta eğitim

programları yapılacak. Kongredeki panel ve eğitimler tüm katılımcılara açık olup kayıtlar ücretsiz olacak."

Topaç, Dünya Yatırımcı Haftası kapsamında 1 Ekim'de Borsa İstanbul'da, yatırımcılar ve sermaye piyasası kurumları temsilcileri katılımıyla Gong Töreni

düzenleyeceklerini de sözlerine ekledi.

Verilen bilgiye göre, TSPB, Bireysel Emeklilik Sistemi'nden (BES) cayma hakkının 2 aydan 2 ila 3 yıla çıkarılmasına ilişkin SPK'ya talep iletti.
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"Yatırım fonları ve borçlanma araçlarında stopaj düşürülmeli"
"Yatırım fonları ve borçlanma araçlarında stopaj düşürülmeli"

TSPB Başkanı Erhan Topaç:- "(Mevduat ve katılma hesaplarındaki stopaj oranın 3 ay geçerli olmak üzere indirilmesi) Varlık sınıfları arasında asimetri

yaratıp mevduatın baskınlığını artırdı"- "Bizim önerimiz aynı şeyin, aynı oranlarda (stopajın düşürülmesi

İSTANBUL (AA) - Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Başkanı Erhan Topaç, mevduat ve katılma hesaplarındaki stopaj oranın 3 ay geçerli olmak

üzere indirilmesinin varlık sınıfları arasında asimetri yaratıp mevduatın baskınlığını artırdığını belirterek, "Bizim önerimiz aynı şeyin, aynı oranlarda (stopajın

düşürülmesi) yatırım fonları ve borçlanma araçlarında da olması. Şu anda 1 yıldan az hem yatırım fonları hem borçlanma araçlarında stopaj yüzde 10, bunun

yüzde 3'e düşmesini istiyoruz. 1 yıl üstünde de sıfırı önerdik." dedi.Erhan Topaç, sektörün 2018 ilk yarıyıl verilerini ve sermaye piyasasının geliştirilmesi için

önerilerini TSPB Genel Merkez'de düzenlenen "Sermaye Piyasalarının Geleceği" konulu basın toplantısında paylaştı.Topaç, 79 aracı kurum, 44 banka, 53

portföy yönetim şirketi ve 49 yatırım ortaklığı olmak üzere toplam 225 kurum sayısıyla, finans sektöründe en kapsamlı üye yapısına sahip kuruluş olduklarını

söyledi.Sermaye piyasaları üzerinden hem pay senedi hem de borçlanma aracı ihraçlarıyla ekonomiye finansman sağladıklarına işaret eden Topaç, sektörün

yurt içi tasarrufları yatırımlara yönlendirerek sermayenin tabana yayılmasını sağladığını ve yurt dışı tasarrufları ülkeye çekerek cari açığın finansmanında rol

oynadığını vurguladı.Topaç, sermaye piyasasının stratejik sektör olarak belirlenmesi ve en üst düzeyde sahiplenilmesi gerektiğini dile getirdi.Erhan Topaç,

sektörün ileriye taşınmasının, hem kaynak arayan işletmelere hem de yatırımcılara daha fazla seçenek sunabilmesi için Birliğin öncelikli gördüğü alanları ve

bu alanlarla ilgili önerilerini şöyle sıraladı:"Sermaye piyasası stratejik sektör olarak belirlenmeli ve en üst düzeyde sahiplenilmeli. Yurt içi tasarrufların

sermaye piyasası yoluyla yatırıma yönlendirilmesi desteklenmeli. Reel sektörün finansmanında sermaye piyasasının kullanılması desteklenmeli. Yatırım

bankacılığı modeli desteklenmeli ve geliştirilmeli. Rekabetçi ve cazip bir finansal sistem yaratılmalı."- "Reel sektörün kaynak yaratmasına aracılık

ediyoruz"TSPB Başkanı Topaç, sermaye piyasalarına yönelik detaylı önerileri ilgili kurumlarla paylaştıklarını belirterek, reel sektörün kaynak yaratmasına

aracılık ettiklerini anlattı.Gelecek dönemde paydaşlarının da desteğiyle daha güçlü sermaye piyasaları ekosistemi oluşturmayı umduklarını dile getiren

Topaç, "Ekim ayı içinde, üyelerimizin ve sektör temsilcilerinin katılacağı geniş kapsamlı bir çalıştay düzenleyerek ortak akılla önerilerimizi geliştirmeye devam

edeceğiz." ifadelerini kullandı.TSPB tarafından düzenli olarak derlenen veriler hakkında da bilgi veren Topaç, şunları kaydetti:"Yakın zamanda sektörümüzün

ilk altı ayına ilişkin verileri derledik. İlk 6 ayda aracı kurumlarımız 9 şirketin halka açılmasına aracılık etti. Bu halka arzlardan kabaca 5,4 milyar TL kaynak

yaratıldı. Bu son yılların en ciddi halka arz rakamı. Ayrıca bedelli sermaye artırımları ve ikincil halka arzlar da yapıldı. Bunlarla da 13,4 milyar TL’si öz kaynak

yoluyla, 111 milyar TL’si borçlanma aracı ihracıyla kaynak yaratmasına aracılık etti. İlk 6 ayda geçen seneye göre işlem hacimlerimiz yüzde 55 arttı. Pay

piyasamız dünyadaki en likit piyasalar arasında yer alıyor."Topaç, portföy yönetim şirketleri tarafında ise yönetilen portföy büyüklüğünün son bir yılda yüzde

20 artışla 168 milyar TL’ye çıktığını aktararak, "Hedefimiz bu tutarları daha da arttırarak kurumsal yatırımcı tabanımızı genişletmek." dedi.- "Son vergi

düzenlemesi, piyasamızın gelişmesini olumsuz etkileyebilir"Erhan Topaç, mevduat ve katılma hesaplarındaki stopaj oranın 3 ay geçerli olmak üzere

indirilmesine dair 30 Ağustos'ta alınan karara değinerek, şu değerlendirmelerde bulundu:"Yeni düzenleme varlık sınıfları arasında asimetri yaratıp mevduatın

baskınlığını daha da artırıyor. Yatırım araçları arasında yaratılan vergi arbitrajı, sermaye piyasası araçlarının gelişimini olumsuz etkileyecek. Özellikle

kurumsal yatırımcı tabanını olumsuz etkileyeceğinden ve reel sektörün sermaye piyasası yoluyla finansman sağlama olanaklarını kısıtlayacağından endişe

ediyoruz."Bu durumu aynı gün Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) bildirdiklerini aktaran Topaç, şunları kaydetti:"Bu konuda bir gelişme bekliyoruz. Bizim

önerimiz aynı şeyin aynı oranlarda (stopajın düşürülmesi) yatırım fonları ve borçlanma araçlarında da olması. Şu anda 1 yıldan az hem yatırım fonları hem

borçlanma araçlarında stopaj yüzde 10, bunun yüzde 3'e düşmesini istiyoruz. 1 yıl üstünde de sıfırı önerdik. Yatırım araçları arasındaki dengenin

korunmasını istiyoruz. Hazine ve Maliye Bakanlığı'na da ilettik, değerlendiriyorlar."Cari açığın finansmanında sermaye piyasasının önemli bir rol oynadığının

altını çizen Topaç, yerli yatırımcıların çoğunluğunun TL/YP mevduatta, yabancıların birinci tercihlerinin ise pay piyasası olduğunu söyledi.- "Etkinliklerimizle

sermaye piyasası farkındalığını artırıyoruz"Topaç, etkinliklerle sermaye piyasası farkındalığını artırdıklarını belirterek, Birliğin gelecek dönem etkinliklerine

ilişkin şu bilgileri verdi:"Sektörümüzün en önemli etkinliği haline gelen ve bu sene 13-14 Kasım'da üçüncüsünü düzenleyeceğimiz Kongremizin çalışmalarına

hız verdik. İki gün boyunca dünyaca ünlü uzmanlara ev sahipliği yapacak Kongre’de, 100’ü aşkın konuşmacı yer alacak. 24 panelin yanı sıra 24 farklı

başlıkta eğitim programları yapılacak. Kongredeki panel ve eğitimler tüm katılımcılara açık olup kayıtlar ücretsiz olacak."Topaç, Dünya Yatırımcı Haftası

kapsamında 1 Ekim'de Borsa İstanbul’da, yatırımcılar ve sermaye piyasası kurumları temsilcileri katılımıyla Gong Töreni düzenleyeceklerini de sözlerine

ekledi.Verilen bilgiye göre, TSPB, Bireysel Emeklilik Sistemi'nden (BES) cayma hakkının 2 aydan 2 ila 3 yıla çıkarılmasına ilişkin SPK'ya talep iletti.AA
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"Yatırım fonları ve borçlanma araçlarında stopaj düşürülmeli"
"Yatırım fonları ve borçlanma araçlarında stopaj düşürülmeli"

TSPB Başkanı Erhan Topaç:

- "(Mevduat ve katılma hesaplarındaki stopaj oranın 3 ay geçerli olmak üzere indirilmesi) Varlık sınıfları arasında asimetri yaratıp mevduatın baskınlığını

artırdı"

- "Bizim önerimiz aynı şeyin, aynı oranlarda (stopajın düşürülmesi) yatırım fonları ve borçlanma araçlarında da olması. Şu anda 1 yıldan az hem yatırım

fonları hem borçlanma araçlarında stopaj yüzde 10, bunun yüzde 3'e düşmesini istiyoruz. 1 yıl üstünde de sıfırı önerdik"

- "Reel sektörün finansmanında sermaye piyasasının kullanılması desteklenmeli. Yatırım bankacılığı modeli desteklenmeli ve geliştirilmeli. Rekabetçi ve

cazip bir finansal sistem yaratılmalı"

- "İlk 6 ayda aracı kurumlarımız 9 şirketin halka açılmasına aracılık etti. Bu halka arzlardan kabaca 5,4 milyar TL kaynak yaratıldı. Bu son yılların en ciddi

halka arz rakamı"

İSTANBUL (AA) - Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Başkanı Erhan Topaç, mevduat ve katılma hesaplarındaki stopaj oranın 3 ay geçerli olmak

üzere indirilmesinin varlık sınıfları arasında asimetri yaratıp mevduatın baskınlığını artırdığını belirterek, "Bizim önerimiz aynı şeyin, aynı oranlarda (stopajın

düşürülmesi) yatırım fonları ve borçlanma araçlarında da olması. Şu anda 1 yıldan az hem yatırım fonları hem borçlanma araçlarında stopaj yüzde 10, bunun

yüzde 3'e düşmesini istiyoruz. 1 yıl üstünde de sıfırı önerdik." dedi.

 

Erhan Topaç, sektörün 2018 ilk yarıyıl verilerini ve sermaye piyasasının geliştirilmesi için önerilerini TSPB Genel Merkez'de düzenlenen "Sermaye

Piyasalarının Geleceği" konulu basın toplantısında paylaştı.

Topaç, 79 aracı kurum, 44 banka, 53 portföy yönetim şirketi ve 49 yatırım ortaklığı olmak üzere toplam 225 kurum sayısıyla, finans sektöründe en kapsamlı

üye yapısına sahip kuruluş olduklarını söyledi.

Sermaye piyasaları üzerinden hem pay senedi hem de borçlanma aracı ihraçlarıyla ekonomiye finansman sağladıklarına işaret eden Topaç, sektörün yurt içi

tasarrufları yatırımlara yönlendirerek sermayenin tabana yayılmasını sağladığını ve yurt dışı tasarrufları ülkeye çekerek cari açığın finansmanında rol

oynadığını vurguladı.

 

Topaç, sermaye piyasasının stratejik sektör olarak belirlenmesi ve en üst düzeyde sahiplenilmesi gerektiğini dile getirdi.

 

Erhan Topaç, sektörün ileriye taşınmasının, hem kaynak arayan işletmelere hem de yatırımcılara daha fazla seçenek sunabilmesi için Birliğin öncelikli

gördüğü alanları ve bu alanlarla ilgili önerilerini şöyle sıraladı:

"Sermaye piyasası stratejik sektör olarak belirlenmeli ve en üst düzeyde sahiplenilmeli. Yurt içi tasarrufların sermaye piyasası yoluyla yatırıma

yönlendirilmesi desteklenmeli. Reel sektörün finansmanında sermaye piyasasının kullanılması desteklenmeli. Yatırım bankacılığı modeli desteklenmeli ve

geliştirilmeli. Rekabetçi ve cazip bir finansal sistem yaratılmalı."

- "Reel sektörün kaynak yaratmasına aracılık ediyoruz"

TSPB Başkanı Topaç, sermaye piyasalarına yönelik detaylı önerileri ilgili kurumlarla paylaştıklarını belirterek, reel sektörün kaynak yaratmasına aracılık

ettiklerini anlattı.

Gelecek dönemde paydaşlarının da desteğiyle daha güçlü sermaye piyasaları ekosistemi oluşturmayı umduklarını dile getiren Topaç, "Ekim ayı içinde,

üyelerimizin ve sektör temsilcilerinin katılacağı geniş kapsamlı bir çalıştay düzenleyerek ortak akılla önerilerimizi geliştirmeye devam edeceğiz." ifadelerini

kullandı.

 

TSPB tarafından düzenli olarak derlenen veriler hakkında da bilgi veren Topaç, şunları kaydetti:

"Yakın zamanda sektörümüzün ilk altı ayına ilişkin verileri derledik. İlk 6 ayda aracı kurumlarımız 9 şirketin halka açılmasına aracılık etti. Bu halka arzlardan

kabaca 5,4 milyar TL kaynak yaratıldı. Bu son yılların en ciddi halka arz rakamı. Ayrıca bedelli sermaye artırımları ve ikincil halka arzlar da yapıldı. Bunlarla

da 13,4 milyar TL’si öz kaynak yoluyla, 111 milyar TL’si borçlanma aracı ihracıyla kaynak yaratmasına aracılık etti. İlk 6 ayda geçen seneye göre işlem

hacimlerimiz yüzde 55 arttı. Pay piyasamız dünyadaki en likit piyasalar arasında yer alıyor."

 

Topaç, portföy yönetim şirketleri tarafında ise yönetilen portföy büyüklüğünün son bir yılda yüzde 20 artışla 168 milyar TL’ye çıktığını aktararak, "Hedefimiz

bu tutarları daha da arttırarak kurumsal yatırımcı tabanımızı genişletmek." dedi.

- "Son vergi düzenlemesi, piyasamızın gelişmesini olumsuz etkileyebilir"

Erhan Topaç, mevduat ve katılma hesaplarındaki stopaj oranın 3 ay geçerli olmak üzere indirilmesine dair 30 Ağustos'ta alınan karara değinerek, şu

değerlendirmelerde bulundu:

 

"Yeni düzenleme varlık sınıfları arasında asimetri yaratıp mevduatın baskınlığını daha da artırıyor. Yatırım araçları arasında yaratılan vergi arbitrajı, sermaye

piyasası araçlarının gelişimini olumsuz etkileyecek. Özellikle kurumsal yatırımcı tabanını olumsuz etkileyeceğinden ve reel sektörün sermaye piyasası

yoluyla finansman sağlama olanaklarını kısıtlayacağından endişe ediyoruz."

 

Bu durumu aynı gün Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) bildirdiklerini aktaran Topaç, şunları kaydetti:

"Bu konuda bir gelişme bekliyoruz. Bizim önerimiz aynı şeyin aynı oranlarda (stopajın düşürülmesi) yatırım fonları ve borçlanma araçlarında da olması. Şu

anda 1 yıldan az hem yatırım fonları hem borçlanma araçlarında stopaj yüzde 10, bunun yüzde 3'e düşmesini istiyoruz. 1 yıl üstünde de sıfırı önerdik.

Yatırım araçları arasındaki dengenin korunmasını istiyoruz. Hazine ve Maliye Bakanlığı'na da ilettik, değerlendiriyorlar."

Cari açığın finansmanında sermaye piyasasının önemli bir rol oynadığının altını çizen Topaç, yerli yatırımcıların çoğunluğunun TL/YP mevduatta,
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yabancıların birinci tercihlerinin ise pay piyasası olduğunu söyledi.

 

- "Etkinliklerimizle sermaye piyasası farkındalığını artırıyoruz"

Topaç, etkinliklerle sermaye piyasası farkındalığını artırdıklarını belirterek, Birliğin gelecek dönem etkinliklerine ilişkin şu bilgileri verdi:

 

"Sektörümüzün en önemli etkinliği haline gelen ve bu sene 13-14 Kasım'da üçüncüsünü düzenleyeceğimiz Kongremizin çalışmalarına hız verdik. İki gün

boyunca dünyaca ünlü uzmanlara ev sahipliği yapacak Kongre’de, 100’ü aşkın konuşmacı yer alacak. 24 panelin yanı sıra 24 farklı başlıkta eğitim

programları yapılacak. Kongredeki panel ve eğitimler tüm katılımcılara açık olup kayıtlar ücretsiz olacak."

Topaç, Dünya Yatırımcı Haftası kapsamında 1 Ekim'de Borsa İstanbul’da, yatırımcılar ve sermaye piyasası kurumları temsilcileri katılımıyla Gong Töreni

düzenleyeceklerini de sözlerine ekledi.

Verilen bilgiye göre, TSPB, Bireysel Emeklilik Sistemi'nden (BES) cayma hakkının 2 aydan 2 ila 3 yıla çıkarılmasına ilişkin SPK'ya talep iletti.
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TSPB Başkanı Erhan Topaç:- "(Mevduat ve katılma hesaplarındaki stopaj oranın 3 ay geçerli olmak üzere indirilmesi) Varlık sınıfları arasında asimetri

yaratıp mevduatın baskınlığını artırdı"- "Bizim önerimiz aynı şeyin, aynı oranlarda (stopajın düşürülmesi

TSPB Başkanı Erhan Topaç:- "(Mevduat ve katılma hesaplarındaki stopaj oranın 3 ay geçerli olmak üzere indirilmesi) Varlık sınıfları arasında asimetri

yaratıp mevduatın baskınlığını artırdı"- "Bizim önerimiz aynı şeyin, aynı oranlarda (stopajın düşürülmesiİSTANBUL (AA) - Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği

(TSPB) Başkanı Erhan Topaç, mevduat ve katılma hesaplarındaki stopaj oranın 3 ay geçerli olmak üzere indirilmesinin varlık sınıfları arasında asimetri

yaratıp mevduatın baskınlığını artırdığını belirterek, "Bizim önerimiz aynı şeyin, aynı oranlarda (stopajın düşürülmesi) yatırım fonları ve borçlanma

araçlarında da olması. Şu anda 1 yıldan az hem yatırım fonları hem borçlanma araçlarında stopaj yüzde 10, bunun yüzde 3'e düşmesini istiyoruz. 1 yıl

üstünde de sıfırı önerdik." dedi.  Erhan Topaç, sektörün 2018 ilk yarıyıl verilerini ve sermaye piyasasının geliştirilmesi için önerilerini TSPB Genel Merkez'de

düzenlenen "Sermaye Piyasalarının Geleceği" konulu basın toplantısında paylaştı.  Topaç, 79 aracı kurum, 44 banka, 53 portföy yönetim şirketi ve 49 yatırım

ortaklığı olmak üzere toplam 225 kurum sayısıyla, finans sektöründe en kapsamlı üye yapısına sahip kuruluş olduklarını söyledi.  Sermaye piyasaları

üzerinden hem pay senedi hem de borçlanma aracı ihraçlarıyla ekonomiye finansman sağladıklarına işaret eden Topaç, sektörün yurt içi tasarrufları

yatırımlara yönlendirerek sermayenin tabana yayılmasını sağladığını ve yurt dışı tasarrufları ülkeye çekerek cari açığın finansmanında rol oynadığını

vurguladı.  Topaç, sermaye piyasasının stratejik sektör olarak belirlenmesi ve en üst düzeyde sahiplenilmesi gerektiğini dile getirdi.  Erhan Topaç, sektörün

ileriye taşınmasının, hem kaynak arayan işletmelere hem de yatırımcılara daha fazla seçenek sunabilmesi için Birliğin öncelikli gördüğü alanları ve bu

alanlarla ilgili önerilerini şöyle sıraladı:  "Sermaye piyasası stratejik sektör olarak belirlenmeli ve en üst düzeyde sahiplenilmeli. Yurt içi tasarrufların sermaye

piyasası yoluyla yatırıma yönlendirilmesi desteklenmeli. Reel sektörün finansmanında sermaye piyasasının kullanılması desteklenmeli. Yatırım bankacılığı

modeli desteklenmeli ve geliştirilmeli. Rekabetçi ve cazip bir finansal sistem yaratılmalı."     - "Reel sektörün kaynak yaratmasına aracılık ediyoruz"     TSPB

Başkanı Topaç, sermaye piyasalarına yönelik detaylı önerileri ilgili kurumlarla paylaştıklarını belirterek, reel sektörün kaynak yaratmasına aracılık ettiklerini

anlattı.  Gelecek dönemde paydaşlarının da desteğiyle daha güçlü sermaye piyasaları ekosistemi oluşturmayı umduklarını dile getiren Topaç, "Ekim ayı

içinde, üyelerimizin ve sektör temsilcilerinin katılacağı geniş kapsamlı bir çalıştay düzenleyerek ortak akılla önerilerimizi geliştirmeye devam edeceğiz."

ifadelerini kullandı.  TSPB tarafından düzenli olarak derlenen veriler hakkında da bilgi veren Topaç, şunları kaydetti:  "Yakın zamanda sektörümüzün ilk altı

ayına ilişkin verileri derledik. İlk 6 ayda aracı kurumlarımız 9 şirketin halka açılmasına aracılık etti. Bu halka arzlardan kabaca 5,4 milyar TL kaynak yaratıldı.

Bu son yılların en ciddi halka arz rakamı. Ayrıca bedelli sermaye artırımları ve ikincil halka arzlar da yapıldı. Bunlarla da 13,4 milyar TL’si öz kaynak yoluyla,

111 milyar TL’si borçlanma aracı ihracıyla kaynak yaratmasına aracılık etti. İlk 6 ayda geçen seneye göre işlem hacimlerimiz yüzde 55 arttı. Pay piyasamız

dünyadaki en likit piyasalar arasında yer alıyor."  Topaç, portföy yönetim şirketleri tarafında ise yönetilen portföy büyüklüğünün son bir yılda yüzde 20 artışla

168 milyar TL’ye çıktığını aktararak, "Hedefimiz bu tutarları daha da arttırarak kurumsal yatırımcı tabanımızı genişletmek." dedi.     - "Son vergi düzenlemesi,

piyasamızın gelişmesini olumsuz etkileyebilir"     Erhan Topaç, mevduat ve katılma hesaplarındaki stopaj oranın 3 ay geçerli olmak üzere indirilmesine dair

30 Ağustos'ta alınan karara değinerek, şu değerlendirmelerde bulundu:  "Yeni düzenleme varlık sınıfları arasında asimetri yaratıp mevduatın baskınlığını

daha da artırıyor. Yatırım araçları arasında yaratılan vergi arbitrajı, sermaye piyasası araçlarının gelişimini olumsuz etkileyecek. Özellikle kurumsal yatırımcı

tabanını olumsuz etkileyeceğinden ve reel sektörün sermaye piyasası yoluyla finansman sağlama olanaklarını kısıtlayacağından endişe ediyoruz."  Bu

durumu aynı gün Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) bildirdiklerini aktaran Topaç, şunları kaydetti:  "Bu konuda bir gelişme bekliyoruz. Bizim önerimiz aynı

şeyin aynı oranlarda (stopajın düşürülmesi) yatırım fonları ve borçlanma araçlarında da olması. Şu anda 1 yıldan az hem yatırım fonları hem borçlanma

araçlarında stopaj yüzde 10, bunun yüzde 3'e düşmesini istiyoruz. 1 yıl üstünde de sıfırı önerdik. Yatırım araçları arasındaki dengenin korunmasını istiyoruz.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na da ilettik, değerlendiriyorlar."  Cari açığın finansmanında sermaye piyasasının önemli bir rol oynadığının altını çizen Topaç,

yerli yatırımcıların çoğunluğunun TL/YP mevduatta, yabancıların birinci tercihlerinin ise pay piyasası olduğunu söyledi.     - "Etkinliklerimizle sermaye

piyasası farkındalığını artırıyoruz"     Topaç, etkinliklerle sermaye piyasası farkındalığını artırdıklarını belirterek, Birliğin gelecek dönem etkinliklerine ilişkin şu

bilgileri verdi:  "Sektörümüzün en önemli etkinliği haline gelen ve bu sene 13-14 Kasım'da üçüncüsünü düzenleyeceğimiz Kongremizin çalışmalarına hız

verdik. İki gün boyunca dünyaca ünlü uzmanlara ev sahipliği yapacak Kongre’de, 100’ü aşkın konuşmacı yer alacak. 24 panelin yanı sıra 24 farklı başlıkta

eğitim programları yapılacak. Kongredeki panel ve eğitimler tüm katılımcılara açık olup kayıtlar ücretsiz olacak."  Topaç, Dünya Yatırımcı Haftası

kapsamında 1 Ekim'de Borsa İstanbul’da, yatırımcılar ve sermaye piyasası kurumları temsilcileri katılımıyla Gong Töreni düzenleyeceklerini de sözlerine

ekledi.  Verilen bilgiye göre, TSPB, Bireysel Emeklilik Sistemi'nden (BES) cayma hakkının 2 aydan 2 ila 3 yıla çıkarılmasına ilişkin SPK'ya talep iletti.
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İSTANBUL - Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Başkanı Erhan Topaç, mevduat ve katılma hesaplarındaki stopaj oranın 3 Ay geçerli olmak üzere

indirilmesinin varlık sınıfları arasında asimetri yaratıp mevduatın baskınlığını artırdığını belirterek, "Bizim önerimiz aynı şeyin, aynı oranlarda (stopajın

düşürülmesi) yatırım fonları ve borçlanma araçlarında da olması. Şu anda 1 yıldan az hem yatırım fonları hem borçlanma araçlarında stopaj yüzde 10, bunun

yüzde 3'e düşmesini istiyoruz. 1 yıl üstünde de sıfırı önerdik." dedi.

 

 

 

 

 

Erhan Topaç, sektörün 2018 ilk yarıyıl verilerini ve sermaye piyasasının geliştirilmesi için önerilerini TSPB Genel Merkez'de düzenlenen "Sermaye

Piyasalarının Geleceği" konulu basın toplantısında paylaştı.

Topaç, 79 aracı kurum, 44 banka, 53 portföy yönetim şirketi ve 49 yatırım ortaklığı olmak üzere toplam 225 kurum sayısıyla, finans sektöründe en kapsamlı

üye yapısına sahip kuruluş olduklarını söyledi.

 

 

 

 

 

Sermaye piyasaları üzerinden hem pay senedi hem de borçlanma aracı ihraçlarıyla ekonomiye finansman sağladıklarına işaret eden Topaç, sektörün yurt içi

tasarrufları yatırımlara yönlendirerek sermayenin tabana yayılmasını sağladığını ve yurt dışı tasarrufları ülkeye çekerek cari açığın finansmanında rol

oynadığını vurguladı.

Topaç, sermaye piyasasının stratejik sektör olarak belirlenmesi ve en üst düzeyde sahiplenilmesi gerektiğini dile getirdi.

Erhan Topaç, sektörün ileriye taşınmasının, hem kaynak arayan işletmelere hem de yatırımcılara daha fazla seçenek sunabilmesi için Birliğin öncelikli

gördüğü alanları ve bu alanlarla ilgili önerilerini şöyle sıraladı:

 

 

 

 

 

"Sermaye piyasası stratejik sektör olarak belirlenmeli ve en üst düzeyde sahiplenilmeli. Yurt içi tasarrufların sermaye piyasası yoluyla yatırıma

yönlendirilmesi desteklenmeli. Reel sektörün finansmanında sermaye piyasasının kullanılması desteklenmeli. Yatırım bankacılığı modeli desteklenmeli ve

geliştirilmeli. Rekabetçi ve cazip bir finansal sistem yaratılmalı."

- "Reel sektörün kaynak yaratmasına aracılık ediyoruz"

TSPB Başkanı Topaç, sermaye piyasalarına yönelik detaylı önerileri ilgili kurumlarla paylaştıklarını belirterek, reel sektörün kaynak yaratmasına aracılık

ettiklerini anlattı.

Gelecek dönemde paydaşlarının da desteğiyle daha güçlü sermaye piyasaları ekosistemi oluşturmayı umduklarını dile getiren Topaç, "Ekim ayı içinde,

üyelerimizin ve sektör temsilcilerinin katılacağı geniş kapsamlı bir çalıştay düzenleyerek ortak akılla önerilerimizi geliştirmeye devam edeceğiz." ifadelerini

kullandı.

TSPB tarafından düzenli olarak derlenen veriler hakkında da bilgi veren Topaç, şunları kaydetti:

"Yakın zamanda sektörümüzün ilk altı ayına ilişkin verileri derledik. İlk 6 ayda aracı kurumlarımız 9 şirketin halka açılmasına aracılık etti. Bu halka arzlardan

kabaca 5,4 milyar TL kaynak yaratıldı. Bu son yılların en ciddi halka arz rakamı. Ayrıca bedelli sermaye artırımları ve ikincil halka arzlar da yapıldı. Bunlarla

da 13,4 milyar TL'si öz kaynak yoluyla, 111 milyar TL'si borçlanma aracı ihracıyla kaynak yaratmasına aracılık etti. İlk 6 ayda geçen seneye göre işlem

hacimlerimiz yüzde 55 arttı. Pay piyasamız dünyadaki en likit piyasalar arasında yer alıyor."

Topaç, portföy yönetim şirketleri tarafında ise yönetilen portföy büyüklüğünün son bir yılda yüzde 20 artışla 168 milyar TL'ye çıktığını aktararak, "Hedefimiz

bu tutarları daha da arttırarak kurumsal yatırımcı tabanımızı genişletmek." dedi.

- "Son vergi düzenlemesi, piyasamızın gelişmesini olumsuz etkileyebilir"

Erhan Topaç, mevduat ve katılma hesaplarındaki stopaj oranın 3 ay geçerli olmak üzere indirilmesine dair 30 Ağustos'ta alınan karara değinerek, şu

değerlendirmelerde bulundu:

"Yeni düzenleme varlık sınıfları arasında asimetri yaratıp mevduatın baskınlığını daha da artırıyor. Yatırım araçları arasında yaratılan vergi arbitrajı, sermaye

piyasası araçlarının gelişimini olumsuz etkileyecek. Özellikle kurumsal yatırımcı tabanını olumsuz etkileyeceğinden ve reel sektörün sermaye piyasası

yoluyla finansman sağlama olanaklarını kısıtlayacağından endişe ediyoruz."

Bu durumu aynı Gün Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) bildirdiklerini aktaran Topaç, şunları kaydetti:
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"Bu konuda bir gelişme bekliyoruz. Bizim önerimiz aynı şeyin aynı oranlarda (stopajın düşürülmesi) yatırım fonları ve borçlanma araçlarında da olması. Şu

anda 1 yıldan az hem yatırım fonları hem borçlanma araçlarında stopaj yüzde 10, bunun yüzde 3'e düşmesini istiyoruz. 1 yıl üstünde de sıfırı önerdik.

Yatırım araçları arasındaki dengenin korunmasını istiyoruz. Hazine ve Maliye Bakanlığı'na da ilettik, değerlendiriyorlar."

Cari açığın finansmanında sermaye piyasasının önemli bir rol oynadığının altını çizen Topaç, yerli yatırımcıların çoğunluğunun TL/YP mevduatta,

yabancıların birinci tercihlerinin ise pay piyasası olduğunu söyledi.

- "Etkinliklerimizle sermaye piyasası farkındalığını artırıyoruz"

Topaç, etkinliklerle sermaye piyasası farkındalığını artırdıklarını belirterek, Birliğin gelecek dönem etkinliklerine ilişkin şu bilgileri verdi:

"Sektörümüzün en önemli etkinliği haline gelen ve bu sene 13-14 Kasım'da üçüncüsünü düzenleyeceğimiz Kongremizin çalışmalarına hız verdik. İki gün

boyunca dünyaca ünlü uzmanlara ev sahipliği yapacak Kongre'de, 100'ü aşkın konuşmacı yer alacak. 24 panelin yanı sıra 24 farklı başlıkta eğitim

programları yapılacak. Kongredeki panel ve eğitimler tüm katılımcılara açık olup kayıtlar ücretsiz olacak."

Topaç, Dünya Yatırımcı Haftası kapsamında 1 Ekim'de Borsa İstanbul'da, yatırımcılar ve sermaye piyasası kurumları temsilcileri katılımıyla Gong Töreni

düzenleyeceklerini de sözlerine ekledi.

Verilen bilgiye göre, TSPB, Bireysel Emeklilik Sistemi'nden (BES) cayma hakkının 2 aydan 2 ila 3 yıla çıkarılmasına ilişkin SPK'ya talep iletti.(AA)
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İSTANBUL (AA) - Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Başkanı Erhan Topaç, mevduat ve katılma hesaplarındaki stopaj oranın 3 ay geçerli olmak

üzere indirilmesinin varlık sınıfları arasında asimetri yaratıp mevduatın baskınlığını artırdığını belirterek, "Bizim önerimiz aynı şeyin, aynı oranlarda (stopajın

düşürülmesi) yatırım fonları ve borçlanma araçlarında da olması. Şu anda 1 yıldan az hem yatırım fonları hem borçlanma araçlarında stopaj yüzde 10, bunun

yüzde 3'e düşmesini istiyoruz. 1 yıl üstünde de sıfırı önerdik." dedi. Erhan Topaç, sektörün 2018 ilk yarıyıl verilerini ve sermaye piyasasının geliştirilmesi için

önerilerini TSPB Genel Merkez'de düzenlenen "Sermaye Piyasalarının Geleceği" konulu basın toplantısında paylaştı. Topaç, 79 aracı kurum, 44 banka, 53

portföy yönetim şirketi ve 49 yatırım ortaklığı olmak üzere toplam 225 kurum sayısıyla, finans sektöründe en kapsamlı üye yapısına sahip kuruluş olduklarını

söyledi. Sermaye piyasaları üzerinden hem pay senedi hem de borçlanma aracı ihraçlarıyla ekonomiye finansman sağladıklarına işaret eden Topaç,

sektörün yurt içi tasarrufları yatırımlara yönlendirerek sermayenin tabana yayılmasını sağladığını ve yurt dışı tasarrufları ülkeye çekerek cari açığın

finansmanında rol oynadığını vurguladı. Topaç, sermaye piyasasının stratejik sektör olarak belirlenmesi ve en üst düzeyde sahiplenilmesi gerektiğini dile

getirdi. Erhan Topaç, sektörün ileriye taşınmasının, hem kaynak arayan işletmelere hem de yatırımcılara daha fazla seçenek sunabilmesi için Birliğin

öncelikli gördüğü alanları ve bu alanlarla ilgili önerilerini şöyle sıraladı: "Sermaye piyasası stratejik sektör olarak belirlenmeli ve en üst düzeyde

sahiplenilmeli. Yurt içi tasarrufların sermaye piyasası yoluyla yatırıma yönlendirilmesi desteklenmeli. Reel sektörün finansmanında sermaye piyasasının

kullanılması desteklenmeli. Yatırım bankacılığı modeli desteklenmeli ve geliştirilmeli. Rekabetçi ve cazip bir finansal sistem yaratılmalı."   - "Reel sektörün

kaynak yaratmasına aracılık ediyoruz"   TSPB Başkanı Topaç, sermaye piyasalarına yönelik detaylı önerileri ilgili kurumlarla paylaştıklarını belirterek, reel

sektörün kaynak yaratmasına aracılık ettiklerini anlattı. Gelecek dönemde paydaşlarının da desteğiyle daha güçlü sermaye piyasaları ekosistemi oluşturmayı

umduklarını dile getiren Topaç, "Ekim ayı içinde, üyelerimizin ve sektör temsilcilerinin katılacağı geniş kapsamlı bir çalıştay düzenleyerek ortak akılla

önerilerimizi geliştirmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı. TSPB tarafından düzenli olarak derlenen veriler hakkında da bilgi veren Topaç, şunları

kaydetti: "Yakın zamanda sektörümüzün ilk altı ayına ilişkin verileri derledik. İlk 6 ayda aracı kurumlarımız 9 şirketin halka açılmasına aracılık etti. Bu halka

arzlardan kabaca 5,4 milyar TL kaynak yaratıldı. Bu son yılların en ciddi halka arz rakamı. Ayrıca bedelli sermaye artırımları ve ikincil halka arzlar da yapıldı.

Bunlarla da 13,4 milyar TL’si öz kaynak yoluyla, 111 milyar TL’si borçlanma aracı ihracıyla kaynak yaratmasına aracılık etti. İlk 6 ayda geçen seneye göre

işlem hacimlerimiz yüzde 55 arttı. Pay piyasamız dünyadaki en likit piyasalar arasında yer alıyor." Topaç, portföy yönetim şirketleri tarafında ise yönetilen

portföy büyüklüğünün son bir yılda yüzde 20 artışla 168 milyar TL’ye çıktığını aktararak, "Hedefimiz bu tutarları daha da arttırarak kurumsal yatırımcı

tabanımızı genişletmek." dedi.   - "Son vergi düzenlemesi, piyasamızın gelişmesini olumsuz etkileyebilir"   Erhan Topaç, mevduat ve katılma hesaplarındaki

stopaj oranın 3 ay geçerli olmak üzere indirilmesine dair 30 Ağustos'ta alınan karara değinerek, şu değerlendirmelerde bulundu: "Yeni düzenleme varlık

sınıfları arasında asimetri yaratıp mevduatın baskınlığını daha da artırıyor. Yatırım araçları arasında yaratılan vergi arbitrajı, sermaye piyasası araçlarının

gelişimini olumsuz etkileyecek. Özellikle kurumsal yatırımcı tabanını olumsuz etkileyeceğinden ve reel sektörün sermaye piyasası yoluyla finansman

sağlama olanaklarını kısıtlayacağından endişe ediyoruz." Bu durumu aynı gün Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) bildirdiklerini aktaran Topaç, şunları

kaydetti: "Bu konuda bir gelişme bekliyoruz. Bizim önerimiz aynı şeyin aynı oranlarda (stopajın düşürülmesi) yatırım fonları ve borçlanma araçlarında da

olması. Şu anda 1 yıldan az hem yatırım fonları hem borçlanma araçlarında stopaj yüzde 10, bunun yüzde 3'e düşmesini istiyoruz. 1 yıl üstünde de sıfırı

önerdik. Yatırım araçları arasındaki dengenin korunmasını istiyoruz. Hazine ve Maliye Bakanlığı'na da ilettik, değerlendiriyorlar." Cari açığın finansmanında

sermaye piyasasının önemli bir rol oynadığının altını çizen Topaç, yerli yatırımcıların çoğunluğunun TL/YP mevduatta, yabancıların birinci tercihlerinin ise

pay piyasası olduğunu söyledi.   - "Etkinliklerimizle sermaye piyasası farkındalığını artırıyoruz"   Topaç, etkinliklerle sermaye piyasası farkındalığını

artırdıklarını belirterek, Birliğin gelecek dönem etkinliklerine ilişkin şu bilgileri verdi: "Sektörümüzün en önemli etkinliği haline gelen ve bu sene 13-14

Kasım'da üçüncüsünü düzenleyeceğimiz Kongremizin çalışmalarına hız verdik. İki gün boyunca dünyaca ünlü uzmanlara ev sahipliği yapacak Kongre’de,

100’ü aşkın konuşmacı yer alacak. 24 panelin yanı sıra 24 farklı başlıkta eğitim programları yapılacak. Kongredeki panel ve eğitimler tüm katılımcılara açık

olup kayıtlar ücretsiz olacak." Topaç, Dünya Yatırımcı Haftası kapsamında 1 Ekim'de Borsa İstanbul’da, yatırımcılar ve sermaye piyasası kurumları

temsilcileri katılımıyla Gong Töreni düzenleyeceklerini de sözlerine ekledi. Verilen bilgiye göre, TSPB, Bireysel Emeklilik Sistemi'nden (BES) cayma hakkının

2 aydan 2 ila 3 yıla çıkarılmasına ilişkin SPK'ya talep iletti.
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Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Başkanı Erhan Topaç, mevduat ve katılma hesaplarındaki stopaj oranın 3 ay geçerli olmak üzere indirilmesinin

varlık sınıfları arasında asimetri yaratıp mevduatın baskınlığını artırdığını belirterek, "Bizim önerimiz aynı şeyin, aynı oranlarda (stopajın düşürülmesi) yatırım

fonları ve borçlanma araçlarında da olması. Şu anda 1 yıldan az hem yatırım fonları hem borçlanma araçlarında stopaj yüzde 10, bunun yüzde 3'e düşmesini

istiyoruz. 1 yıl üstünde de sıfırı önerdik." dedi.

                   Erhan Topaç, sektörün 2018 ilk yarıyıl verilerini ve sermaye piyasasının geliştirilmesi için önerilerini TSPB Genel Merkez'de düzenlenen

"Sermaye Piyasalarının Geleceği" konulu basın toplantısında paylaştı.  Topaç, 79 aracı kurum, 44 banka, 53 portföy yönetim şirketi ve 49 yatırım ortaklığı

olmak üzere toplam 225 kurum sayısıyla, finans sektöründe en kapsamlı üye yapısına sahip kuruluş olduklarını söyledi.  Sermaye piyasaları üzerinden hem

pay senedi hem de borçlanma aracı ihraçlarıyla ekonomiye finansman sağladıklarına işaret eden Topaç, sektörün yurt içi tasarrufları yatırımlara

yönlendirerek sermayenin tabana yayılmasını sağladığını ve yurt dışı tasarrufları ülkeye çekerek cari açığın finansmanında rol oynadığını vurguladı.  Topaç,

sermaye piyasasının stratejik sektör olarak belirlenmesi ve en üst düzeyde sahiplenilmesi gerektiğini dile getirdi.  Erhan Topaç, sektörün ileriye taşınmasının,

hem kaynak arayan işletmelere hem de yatırımcılara daha fazla seçenek sunabilmesi için Birliğin öncelikli gördüğü alanları ve bu alanlarla ilgili önerilerini

şöyle sıraladı:  "Sermaye piyasası stratejik sektör olarak belirlenmeli ve en üst düzeyde sahiplenilmeli. Yurt içi tasarrufların sermaye piyasası yoluyla yatırıma

yönlendirilmesi desteklenmeli. Reel sektörün finansmanında sermaye piyasasının kullanılması desteklenmeli. Yatırım bankacılığı modeli desteklenmeli ve

geliştirilmeli. Rekabetçi ve cazip bir finansal sistem yaratılmalı."     - "Reel sektörün kaynak yaratmasına aracılık ediyoruz"     TSPB Başkanı Topaç, sermaye

piyasalarına yönelik detaylı önerileri ilgili kurumlarla paylaştıklarını belirterek, reel sektörün kaynak yaratmasına aracılık ettiklerini anlattı.  Gelecek dönemde

paydaşlarının da desteğiyle daha güçlü sermaye piyasaları ekosistemi oluşturmayı umduklarını dile getiren Topaç, "Ekim ayı içinde, üyelerimizin ve sektör

temsilcilerinin katılacağı geniş kapsamlı bir çalıştay düzenleyerek ortak akılla önerilerimizi geliştirmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.  TSPB

tarafından düzenli olarak derlenen veriler hakkında da bilgi veren Topaç, şunları kaydetti:  "Yakın zamanda sektörümüzün ilk altı ayına ilişkin verileri derledik.

İlk 6 ayda aracı kurumlarımız 9 şirketin halka açılmasına aracılık etti. Bu halka arzlardan kabaca 5,4 milyar TL kaynak yaratıldı. Bu son yılların en ciddi halka

arz rakamı. Ayrıca bedelli sermaye artırımları ve ikincil halka arzlar da yapıldı. Bunlarla da 13,4 milyar TL’si öz kaynak yoluyla, 111 milyar TL’si borçlanma

aracı ihracıyla kaynak yaratmasına aracılık etti. İlk 6 ayda geçen seneye göre işlem hacimlerimiz yüzde 55 arttı. Pay piyasamız dünyadaki en likit piyasalar

arasında yer alıyor."  Topaç, portföy yönetim şirketleri tarafında ise yönetilen portföy büyüklüğünün son bir yılda yüzde 20 artışla 168 milyar TL’ye çıktığını

aktararak, "Hedefimiz bu tutarları daha da arttırarak kurumsal yatırımcı tabanımızı genişletmek." dedi.     - "Son vergi düzenlemesi, piyasamızın gelişmesini

olumsuz etkileyebilir"     Erhan Topaç, mevduat ve katılma hesaplarındaki stopaj oranın 3 ay geçerli olmak üzere indirilmesine dair 30 Ağustos'ta alınan

karara değinerek, şu değerlendirmelerde bulundu:  "Yeni düzenleme varlık sınıfları arasında asimetri yaratıp mevduatın baskınlığını daha da artırıyor.

Yatırım araçları arasında yaratılan vergi arbitrajı, sermaye piyasası araçlarının gelişimini olumsuz etkileyecek. Özellikle kurumsal yatırımcı tabanını olumsuz

etkileyeceğinden ve reel sektörün sermaye piyasası yoluyla finansman sağlama olanaklarını kısıtlayacağından endişe ediyoruz."  Bu durumu aynı gün

Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) bildirdiklerini aktaran Topaç, şunları kaydetti:  "Bu konuda bir gelişme bekliyoruz. Bizim önerimiz aynı şeyin aynı

oranlarda (stopajın düşürülmesi) yatırım fonları ve borçlanma araçlarında da olması. Şu anda 1 yıldan az hem yatırım fonları hem borçlanma araçlarında

stopaj yüzde 10, bunun yüzde 3'e düşmesini istiyoruz. 1 yıl üstünde de sıfırı önerdik. Yatırım araçları arasındaki dengenin korunmasını istiyoruz. Hazine ve

Maliye Bakanlığı'na da ilettik, değerlendiriyorlar."  Cari açığın finansmanında sermaye piyasasının önemli bir rol oynadığının altını çizen Topaç, yerli

yatırımcıların çoğunluğunun TL/YP mevduatta, yabancıların birinci tercihlerinin ise pay piyasası olduğunu söyledi.     - "Etkinliklerimizle sermaye piyasası

farkındalığını artırıyoruz"     Topaç, etkinliklerle sermaye piyasası farkındalığını artırdıklarını belirterek, Birliğin gelecek dönem etkinliklerine ilişkin şu bilgileri

verdi:  "Sektörümüzün en önemli etkinliği haline gelen ve bu sene 13-14 Kasım'da üçüncüsünü düzenleyeceğimiz Kongremizin çalışmalarına hız verdik. İki

gün boyunca dünyaca ünlü uzmanlara ev sahipliği yapacak Kongre’de, 100’ü aşkın konuşmacı yer alacak. 24 panelin yanı sıra 24 farklı başlıkta eğitim

programları yapılacak. Kongredeki panel ve eğitimler tüm katılımcılara açık olup kayıtlar ücretsiz olacak."  Topaç, Dünya Yatırımcı Haftası kapsamında 1

Ekim'de Borsa İstanbul’da, yatırımcılar ve sermaye piyasası kurumları temsilcileri katılımıyla Gong Töreni düzenleyeceklerini de sözlerine ekledi.  Verilen

bilgiye göre, TSPB, Bireysel Emeklilik Sistemi'nden (BES) cayma hakkının 2 aydan 2 ila 3 yıla çıkarılmasına ilişkin SPK'ya talep iletti.
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Erhan Topaç, sektörün 2018 ilk yarıyıl verilerini ve sermaye piyasasının geliştirilmesi için önerilerini TSPB Genel Merkez'de düzenlenen "Sermaye

Piyasalarının Geleceği" konulu basın toplantısında paylaştı.Topaç, 79 aracı kurum, 44 banka, 53 portföy yönetim şirketi ve 49 yatırım ortaklığı olmak üzere

toplam 225 kurum sayısıyla, finans sektöründe en kapsamlı üye yapısına sahip kuruluş olduklarını söyledi. Sermaye piyasaları üzerinden hem pay senedi

hem de borçlanma aracı ihraçlarıyla ekonomiye finansman sağladıklarına işaret eden Topaç, sektörün yurt içi tasarrufları yatırımlara yönlendirerek

sermayenin tabana yayılmasını sağladığını ve yurt dışı tasarrufları ülkeye çekerek cari açığın finansmanında rol oynadığını vurguladı. Topaç, sermaye

piyasasının stratejik sektör olarak belirlenmesi ve en üst düzeyde sahiplenilmesi gerektiğini dile getirdi. Erhan Topaç, sektörün ileriye taşınmasının, hem

kaynak arayan işletmelere hem de yatırımcılara daha fazla seçenek sunabilmesi için Birliğin öncelikli gördüğü alanları ve bu alanlarla ilgili önerilerini şöyle

sıraladı: "Sermaye piyasası stratejik sektör olarak belirlenmeli ve en üst düzeyde sahiplenilmeli. Yurt içi tasarrufların sermaye piyasası yoluyla yatırıma

yönlendirilmesi desteklenmeli. Reel sektörün finansmanında sermaye piyasasının kullanılması desteklenmeli. Yatırım bankacılığı modeli desteklenmeli ve

geliştirilmeli. Rekabetçi ve cazip bir finansal sistem yaratılmalı."   - "Reel sektörün kaynak yaratmasına aracılık ediyoruz"   TSPB Başkanı Topaç, sermaye

piyasalarına yönelik detaylı önerileri ilgili kurumlarla paylaştıklarını belirterek, reel sektörün kaynak yaratmasına aracılık ettiklerini anlattı. Gelecek dönemde

paydaşlarının da desteğiyle daha güçlü sermaye piyasaları ekosistemi oluşturmayı umduklarını dile getiren Topaç, "Ekim ayı içinde, üyelerimizin ve sektör

temsilcilerinin katılacağı geniş kapsamlı bir çalıştay düzenleyerek ortak akılla önerilerimizi geliştirmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı. TSPB

tarafından düzenli olarak derlenen veriler hakkında da bilgi veren Topaç, şunları kaydetti: "Yakın zamanda sektörümüzün ilk altı ayına ilişkin verileri derledik.

İlk 6 ayda aracı kurumlarımız 9 şirketin halka açılmasına aracılık etti. Bu halka arzlardan kabaca 5,4 milyar TL kaynak yaratıldı. Bu son yılların en ciddi halka

arz rakamı. Ayrıca bedelli sermaye artırımları ve ikincil halka arzlar da yapıldı. Bunlarla da 13,4 milyar TL'si öz kaynak yoluyla, 111 milyar TL'si borçlanma

aracı ihracıyla kaynak yaratmasına aracılık etti. İlk 6 ayda geçen seneye göre işlem hacimlerimiz yüzde 55 arttı. Pay piyasamız dünyadaki en likit piyasalar

arasında yer alıyor." Topaç, portföy yönetim şirketleri tarafında ise yönetilen portföy büyüklüğünün son bir yılda yüzde 20 artışla 168 milyar TL'ye çıktığını

aktararak, "Hedefimiz bu tutarları daha da arttırarak kurumsal yatırımcı tabanımızı genişletmek." dedi.   - "Son vergi düzenlemesi, piyasamızın gelişmesini

olumsuz etkileyebilir"   Erhan Topaç, mevduat ve katılma hesaplarındaki stopaj oranın 3 ay geçerli olmak üzere indirilmesine dair 30 Ağustos'ta alınan karara

değinerek, şu değerlendirmelerde bulundu: "Yeni düzenleme varlık sınıfları arasında asimetri yaratıp mevduatın baskınlığını daha da artırıyor. Yatırım

araçları arasında yaratılan vergi arbitrajı, sermaye piyasası araçlarının gelişimini olumsuz etkileyecek. Özellikle kurumsal yatırımcı tabanını olumsuz

etkileyeceğinden ve reel sektörün sermaye piyasası yoluyla finansman sağlama olanaklarını kısıtlayacağından endişe ediyoruz." Bu durumu aynı gün

Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) bildirdiklerini aktaran Topaç, şunları kaydetti: "Bu konuda bir gelişme bekliyoruz. Bizim önerimiz aynı şeyin aynı oranlarda

(stopajın düşürülmesi) yatırım fonları ve borçlanma araçlarında da olması. Şu anda 1 yıldan az hem yatırım fonları hem borçlanma araçlarında stopaj yüzde

10, bunun yüzde 3'e düşmesini istiyoruz. 1 yıl üstünde de sıfırı önerdik. Yatırım araçları arasındaki dengenin korunmasını istiyoruz. Hazine ve Maliye

Bakanlığı'na da ilettik, değerlendiriyorlar." Cari açığın finansmanında sermaye piyasasının önemli bir rol oynadığının altını çizen Topaç, yerli yatırımcıların

çoğunluğunun TL/YP mevduatta, yabancıların birinci tercihlerinin ise pay piyasası olduğunu söyledi.   - "Etkinliklerimizle sermaye piyasası farkındalığını

artırıyoruz"   Topaç, etkinliklerle sermaye piyasası farkındalığını artırdıklarını belirterek, Birliğin gelecek dönem etkinliklerine ilişkin şu bilgileri verdi:

"Sektörümüzün en önemli etkinliği haline gelen ve bu sene 13-14 Kasım'da üçüncüsünü düzenleyeceğimiz Kongremizin çalışmalarına hız verdik. İki gün

boyunca dünyaca ünlü uzmanlara ev sahipliği yapacak Kongre'de, 100'ü aşkın konuşmacı yer alacak. 24 panelin yanı sıra 24 farklı başlıkta eğitim

programları yapılacak. Kongredeki panel ve eğitimler tüm katılımcılara açık olup kayıtlar ücretsiz olacak." Topaç, Dünya Yatırımcı Haftası kapsamında 1

Ekim'de Borsa İstanbul'da, yatırımcılar ve sermaye piyasası kurumları temsilcileri katılımıyla Gong Töreni düzenleyeceklerini de sözlerine ekledi. Verilen

bilgiye göre, TSPB, Bireysel Emeklilik Sistemi'nden (BES) cayma hakkının 2 aydan 2 ila 3 yıla çıkarılmasına ilişkin SPK'ya talep iletti.
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- TSPB Başkanı Erhan Topaç:

- "(Mevduat ve katılma hesaplarındaki stopaj oranın 3 ay geçerli olmak üzere indirilmesi) Varlık sınıfları arasında asimetri yaratıp mevduatın baskınlığını

artırdı"

- "Bizim önerimiz aynı şeyin, aynı oranlarda (stopajın düşürülmesi) yatırım fonları ve borçlanma araçlarında da olması. Şu anda 1 yıldan az hem yatırım

fonları hem borçlanma araçlarında stopaj yüzde 10, bunun yüzde 3'e düşmesini istiyoruz. 1 yıl üstünde de sıfırı önerdik"

- "Reel sektörün finansmanında sermaye piyasasının kullanılması desteklenmeli. Yatırım bankacılığı modeli desteklenmeli ve geliştirilmeli. Rekabetçi ve

cazip bir finansal sistem yaratılmalı"

- "İlk 6 ayda aracı kurumlarımız 9 şirketin halka açılmasına aracılık etti. Bu halka arzlardan kabaca 5,4 milyar TL kaynak yaratıldı. Bu son yılların en ciddi

halka arz rakamı"

İSTANBUL (AA) - Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Başkanı Erhan Topaç, mevduat ve katılma hesaplarındaki stopaj oranın 3 ay geçerli olmak

üzere indirilmesinin varlık sınıfları arasında asimetri yaratıp mevduatın baskınlığını artırdığını belirterek, "Bizim önerimiz aynı şeyin, aynı oranlarda (stopajın

düşürülmesi) yatırım fonları ve borçlanma araçlarında da olması. Şu anda 1 yıldan az hem yatırım fonları hem borçlanma araçlarında stopaj yüzde 10, bunun

yüzde 3'e düşmesini istiyoruz. 1 yıl üstünde de sıfırı önerdik." dedi.  Erhan Topaç, sektörün 2018 ilk yarıyıl verilerini ve sermaye piyasasının geliştirilmesi için

önerilerini TSPB Genel Merkez'de düzenlenen "Sermaye Piyasalarının Geleceği" konulu basın toplantısında paylaştı.  Topaç, 79 aracı kurum, 44 banka, 53

portföy yönetim şirketi ve 49 yatırım ortaklığı olmak üzere toplam 225 kurum sayısıyla, finans sektöründe en kapsamlı üye yapısına sahip kuruluş olduklarını

söyledi.  Sermaye piyasaları üzerinden hem pay senedi hem de borçlanma aracı ihraçlarıyla ekonomiye finansman sağladıklarına işaret eden Topaç,

sektörün yurt içi tasarrufları yatırımlara yönlendirerek sermayenin tabana yayılmasını sağladığını ve yurt dışı tasarrufları ülkeye çekerek cari açığın

finansmanında rol oynadığını vurguladı.  Topaç, sermaye piyasasının stratejik sektör olarak belirlenmesi ve en üst düzeyde sahiplenilmesi gerektiğini dile

getirdi.  Erhan Topaç, sektörün ileriye taşınmasının, hem kaynak arayan işletmelere hem de yatırımcılara daha fazla seçenek sunabilmesi için Birliğin

öncelikli gördüğü alanları ve bu alanlarla ilgili önerilerini şöyle sıraladı:  "Sermaye piyasası stratejik sektör olarak belirlenmeli ve en üst düzeyde

sahiplenilmeli. Yurt içi tasarrufların sermaye piyasası yoluyla yatırıma yönlendirilmesi desteklenmeli. Reel sektörün finansmanında sermaye piyasasının

kullanılması desteklenmeli. Yatırım bankacılığı modeli desteklenmeli ve geliştirilmeli. Rekabetçi ve cazip bir finansal sistem yaratılmalı."     - "Reel sektörün

kaynak yaratmasına aracılık ediyoruz"     TSPB Başkanı Topaç, sermaye piyasalarına yönelik detaylı önerileri ilgili kurumlarla paylaştıklarını belirterek, reel

sektörün kaynak yaratmasına aracılık ettiklerini anlattı.  Gelecek dönemde paydaşlarının da desteğiyle daha güçlü sermaye piyasaları ekosistemi

oluşturmayı umduklarını dile getiren Topaç, "Ekim ayı içinde, üyelerimizin ve sektör temsilcilerinin katılacağı geniş kapsamlı bir çalıştay düzenleyerek ortak

akılla önerilerimizi geliştirmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.  TSPB tarafından düzenli olarak derlenen veriler hakkında da bilgi veren Topaç, şunları

kaydetti:  "Yakın zamanda sektörümüzün ilk altı ayına ilişkin verileri derledik. İlk 6 ayda aracı kurumlarımız 9 şirketin halka açılmasına aracılık etti. Bu halka

arzlardan kabaca 5,4 milyar TL kaynak yaratıldı. Bu son yılların en ciddi halka arz rakamı. Ayrıca bedelli sermaye artırımları ve ikincil halka arzlar da yapıldı.

Bunlarla da 13,4 milyar TL’si öz kaynak yoluyla, 111 milyar TL’si borçlanma aracı ihracıyla kaynak yaratmasına aracılık etti. İlk 6 ayda geçen seneye göre

işlem hacimlerimiz yüzde 55 arttı. Pay piyasamız dünyadaki en likit piyasalar arasında yer alıyor."  Topaç, portföy yönetim şirketleri tarafında ise yönetilen

portföy büyüklüğünün son bir yılda yüzde 20 artışla 168 milyar TL’ye çıktığını aktararak, "Hedefimiz bu tutarları daha da arttırarak kurumsal yatırımcı

tabanımızı genişletmek." dedi.     - "Son vergi düzenlemesi, piyasamızın gelişmesini olumsuz etkileyebilir"     Erhan Topaç, mevduat ve katılma

hesaplarındaki stopaj oranın 3 ay geçerli olmak üzere indirilmesine dair 30 Ağustos'ta alınan karara değinerek, şu değerlendirmelerde bulundu:  "Yeni

düzenleme varlık sınıfları arasında asimetri yaratıp mevduatın baskınlığını daha da artırıyor. Yatırım araçları arasında yaratılan vergi arbitrajı, sermaye

piyasası araçlarının gelişimini olumsuz etkileyecek. Özellikle kurumsal yatırımcı tabanını olumsuz etkileyeceğinden ve reel sektörün sermaye piyasası

yoluyla finansman sağlama olanaklarını kısıtlayacağından endişe ediyoruz."  Bu durumu aynı gün Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) bildirdiklerini aktaran

Topaç, şunları kaydetti:  "Bu konuda bir gelişme bekliyoruz. Bizim önerimiz aynı şeyin aynı oranlarda (stopajın düşürülmesi) yatırım fonları ve borçlanma

araçlarında da olması. Şu anda 1 yıldan az hem yatırım fonları hem borçlanma araçlarında stopaj yüzde 10, bunun yüzde 3'e düşmesini istiyoruz. 1 yıl

üstünde de sıfırı önerdik. Yatırım araçları arasındaki dengenin korunmasını istiyoruz. Hazine ve Maliye Bakanlığı'na da ilettik, değerlendiriyorlar."  Cari açığın

finansmanında sermaye piyasasının önemli bir rol oynadığının altını çizen Topaç, yerli yatırımcıların çoğunluğunun TL/YP mevduatta, yabancıların birinci

tercihlerinin ise pay piyasası olduğunu söyledi.     - "Etkinliklerimizle sermaye piyasası farkındalığını artırıyoruz"     Topaç, etkinliklerle sermaye piyasası

farkındalığını artırdıklarını belirterek, Birliğin gelecek dönem etkinliklerine ilişkin şu bilgileri verdi:  "Sektörümüzün en önemli etkinliği haline gelen ve bu sene

13-14 Kasım'da üçüncüsünü düzenleyeceğimiz Kongremizin çalışmalarına hız verdik. İki gün boyunca dünyaca ünlü uzmanlara ev sahipliği yapacak

Kongre’de, 100’ü aşkın konuşmacı yer alacak. 24 panelin yanı sıra 24 farklı başlıkta eğitim programları yapılacak. Kongredeki panel ve eğitimler tüm

katılımcılara açık olup kayıtlar ücretsiz olacak."  Topaç, Dünya Yatırımcı Haftası kapsamında 1 Ekim'de Borsa İstanbul’da, yatırımcılar ve sermaye piyasası

kurumları temsilcileri katılımıyla Gong Töreni düzenleyeceklerini de sözlerine ekledi.  Verilen bilgiye göre, TSPB, Bireysel Emeklilik Sistemi'nden (BES)

cayma hakkının 2 aydan 2 ila 3 yıla çıkarılmasına ilişkin SPK'ya talep iletti.
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Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Başkanı Erhan Topaç, yatırım fonları ve borçlanma araçlarında stopajın yüzde 10'dan yüzde 3.0 düzeyine

indirilmesi talebinde bulunduklarını açıkladı.   TSPB Başkanı Topaç, mevduat ve katılma hesaplarındaki stopaj oranının düşürülmesinin, varlık sınıfları

arasında mevduatın baskınlığını daha da artırdığını ve reel sektörün sermaye piyasası yoluyla finansman sağlama olanaklarını kısıtlayacağından endişe

ettiklerini söyledi.   Sermaye piyasası sektörünün stratejik sektör olarak belirlenmesi gerektiğini vurgulayan Topaç, sektörün ileriye taşınması ve Birliğin

öncelikli gördüğü alanları ve bu alanlarla ilgili önerilerini şöyle sıraladı:    Sermaye piyasası stratejik sektör olarak belirlenmeli ve en üst düzeyde

sahiplenilmelidir   Yurt için tasarrufların arttırılması sermaye piyasası yoluyla yatırıma yönlendirilmesi desteklenmelidir.   Reel sektörün finansmanında

sermaye piyasasının kullanılması desteklenmelidir.   Yatırım bankacılığı modeli desteklenmeli ve geliştirilmelidir.   Rekabetçi ve cazip bir finansal ekosistem

yaratılmalıdır. - İstanbul
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YENİLEME 1-MEVDUATTAKİ STOPAJ DÜZENLEMESİNİN AYNISINI YATIRIM FONLARI VE BORÇLANMA

ARAÇLARINDA DA İSTİYORUZ; YATIRIM ARAÇLARI ARASINDA DENGE KORUNMALI-TSPB/TOPAÇ
YENİLEME 1-Mevduattaki stopaj düzenlemesinin aynısını yatırım fonları ve borçlanma araçlarında da istiyoruz; yatırım araçları arasında denge korunmalı-

TSPB/Topaç

 

(Ayrıntılarla yenilendi)İSTANBUL, 11 Eylül (Reuters) - Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Başkanı Erhan Topaç, mevduatta stopaj oranının

düşürülmesine yönelik son vergi düzenlemesinin yatırım fonları ve borçlanma araçlarında da olması gerektiğini ve bununla ilgili taleplerini ilettiklerini

belirterek yatırım araçları arasındaki dengenin korunması gerektiğine dikkat çekti.Topaç, düzenlenen basın toplantısında mevduat ve katılma hesaplarındaki

stopaj oranının düşürülmesinin varlık sınıfları arasında mevduatın baskınlığını daha da artırdığını söyleyerek, reel sektörün sermaye piyasası yoluyla

finansman sağlama olanaklarını kısıtlayacağından endişe ettiklerini belirtti.Son düzenlemenin ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı'na yatırım fonları ve

borçlanma araçlarında stopajların düşürülmesini önerdiklerini kaydeden Topaç, konunun şu anda değerlendirildiğini söyledi.TL hesaplarından alınan stopaj

düşürülüp bir yıldan uzun vadede yüzde 10'dan sıfıra indirilirken, döviz hesaplarından alınan bir yıldan kısa vadelerde yükseltildi. Uygulama üç ay süreyle

geçerli olacak.Kararla katılım bankaları tarafından katılma hesabı karşılığında ödenen kâr paylarından yapılan tevkifat oranları da aynı şekilde düşürüldü.

yeni düzenlemenin varlık sınıfları arasında asimetri yaratıp mevduatın baskınlığını daha da artırdığını söyleyerek, "Yatırım araçları arasında yaratılan vergi

arbitrajı sermaye piyasası araçlarının gelişimini olumsuz etkileyecektir. Özellikle kurumsal yatırımcı tabanını olumsuz etkileyeceğinden ve reel sektörün

sermaye piyasası yoluyla finansman sağlama olanaklarını kısıtlayacağından endişe ediyoruz" dedi.Söz konusu kaygılarını ilgili bakanlık ve SPK'ya da

bildirdiklerini ifade eden Topaç, bu konuda bir gelişme beklediklerini belirterek şöyle devam etti:"Bizim önerimiz, (mevduatta yapılan düzenleme ile) aynı

şeyin aynı oranlarda yatırım fonlarında ve borçlanma araçlarında da olması yönünde. Biz yatırım araçları arasında dengenin korunmasını istiyoruz."Yatırım

kuruluşlarının yılın ilk sekiz ayında, şirketlerin 13.4 milyar TL'si özkaynak yoluyla, 111 milyar TL'si borçlanma aracı ihracıyla kaynak yaratmasına aracılık

ettiğini ifade eden Topaç, "Portföy yönetim şirketleri tarafında ise yönetilen portföy büyüklüğü son bir yılda yüzde 20 artışla 168 milyar TL'ye çıktı. Hedefimiz

bu tutarları daha da artırarak kurumsal yatırımcı tabanımızı genişletmek" diye konuştu.Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği bünyesinde, 79 aracı kurum, 44

banka, 53 portföy yönetim şirketi ve 49 yatırım ortaklığı olmak üzere toplam 225 kurum bulunuyor.
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Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Başkanı Erhan Topaç, yatırım fonları ve borçlanma araçlarında stopajın yüzde 10’dan yüzde 3.0 düzeyine

indirilmesi talebinde bulunduklarını açıkladı.

Mahmut Can Emir / İstanbul, 11 Eylül (DHA) - Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Başkanı Erhan Topaç, yatırım fonları ve borçlanma araçlarında

stopajın yüzde 10’dan yüzde 3.0 düzeyine indirilmesi talebinde bulunduklarını açıkladı.

TSPB Başkanı Topaç, mevduat ve katılma hesaplarındaki stopaj oranının düşürülmesinin, varlık sınıfları arasında mevduatın baskınlığını daha da artırdığını

ve reel sektörün sermaye piyasası yoluyla finansman sağlama olanaklarını kısıtlayacağından endişe ettiklerini söyledi.

Sermaye piyasası sektörünün stratejik sektör olarak belirlenmesi gerektiğini vurgulayan Topaç, sektörün ileriye taşınması ve Birliğin öncelikli gördüğü

alanları ve bu alanlarla ilgili önerilerini şöyle sıraladı:

- Sermaye piyasası stratejik sektör olarak belirlenmeli ve en üst düzeyde sahiplenilmelidir

- Yurt için tasarrufların arttırılması sermaye piyasası yoluyla yatırıma yönlendirilmesi desteklenmelidir.

- Reel sektörün finansmanında sermaye piyasasının kullanılması desteklenmelidir.

- Yatırım bankacılığı modeli desteklenmeli ve geliştirilmelidir.

- Rekabetçi ve cazip bir finansal ekosistem yaratılmalıdır.
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TSPB Başkanı Topaç, "(Mevduat ve katılma hesaplarındaki stopaj oranın 3 ay geçerli olmak üzere indirilmesi) Varlık sınıfları arasında asimetri yaratıp

mevduatın baskınlığını artırdı" dedi
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TSPB Başkanı Topaç, "(Mevduat ve katılma hesaplarındaki stopaj oranın 3 ay geçerli olmak üzere indirilmesi) Varlık sınıfları arasında asimetri yaratıp

mevduatın baskınlığını artırdı" dedi

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Başkanı Erhan Topaç, mevduat ve katılma hesaplarındaki stopaj oranın 3 ay geçerli olmak üzere indirilmesinin

varlık sınıfları arasında asimetri yaratıp mevduatın baskınlığını artırdığını belirterek, "Bizim önerimiz aynı şeyin, aynı oranlarda (stopajın düşürülmesi) yatırım

fonları ve borçlanma araçlarında da olması. Şu anda 1 yıldan az hem yatırım fonları hem borçlanma araçlarında stopaj yüzde 10, bunun yüzde 3'e düşmesini

istiyoruz. 1 yıl üstünde de sıfırı önerdik." dedi.

Erhan Topaç, sektörün 2018 ilk yarıyıl verilerini ve sermaye piyasasının geliştirilmesi için önerilerini TSPB Genel Merkez'de düzenlenen "Sermaye

Piyasalarının Geleceği" konulu basın toplantısında paylaştı.

Topaç, 79 aracı kurum, 44 banka, 53 portföy yönetim şirketi ve 49 yatırım ortaklığı olmak üzere toplam 225 kurum sayısıyla, finans sektöründe en kapsamlı

üye yapısına sahip kuruluş olduklarını söyledi.

Sermaye piyasaları üzerinden hem pay senedi hem de borçlanma aracı ihraçlarıyla ekonomiye finansman sağladıklarına işaret eden Topaç, sektörün yurt içi

tasarrufları yatırımlara yönlendirerek sermayenin tabana yayılmasını sağladığını ve yurt dışı tasarrufları ülkeye çekerek cari açığın finansmanında rol

oynadığını vurguladı.

Topaç, sermaye piyasasının stratejik sektör olarak belirlenmesi ve en üst düzeyde sahiplenilmesi gerektiğini dile getirdi.

Erhan Topaç, sektörün ileriye taşınmasının, hem kaynak arayan işletmelere hem de yatırımcılara daha fazla seçenek sunabilmesi için Birliğin öncelikli

gördüğü alanları ve bu alanlarla ilgili önerilerini şöyle sıraladı:

"Sermaye piyasası stratejik sektör olarak belirlenmeli ve en üst düzeyde sahiplenilmeli. Yurt içi tasarrufların sermaye piyasası yoluyla yatırıma

yönlendirilmesi desteklenmeli. Reel sektörün finansmanında sermaye piyasasının kullanılması desteklenmeli. Yatırım bankacılığı modeli desteklenmeli ve

geliştirilmeli. Rekabetçi ve cazip bir finansal sistem yaratılmalı."

- "Reel sektörün kaynak yaratmasına aracılık ediyoruz"

TSPB Başkanı Topaç, sermaye piyasalarına yönelik detaylı önerileri ilgili kurumlarla paylaştıklarını belirterek, reel sektörün kaynak yaratmasına aracılık

ettiklerini anlattı.

Gelecek dönemde paydaşlarının da desteğiyle daha güçlü sermaye piyasaları ekosistemi oluşturmayı umduklarını dile getiren Topaç, "Ekim ayı içinde,

üyelerimizin ve sektör temsilcilerinin katılacağı geniş kapsamlı bir çalıştay düzenleyerek ortak akılla önerilerimizi geliştirmeye devam edeceğiz." ifadelerini

kullandı.

TSPB tarafından düzenli olarak derlenen veriler hakkında da bilgi veren Topaç, şunları kaydetti:

"Yakın zamanda sektörümüzün ilk altı ayına ilişkin verileri derledik. İlk 6 ayda aracı kurumlarımız 9 şirketin halka açılmasına aracılık etti. Bu halka arzlardan

kabaca 5,4 milyar TL kaynak yaratıldı. Bu son yılların en ciddi halka arz rakamı. Ayrıca bedelli sermaye artırımları ve ikincil halka arzlar da yapıldı. Bunlarla

da 13,4 milyar TL’si öz kaynak yoluyla, 111 milyar TL’si borçlanma aracı ihracıyla kaynak yaratmasına aracılık etti. İlk 6 ayda geçen seneye göre işlem

hacimlerimiz yüzde 55 arttı. Pay piyasamız dünyadaki en likit piyasalar arasında yer alıyor."

Topaç, portföy yönetim şirketleri tarafında ise yönetilen portföy büyüklüğünün son bir yılda yüzde 20 artışla 168 milyar TL’ye çıktığını aktararak, "Hedefimiz

bu tutarları daha da arttırarak kurumsal yatırımcı tabanımızı genişletmek." dedi.

- "Son vergi düzenlemesi, piyasamızın gelişmesini olumsuz etkileyebilir"

Erhan Topaç, mevduat ve katılma hesaplarındaki stopaj oranın 3 ay geçerli olmak üzere indirilmesine dair 30 Ağustos'ta alınan karara değinerek, şu

değerlendirmelerde bulundu:

"Yeni düzenleme varlık sınıfları arasında asimetri yaratıp mevduatın baskınlığını daha da artırıyor. Yatırım araçları arasında yaratılan vergi arbitrajı, sermaye

piyasası araçlarının gelişimini olumsuz etkileyecek. Özellikle kurumsal yatırımcı tabanını olumsuz etkileyeceğinden ve reel sektörün sermaye piyasası

yoluyla finansman sağlama olanaklarını kısıtlayacağından endişe ediyoruz."

Bu durumu aynı gün Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) bildirdiklerini aktaran Topaç, şunları kaydetti:

"Bu konuda bir gelişme bekliyoruz. Bizim önerimiz aynı şeyin aynı oranlarda (stopajın düşürülmesi) yatırım fonları ve borçlanma araçlarında da olması. Şu

anda 1 yıldan az hem yatırım fonları hem borçlanma araçlarında stopaj yüzde 10, bunun yüzde 3'e düşmesini istiyoruz. 1 yıl üstünde de sıfırı önerdik.

Yatırım araçları arasındaki dengenin korunmasını istiyoruz. Hazine ve Maliye Bakanlığı'na da ilettik, değerlendiriyorlar."

Cari açığın finansmanında sermaye piyasasının önemli bir rol oynadığının altını çizen Topaç, yerli yatırımcıların çoğunluğunun TL/YP mevduatta,

yabancıların birinci tercihlerinin ise pay piyasası olduğunu söyledi.

- "Etkinliklerimizle sermaye piyasası farkındalığını artırıyoruz"

Topaç, etkinliklerle sermaye piyasası farkındalığını artırdıklarını belirterek, Birliğin gelecek dönem etkinliklerine ilişkin şu bilgileri verdi:

"Sektörümüzün en önemli etkinliği haline gelen ve bu sene 13-14 Kasım'da üçüncüsünü düzenleyeceğimiz Kongremizin çalışmalarına hız verdik. İki gün

boyunca dünyaca ünlü uzmanlara ev sahipliği yapacak Kongre’de, 100’ü aşkın konuşmacı yer alacak. 24 panelin yanı sıra 24 farklı başlıkta eğitim

programları yapılacak. Kongredeki panel ve eğitimler tüm katılımcılara açık olup kayıtlar ücretsiz olacak."

Topaç, Dünya Yatırımcı Haftası kapsamında 1 Ekim'de Borsa İstanbul’da, yatırımcılar ve sermaye piyasası kurumları temsilcileri katılımıyla Gong Töreni

düzenleyeceklerini de sözlerine ekledi.

Verilen bilgiye göre, TSPB, Bireysel Emeklilik Sistemi'nden (BES) cayma hakkının 2 aydan 2 ila 3 yıla çıkarılmasına ilişkin SPK'ya talep iletti.
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Başkan Topaç, Hazine ve Maliye Bakanlığı'na yatırım fonu ve borçlanma araçlarında stopajın aynı anda düşürülmesini tavsiye ettiklerini söyledi.Türkiye

Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Başkanı Erhan Topaç, düzenlenen basın toplantısında sektörün 2018 ilk yarıyıl verilerini ve sermaye piyasasının

geliştirilmesi için önerilerini paylaştı. Toplam 225 kurum sayısıyla, finans sektöründe en kapsamlı üye yapısına sahip kuruluş olduklarını belirten Topaç,

sermaye piyasaları üzerinden hem pay senedi hem de borçlanma aracı ihraçlarıyla ekonomiye finansman sağladıklarını vurguladı. Sektörün yurt içi

tasarrufları yatırımlara yönlendirerek sermayenin tabana yayılmasına sağladığının ve yurt dışı tasarrufları ülkemize çekerek, cari açığın finansmanında rol

oynadığının altını çizdi.“Rekabetçi ve cazip bir finansal sistem oluşturulmalıdır”Güçlü Türkiye için daha güçlü sermaye piyasalarının gerektiğini belirten

Başkan Erhan Topaç, “Sermaye piyasası stratejik sektör olarak belirlenmeli ve en üst düzeyde sahiplenilmelidir. Yurt içi tasarrufların sermaye piyasası

yoluyla yatırıma yönlendirilmesi desteklenmelidir. Reel sektörün finansmanında sermaye piyasasının kullanılması desteklenmelidir. Yatırım bankacılığı

modeli desteklenmeli ve geliştirilmelidir. Rekabetçi ve cazip bir finansal sistem oluşturulmalıdır” açıklamasında bulundu.“Yatırım fonu ve borçlanma

araçlarında stopaj aynı anda düşürülmeli”Hazine ve Maliye Bakanlığı'na yatırım fonu ve borçlanma araçlarında stopajın aynı anda düşürülmesini ilettiklerini

kaydeden Erhan Topaç, şu ifadeleri kullandı: “Yeni düzenleme varlık sınıfları arasında asimetri oluşturup mevduatın baskınlığını daha da artırıyor. Yatırım

araçları arasında oluşturulan vergi arbitrajı, sermaye piyasası araçlarının gelişimini olumsuz etkileyecektir. Özellikle kurumsal yatırımcı tabanını olumsuz

etkileyeceğinden ve reel sektörün sermaye piyasası yoluyla finansman sağlama olanaklarını kısıtlayacağından endişe ediyoruz. Bizim önerimiz aynı şeyin

aynı oranlarda yatırım fonları ve borçlanma araçlarında da olması. Şu anda 1 yıldan az hem yatırım fonları hem borçlanma araçlarında stopaj yüzde 10,

bunun yüzde 3'e düşmesini istiyoruz. 1 yıl üstünde de sıfırı önerdik. Yatırım araçları arasındaki dengenin korunmasını istiyoruz. Hazine ve Maliye

Bakanlığı'na da ilettik, değerlendiriyorlar”.“İlk 6 ayda halka arzlardan 5,4 milyar TL kaynak oluşturuldu”Erhan Topaç, yılın ilk 6 ayında halka arzlardan kabaca

5,4 milyar TL kaynak oluşturulduğunu vurgulayarak, “Yakın zamanda sektörümüzün ilk altı ayına ilişkin verileri derledik. İlk 6 ayda aracı kurumlarımız 9

şirketin halka açılmasına aracılık etti. Bu halka arzlardan kabaca 5,4 milyar TL kaynak oluşturuldu. Bu son yılların en ciddi halka arz rakamıdır. Yatırım

kuruluşlarımız yılın ilk sekiz ayında şirketlerin 13,4 milyar TL'si özkaynak yoluyla, 111 milyar TL'si borçlanma aracı ihracıyla kaynak oluşturulmasına aracılık

etti. İlk 6 ayda geçen seneye göre işlem hacimlerimiz yüzde 55 arttı. Pay piyasamız dünyadaki en likit piyasalar arasında yer alıyor. Portföy yönetim şirketleri

tarafında ise yönetilen portföy büyüklüğü son bir yılda yüzde 20 artışla 168 milyar TL'ye çıktı. Hedefimiz bu tutarları daha da arttırarak kurumsal yatırımcı

tabanımızı genişletmek” diye konuştu.Başkan Topaç, 1 Ekim'de Dünya Yatırımcı Haftası dolayısıyla Borsa İstanbul'da, gong töreni düzenleyeceklerini ifade

etti.
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Başkan Topaç, Hazine ve Maliye Bakanlığı’na yatırım fonu ve borçlanma araçlarında stopajın aynı anda düşürülmesini tavsiye ettiklerini söyledi.Türkiye

Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Başkanı Erhan Topaç, düzenlenen basın toplantısında sektörün 2018 ilk yarıyıl verilerini ve sermaye piyasasının

geliştirilmesi için önerilerini paylaştı. Toplam 225 kurum sayısıyla, finans sektöründe en kapsamlı üye yapısına sahip kuruluş olduklarını belirten Topaç,

sermaye piyasaları üzerinden hem pay senedi hem de borçlanma aracı ihraçlarıyla ekonomiye finansman sağladıklarını vurguladı. Sektörün yurt içi

tasarrufları yatırımlara yönlendirerek sermayenin tabana yayılmasına sağladığının ve yurt dışı tasarrufları ülkemize çekerek, cari açığın finansmanında rol

oynadığının altını çizdi.“Rekabetçi ve cazip bir finansal sistem oluşturulmalıdır”Güçlü Türkiye için daha güçlü sermaye piyasalarının gerektiğini belirten

Başkan Erhan Topaç, “Sermaye piyasası stratejik sektör olarak belirlenmeli ve en üst düzeyde sahiplenilmelidir. Yurt içi tasarrufların sermaye piyasası

yoluyla yatırıma yönlendirilmesi desteklenmelidir. Reel sektörün finansmanında sermaye piyasasının kullanılması desteklenmelidir. Yatırım bankacılığı

modeli desteklenmeli ve geliştirilmelidir. Rekabetçi ve cazip bir finansal sistem oluşturulmalıdır” açıklamasında bulundu.“Yatırım fonu ve borçlanma

araçlarında stopaj aynı anda düşürülmeli”Hazine ve Maliye Bakanlığı’na yatırım fonu ve borçlanma araçlarında stopajın aynı anda düşürülmesini ilettiklerini

kaydeden Erhan Topaç, şu ifadeleri kullandı: “Yeni düzenleme varlık sınıfları arasında asimetri oluşturup mevduatın baskınlığını daha da artırıyor. Yatırım

araçları arasında oluşturulan vergi arbitrajı, sermaye piyasası araçlarının gelişimini olumsuz etkileyecektir. Özellikle kurumsal yatırımcı tabanını olumsuz

etkileyeceğinden ve reel sektörün sermaye piyasası yoluyla finansman sağlama olanaklarını kısıtlayacağından endişe ediyoruz. Bizim önerimiz aynı şeyin

aynı oranlarda yatırım fonları ve borçlanma araçlarında da olması. Şu anda 1 yıldan az hem yatırım fonları hem borçlanma araçlarında stopaj yüzde 10,

bunun yüzde 3’e düşmesini istiyoruz. 1 yıl üstünde de sıfırı önerdik. Yatırım araçları arasındaki dengenin korunmasını istiyoruz. Hazine ve Maliye

Bakanlığı’na da ilettik, değerlendiriyorlar”.“İlk 6 ayda halka arzlardan 5,4 milyar TL kaynak oluşturuldu”Erhan Topaç, yılın ilk 6 ayında halka arzlardan kabaca

5,4 milyar TL kaynak oluşturulduğunu vurgulayarak, “Yakın zamanda sektörümüzün ilk altı ayına ilişkin verileri derledik. İlk 6 ayda aracı kurumlarımız 9

şirketin halka açılmasına aracılık etti. Bu halka arzlardan kabaca 5,4 milyar TL kaynak oluşturuldu. Bu son yılların en ciddi halka arz rakamıdır. Yatırım

kuruluşlarımız yılın ilk sekiz ayında şirketlerin 13,4 milyar TL’si özkaynak yoluyla, 111 milyar TL’si borçlanma aracı ihracıyla kaynak oluşturulmasına aracılık

etti. İlk 6 ayda geçen seneye göre işlem hacimlerimiz yüzde 55 arttı. Pay piyasamız dünyadaki en likit piyasalar arasında yer alıyor. Portföy yönetim şirketleri

tarafında ise yönetilen portföy büyüklüğü son bir yılda yüzde 20 artışla 168 milyar TL’ye çıktı. Hedefimiz bu tutarları daha da arttırarak kurumsal yatırımcı

tabanımızı genişletmek” diye konuştu.Başkan Topaç, 1 Ekim’de Dünya Yatırımcı Haftası dolayısıyla Borsa İstanbul’da, gong töreni düzenleyeceklerini ifade

etti.
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Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Başkanı Erhan Topaç, sektörün 2018 ilk yarıyıl verilerini ve sermaye piyasasının geliştirilmesi için önerilerini paylaştı.

Başkan Topaç, Hazine ve Maliye Bakanlığı’na yatırım fonu ve borçlanma araçlarında stopajın aynı anda düşürülmesini tavsiye ettiklerini söyledi.Türkiye

Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Başkanı Erhan Topaç, düzenlenen basın toplantısında sektörün 2018 ilk yarıyıl verilerini ve sermaye piyasasının

geliştirilmesi için önerilerini paylaştı. Toplam 225 kurum sayısıyla, finans sektöründe en kapsamlı üye yapısına sahip kuruluş olduklarını belirten Topaç,

sermaye piyasaları üzerinden hem pay senedi hem de borçlanma aracı ihraçlarıyla ekonomiye finansman sağladıklarını vurguladı. Sektörün yurt içi

tasarrufları yatırımlara yönlendirerek sermayenin tabana yayılmasına sağladığının ve yurt dışı tasarrufları ülkemize çekerek, cari açığın finansmanında rol

oynadığının altını çizdi.“Rekabetçi ve cazip bir finansal sistem oluşturulmalıdır”Güçlü Türkiye için daha güçlü sermaye piyasalarının gerektiğini belirten

Başkan Erhan Topaç, “Sermaye piyasası stratejik sektör olarak belirlenmeli ve en üst düzeyde sahiplenilmelidir. Yurt içi tasarrufların sermaye piyasası

yoluyla yatırıma yönlendirilmesi desteklenmelidir. Reel sektörün finansmanında sermaye piyasasının kullanılması desteklenmelidir. Yatırım bankacılığı

modeli desteklenmeli ve geliştirilmelidir. Rekabetçi ve cazip bir finansal sistem oluşturulmalıdır” açıklamasında bulundu.“Yatırım fonu ve borçlanma

araçlarında stopaj aynı anda düşürülmeli”Hazine ve Maliye Bakanlığı’na yatırım fonu ve borçlanma araçlarında stopajın aynı anda düşürülmesini ilettiklerini

kaydeden Erhan Topaç, şu ifadeleri kullandı: “Yeni düzenleme varlık sınıfları arasında asimetri oluşturup mevduatın baskınlığını daha da artırıyor. Yatırım

araçları arasında oluşturulan vergi arbitrajı, sermaye piyasası araçlarının gelişimini olumsuz etkileyecektir. Özellikle kurumsal yatırımcı tabanını olumsuz

etkileyeceğinden ve reel sektörün sermaye piyasası yoluyla finansman sağlama olanaklarını kısıtlayacağından endişe ediyoruz. Bizim önerimiz aynı şeyin

aynı oranlarda yatırım fonları ve borçlanma araçlarında da olması. Şu anda 1 yıldan az hem yatırım fonları hem borçlanma araçlarında stopaj yüzde 10,

bunun yüzde 3’e düşmesini istiyoruz. 1 yıl üstünde de sıfırı önerdik. Yatırım araçları arasındaki dengenin korunmasını istiyoruz. Hazine ve Maliye

Bakanlığı’na da ilettik, değerlendiriyorlar”.“İlk 6 ayda halka arzlardan 5,4 milyar TL kaynak oluşturuldu”Erhan Topaç, yılın ilk 6 ayında halka arzlardan kabaca

5,4 milyar TL kaynak oluşturulduğunu vurgulayarak, “Yakın zamanda sektörümüzün ilk altı ayına ilişkin verileri derledik. İlk 6 ayda aracı kurumlarımız 9

şirketin halka açılmasına aracılık etti. Bu halka arzlardan kabaca 5,4 milyar TL kaynak oluşturuldu. Bu son yılların en ciddi halka arz rakamıdır. Yatırım

kuruluşlarımız yılın ilk sekiz ayında şirketlerin 13,4 milyar TL’si özkaynak yoluyla, 111 milyar TL’si borçlanma aracı ihracıyla kaynak oluşturulmasına aracılık

etti. İlk 6 ayda geçen seneye göre işlem hacimlerimiz yüzde 55 arttı. Pay piyasamız dünyadaki en likit piyasalar arasında yer alıyor. Portföy yönetim şirketleri

tarafında ise yönetilen portföy büyüklüğü son bir yılda yüzde 20 artışla 168 milyar TL’ye çıktı. Hedefimiz bu tutarları daha da arttırarak kurumsal yatırımcı

tabanımızı genişletmek” diye konuştu.Başkan Topaç, 1 Ekim’de Dünya Yatırımcı Haftası dolayısıyla Borsa İstanbul’da, gong töreni düzenleyeceklerini ifade

etti.
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Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Başkanı Erhan Topaç, sektörün 2018 ilk yarıyıl verilerini ve sermaye piyasasının geliştirilmesi için önerilerini paylaştı

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Başkanı Erhan Topaç, düzenlenen basın toplantısında sektörün 2018 ilk yarıyıl verilerini ve sermaye piyasasının

geliştirilmesi için önerilerini paylaştı. Toplam 225 kurum sayısıyla, finans sektöründe en kapsamlı üye yapısına sahip kuruluş olduklarını belirten Topaç,

sermaye piyasaları üzerinden hem pay senedi hem de borçlanma aracı ihraçlarıyla ekonomiye finansman sağladıklarını vurguladı. Sektörün yurt içi

tasarrufları yatırımlara yönlendirerek sermayenin tabana yayılmasına sağladığının ve yurt dışı tasarrufları ülkemize çekerek, cari açığın finansmanında rol

oynadığının altını çizdi.“Rekabetçi ve cazip bir finansal sistem oluşturulmalıdır”Güçlü Türkiye için daha güçlü sermaye piyasalarının gerektiğini belirten

Başkan Erhan Topaç, “Sermaye piyasası stratejik sektör olarak belirlenmeli ve en üst düzeyde sahiplenilmelidir. Yurt içi tasarrufların sermaye piyasası

yoluyla yatırıma yönlendirilmesi desteklenmelidir. Reel sektörün finansmanında sermaye piyasasının kullanılması desteklenmelidir. Yatırım bankacılığı

modeli desteklenmeli ve geliştirilmelidir. Rekabetçi ve cazip bir finansal sistem oluşturulmalıdır” açıklamasında bulundu.“Yatırım fonu ve borçlanma

araçlarında stopaj aynı anda düşürülmeli”Hazine ve Maliye Bakanlığı’na yatırım fonu ve borçlanma araçlarında stopajın aynı anda düşürülmesini ilettiklerini

kaydeden Erhan Topaç, şu ifadeleri kullandı: “Yeni düzenleme varlık sınıfları arasında asimetri oluşturup mevduatın baskınlığını daha da artırıyor. Yatırım

araçları arasında oluşturulan vergi arbitrajı, sermaye piyasası araçlarının gelişimini olumsuz etkileyecektir. Özellikle kurumsal yatırımcı tabanını olumsuz

etkileyeceğinden ve reel sektörün sermaye piyasası yoluyla finansman sağlama olanaklarını kısıtlayacağından endişe ediyoruz. Bizim önerimiz aynı şeyin

aynı oranlarda yatırım fonları ve borçlanma araçlarında da olması. Şu anda 1 yıldan az hem yatırım fonları hem borçlanma araçlarında stopaj yüzde 10,

bunun yüzde 3’e düşmesini istiyoruz. 1 yıl üstünde de sıfırı önerdik. Yatırım araçları arasındaki dengenin korunmasını istiyoruz. Hazine ve Maliye

Bakanlığı’na da ilettik, değerlendiriyorlar”.“İlk 6 ayda halka arzlardan 5,4 milyar TL kaynak oluşturuldu”Erhan Topaç, yılın ilk 6 ayında halka arzlardan kabaca

5,4 milyar TL kaynak oluşturulduğunu vurgulayarak, “Yakın zamanda sektörümüzün ilk altı ayına ilişkin verileri derledik. İlk 6 ayda aracı kurumlarımız 9

şirketin halka açılmasına aracılık etti. Bu halka arzlardan kabaca 5,4 milyar TL kaynak oluşturuldu. Bu son yılların en ciddi halka arz rakamıdır. Yatırım

kuruluşlarımız yılın ilk sekiz ayında şirketlerin 13,4 milyar TL’si özkaynak yoluyla, 111 milyar TL’si borçlanma aracı ihracıyla kaynak oluşturulmasına aracılık

etti. İlk 6 ayda geçen seneye göre işlem hacimlerimiz yüzde 55 arttı. Pay piyasamız dünyadaki en likit piyasalar arasında yer alıyor. Portföy yönetim şirketleri

tarafında ise yönetilen portföy büyüklüğü son bir yılda yüzde 20 artışla 168 milyar TL’ye çıktı. Hedefimiz bu tutarları daha da arttırarak kurumsal yatırımcı

tabanımızı genişletmek” diye konuştu.Başkan Topaç, 1 Ekim’de Dünya Yatırımcı Haftası dolayısıyla Borsa İstanbul’da, gong töreni düzenleyeceklerini ifade

etti.İSTANBUL/İHA
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Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Başkanı Erhan Topaç, sektörün 2018 ilk yarıyıl verilerini ve sermaye piyasasının geliştirilmesi için önerilerini paylaştı.

Başkan Topaç, Hazine ve Maliye Bakanlığı’na yatırım fonu ve borçlanma araçlarında stopajın aynı anda düşürülmesini tavsiye ettiklerini söyledi.

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Başkanı Erhan Topaç, düzenlenen basın toplantısında sektörün 2018 ilk yarıyıl verilerini ve sermaye piyasasının

geliştirilmesi için önerilerini paylaştı. Toplam 225 kurum sayısıyla, finans sektöründe en kapsamlı üye yapısına sahip kuruluş olduklarını belirten Topaç,

sermaye piyasaları üzerinden hem pay senedi hem de borçlanma aracı ihraçlarıyla ekonomiye finansman sağladıklarını vurguladı. Sektörün yurt içi

tasarrufları yatırımlara yönlendirerek sermayenin tabana yayılmasına sağladığının ve yurt dışı tasarrufları ülkemize çekerek, cari açığın finansmanında rol

oynadığının altını çizdi.“Rekabetçi ve cazip bir finansal sistem oluşturulmalıdır”Güçlü Türkiye için daha güçlü sermaye piyasalarının gerektiğini belirten

Başkan Erhan Topaç, “Sermaye piyasası stratejik sektör olarak belirlenmeli ve en üst düzeyde sahiplenilmelidir. Yurt içi tasarrufların sermaye piyasası

yoluyla yatırıma yönlendirilmesi desteklenmelidir. Reel sektörün finansmanında sermaye piyasasının kullanılması desteklenmelidir. Yatırım bankacılığı

modeli desteklenmeli ve geliştirilmelidir. Rekabetçi ve cazip bir finansal sistem oluşturulmalıdır” açıklamasında bulundu.“Yatırım fonu ve borçlanma

araçlarında stopaj aynı anda düşürülmeli”Hazine ve Maliye Bakanlığı’na yatırım fonu ve borçlanma araçlarında stopajın aynı anda düşürülmesini ilettiklerini

kaydeden Erhan Topaç, şu ifadeleri kullandı: “Yeni düzenleme varlık sınıfları arasında asimetri oluşturup mevduatın baskınlığını daha da artırıyor. Yatırım

araçları arasında oluşturulan vergi arbitrajı, sermaye piyasası araçlarının gelişimini olumsuz etkileyecektir. Özellikle kurumsal yatırımcı tabanını olumsuz

etkileyeceğinden ve reel sektörün sermaye piyasası yoluyla finansman sağlama olanaklarını kısıtlayacağından endişe ediyoruz. Bizim önerimiz aynı şeyin

aynı oranlarda yatırım fonları ve borçlanma araçlarında da olması. Şu anda 1 yıldan az hem yatırım fonları hem borçlanma araçlarında stopaj yüzde 10,

bunun yüzde 3’e düşmesini istiyoruz. 1 yıl üstünde de sıfırı önerdik. Yatırım araçları arasındaki dengenin korunmasını istiyoruz. Hazine ve Maliye

Bakanlığı’na da ilettik, değerlendiriyorlar”.“İlk 6 ayda halka arzlardan 5,4 milyar TL kaynak oluşturuldu”Erhan Topaç, yılın ilk 6 ayında halka arzlardan kabaca

5,4 milyar TL kaynak oluşturulduğunu vurgulayarak, “Yakın zamanda sektörümüzün ilk altı ayına ilişkin verileri derledik. İlk 6 ayda aracı kurumlarımız 9

şirketin halka açılmasına aracılık etti. Bu halka arzlardan kabaca 5,4 milyar TL kaynak oluşturuldu. Bu son yılların en ciddi halka arz rakamıdır. Yatırım

kuruluşlarımız yılın ilk sekiz ayında şirketlerin 13,4 milyar TL’si özkaynak yoluyla, 111 milyar TL’si borçlanma aracı ihracıyla kaynak oluşturulmasına aracılık

etti. İlk 6 ayda geçen seneye göre işlem hacimlerimiz yüzde 55 arttı. Pay piyasamız dünyadaki en likit piyasalar arasında yer alıyor. Portföy yönetim şirketleri

tarafında ise yönetilen portföy büyüklüğü son bir yılda yüzde 20 artışla 168 milyar TL’ye çıktı. Hedefimiz bu tutarları daha da arttırarak kurumsal yatırımcı

tabanımızı genişletmek” diye konuştu.Başkan Topaç, 1 Ekim’de Dünya Yatırımcı Haftası dolayısıyla Borsa İstanbul’da, gong töreni düzenleyeceklerini ifade

etti.

Tags:

MANISADASONNOKTA.COM
Yayın Tarihi : 11.09.2018 01:58:00
Link : http://manisadasonnokta.com/918293-haber-oku



TSPB Başkanı Erhan Topaç’tan ’stopaj’ açıklaması
TSPB Başkanı Erhan Topaç’tan ’stopaj’ açıklaması

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Başkanı Erhan Topaç, sektörün 2018 ilk yarıyıl verilerini ve sermaye piyasasının geliştirilmesi için önerilerini paylaştı.

Başkan Topaç, Hazine ve Maliye Bakanlığı’na yatırım fonu ve borçlanma araçlarında stopajın aynı anda düşürülmesini tavsiye ettiklerini söyledi.

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Başkanı Erhan Topaç, düzenlenen basın toplantısında sektörün 2018 ilk yarıyıl verilerini ve sermaye piyasasının

geliştirilmesi için önerilerini paylaştı. Toplam 225 kurum sayısıyla, finans sektöründe en kapsamlı üye yapısına sahip kuruluş olduklarını belirten Topaç,

sermaye piyasaları üzerinden hem pay senedi hem de borçlanma aracı ihraçlarıyla ekonomiye finansman sağladıklarını vurguladı. Sektörün yurt içi

tasarrufları yatırımlara yönlendirerek sermayenin tabana yayılmasına sağladığının ve yurt dışı tasarrufları ülkemize çekerek, cari açığın finansmanında rol

oynadığının altını çizdi.“Rekabetçi ve cazip bir finansal sistem oluşturulmalıdır”Güçlü Türkiye için daha güçlü sermaye piyasalarının gerektiğini belirten

Başkan Erhan Topaç, “Sermaye piyasası stratejik sektör olarak belirlenmeli ve en üst düzeyde sahiplenilmelidir. Yurt içi tasarrufların sermaye piyasası

yoluyla yatırıma yönlendirilmesi desteklenmelidir. Reel sektörün finansmanında sermaye piyasasının kullanılması desteklenmelidir. Yatırım bankacılığı

modeli desteklenmeli ve geliştirilmelidir. Rekabetçi ve cazip bir finansal sistem oluşturulmalıdır” açıklamasında bulundu.“Yatırım fonu ve borçlanma

araçlarında stopaj aynı anda düşürülmeli”Hazine ve Maliye Bakanlığı’na yatırım fonu ve borçlanma araçlarında stopajın aynı anda düşürülmesini ilettiklerini

kaydeden Erhan Topaç, şu ifadeleri kullandı: “Yeni düzenleme varlık sınıfları arasında asimetri oluşturup mevduatın baskınlığını daha da artırıyor. Yatırım

araçları arasında oluşturulan vergi arbitrajı, sermaye piyasası araçlarının gelişimini olumsuz etkileyecektir. Özellikle kurumsal yatırımcı tabanını olumsuz

etkileyeceğinden ve reel sektörün sermaye piyasası yoluyla finansman sağlama olanaklarını kısıtlayacağından endişe ediyoruz. Bizim önerimiz aynı şeyin

aynı oranlarda yatırım fonları ve borçlanma araçlarında da olması. Şu anda 1 yıldan az hem yatırım fonları hem borçlanma araçlarında stopaj yüzde 10,

bunun yüzde 3’e düşmesini istiyoruz. 1 yıl üstünde de sıfırı önerdik. Yatırım araçları arasındaki dengenin korunmasını istiyoruz. Hazine ve Maliye

Bakanlığı’na da ilettik, değerlendiriyorlar”.“İlk 6 ayda halka arzlardan 5,4 milyar TL kaynak oluşturuldu”Erhan Topaç, yılın ilk 6 ayında halka arzlardan kabaca

5,4 milyar TL kaynak oluşturulduğunu vurgulayarak, “Yakın zamanda sektörümüzün ilk altı ayına ilişkin verileri derledik. İlk 6 ayda aracı kurumlarımız 9

şirketin halka açılmasına aracılık etti. Bu halka arzlardan kabaca 5,4 milyar TL kaynak oluşturuldu. Bu son yılların en ciddi halka arz rakamıdır. Yatırım

kuruluşlarımız yılın ilk sekiz ayında şirketlerin 13,4 milyar TL’si özkaynak yoluyla, 111 milyar TL’si borçlanma aracı ihracıyla kaynak oluşturulmasına aracılık

etti. İlk 6 ayda geçen seneye göre işlem hacimlerimiz yüzde 55 arttı. Pay piyasamız dünyadaki en likit piyasalar arasında yer alıyor. Portföy yönetim şirketleri

tarafında ise yönetilen portföy büyüklüğü son bir yılda yüzde 20 artışla 168 milyar TL’ye çıktı. Hedefimiz bu tutarları daha da arttırarak kurumsal yatırımcı

tabanımızı genişletmek” diye konuştu.Başkan Topaç, 1 Ekim’de Dünya Yatırımcı Haftası dolayısıyla Borsa İstanbul’da, gong töreni düzenleyeceklerini ifade

etti.
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Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Başkanı Erhan Topaç, sektörün 2018 ilk yarıyıl verilerini ve sermaye piyasasının geliştirilmesi için önerilerini paylaştı....

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Başkanı Erhan Topaç, sektörün 2018 ilk yarıyıl verilerini ve sermaye piyasasının geliştirilmesi için önerilerini paylaştı.

Başkan Topaç, Hazine ve Maliye Bakanlığı’na yatırım fonu ve borçlanma araçlarında stopajın aynı anda düşürülmesini tavsiye ettiklerini söyledi.Türkiye

Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Başkanı Erhan Topaç, düzenlenen basın toplantısında sektörün 2018 ilk yarıyıl verilerini ve sermaye piyasasının

geliştirilmesi için önerilerini paylaştı. Toplam 225 kurum sayısıyla, finans sektöründe en kapsamlı üye yapısına sahip kuruluş olduklarını belirten Topaç,

sermaye piyasaları üzerinden hem pay senedi hem de borçlanma aracı ihraçlarıyla ekonomiye finansman sağladıklarını vurguladı. Sektörün yurt içi

tasarrufları yatırımlara yönlendirerek sermayenin tabana yayılmasına sağladığının ve yurt dışı tasarrufları ülkemize çekerek, cari açığın finansmanında rol

oynadığının altını çizdi.“Rekabetçi ve cazip bir finansal sistem oluşturulmalıdır”Güçlü Türkiye için daha güçlü sermaye piyasalarının gerektiğini belirten

Başkan Erhan Topaç, “Sermaye piyasası stratejik sektör olarak belirlenmeli ve en üst düzeyde sahiplenilmelidir. Yurt içi tasarrufların sermaye piyasası

yoluyla yatırıma yönlendirilmesi desteklenmelidir. Reel sektörün finansmanında sermaye piyasasının kullanılması desteklenmelidir. Yatırım bankacılığı

modeli desteklenmeli ve geliştirilmelidir. Rekabetçi ve cazip bir finansal sistem oluşturulmalıdır” açıklamasında bulundu.“Yatırım fonu ve borçlanma

araçlarında stopaj aynı anda düşürülmeli”Hazine ve Maliye Bakanlığı’na yatırım fonu ve borçlanma araçlarında stopajın aynı anda düşürülmesini ilettiklerini

kaydeden Erhan Topaç, şu ifadeleri kullandı: “Yeni düzenleme varlık sınıfları arasında asimetri oluşturup mevduatın baskınlığını daha da artırıyor. Yatırım

araçları arasında oluşturulan vergi arbitrajı, sermaye piyasası araçlarının gelişimini olumsuz etkileyecektir. Özellikle kurumsal yatırımcı tabanını olumsuz

etkileyeceğinden ve reel sektörün sermaye piyasası yoluyla finansman sağlama olanaklarını kısıtlayacağından endişe ediyoruz. Bizim önerimiz aynı şeyin

aynı oranlarda yatırım fonları ve borçlanma araçlarında da olması. Şu anda 1 yıldan az hem yatırım fonları hem borçlanma araçlarında stopaj yüzde 10,

bunun yüzde 3’e düşmesini istiyoruz. 1 yıl üstünde de sıfırı önerdik. Yatırım araçları arasındaki dengenin korunmasını istiyoruz. Hazine ve Maliye

Bakanlığı’na da ilettik, değerlendiriyorlar”.“İlk 6 ayda halka arzlardan 5,4 milyar TL kaynak oluşturuldu”Erhan Topaç, yılın ilk 6 ayında halka arzlardan kabaca

5,4 milyar TL kaynak oluşturulduğunu vurgulayarak, “Yakın zamanda sektörümüzün ilk altı ayına ilişkin verileri derledik. İlk 6 ayda aracı kurumlarımız 9

şirketin halka açılmasına aracılık etti. Bu halka arzlardan kabaca 5,4 milyar TL kaynak oluşturuldu. Bu son yılların en ciddi halka arz rakamıdır. Yatırım

kuruluşlarımız yılın ilk sekiz ayında şirketlerin 13,4 milyar TL’si özkaynak yoluyla, 111 milyar TL’si borçlanma aracı ihracıyla kaynak oluşturulmasına aracılık

etti. İlk 6 ayda geçen seneye göre işlem hacimlerimiz yüzde 55 arttı. Pay piyasamız dünyadaki en likit piyasalar arasında yer alıyor. Portföy yönetim şirketleri

tarafında ise yönetilen portföy büyüklüğü son bir yılda yüzde 20 artışla 168 milyar TL’ye çıktı. Hedefimiz bu tutarları daha da arttırarak kurumsal yatırımcı

tabanımızı genişletmek” diye konuştu.Başkan Topaç, 1 Ekim’de Dünya Yatırımcı Haftası dolayısıyla Borsa İstanbul’da, gong töreni düzenleyeceklerini ifade

etti.
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Tspb Başkanı Erhan Topaç’tan ’stopaj’ AçıklamasıTürkiye Sermaye Piyasaları Birliği Başkanı Erhan Topaç, sektörün 2018 ilk yarıyıl verilerini ve sermaye

piyasasının geliştirilmesi için önerilerini paylaştı. Başkan Topaç, Hazine ve Maliye Bakanlığı’na yatırım fonu ve borçlanma araçlarında stopajın aynı anda

düşürülmesini tavsiye ettiklerini söyledi.Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Başkanı Erhan Topaç, düzenlenen basın toplantısında sektörün 2018 ilk

yarıyıl verilerini ve sermaye piyasasının geliştirilmesi için önerilerini paylaştı. Toplam 225 kurum sayısıyla, finans sektöründe en kapsamlı üye yapısına sahip

kuruluş olduklarını belirten Topaç, sermaye piyasaları üzerinden hem pay senedi hem de borçlanma aracı ihraçlarıyla ekonomiye finansman sağladıklarını

vurguladı. Sektörün yurt içi tasarrufları yatırımlara yönlendirerek sermayenin tabana yayılmasına sağladığının ve yurt dışı tasarrufları ülkemize çekerek, cari

açığın finansmanında rol oynadığının altını çizdi.“Rekabetçi ve cazip bir finansal sistem oluşturulmalıdır”Güçlü Türkiye için daha güçlü sermaye piyasalarının

gerektiğini belirten Başkan Erhan Topaç, “Sermaye piyasası stratejik sektör olarak belirlenmeli ve en üst düzeyde sahiplenilmelidir. Yurt içi tasarrufların

sermaye piyasası yoluyla yatırıma yönlendirilmesi desteklenmelidir. Reel sektörün finansmanında sermaye piyasasının kullanılması desteklenmelidir. Yatırım

bankacılığı modeli desteklenmeli ve geliştirilmelidir. Rekabetçi ve cazip bir finansal sistem oluşturulmalıdır” açıklamasında bulundu.“Yatırım fonu ve

borçlanma araçlarında stopaj aynı anda düşürülmeli”Hazine ve Maliye Bakanlığı’na yatırım fonu ve borçlanma araçlarında stopajın aynı anda düşürülmesini

ilettiklerini kaydeden Erhan Topaç, şu ifadeleri kullandı: “Yeni düzenleme varlık sınıfları arasında asimetri oluşturup mevduatın baskınlığını daha da artırıyor.

Yatırım araçları arasında oluşturulan vergi arbitrajı, sermaye piyasası araçlarının gelişimini olumsuz etkileyecektir. Özellikle kurumsal yatırımcı tabanını

olumsuz etkileyeceğinden ve reel sektörün sermaye piyasası yoluyla finansman sağlama olanaklarını kısıtlayacağından endişe ediyoruz. Bizim önerimiz aynı

şeyin aynı oranlarda yatırım fonları ve borçlanma araçlarında da olması. Şu anda 1 yıldan az hem yatırım fonları hem borçlanma araçlarında stopaj yüzde

10, bunun yüzde 3’e düşmesini istiyoruz. 1 yıl üstünde de sıfırı önerdik. Yatırım araçları arasındaki dengenin korunmasını istiyoruz. Hazine ve Maliye

Bakanlığı’na da ilettik, değerlendiriyorlar”.“İlk 6 ayda halka arzlardan 5,4 milyar TL kaynak oluşturuldu”Erhan Topaç, yılın ilk 6 ayında halka arzlardan kabaca

5,4 milyar TL kaynak oluşturulduğunu vurgulayarak, “Yakın zamanda sektörümüzün ilk altı ayına ilişkin verileri derledik. İlk 6 ayda aracı kurumlarımız 9

şirketin halka açılmasına aracılık etti. Bu halka arzlardan kabaca 5,4 milyar TL kaynak oluşturuldu. Bu son yılların en ciddi halka arz rakamıdır. Yatırım

kuruluşlarımız yılın ilk sekiz ayında şirketlerin 13,4 milyar TL’si özkaynak yoluyla, 111 milyar TL’si borçlanma aracı ihracıyla kaynak oluşturulmasına aracılık

etti. İlk 6 ayda geçen seneye göre işlem hacimlerimiz yüzde 55 arttı. Pay piyasamız dünyadaki en likit piyasalar arasında yer alıyor. Portföy yönetim şirketleri

tarafında ise yönetilen portföy büyüklüğü son bir yılda yüzde 20 artışla 168 milyar TL’ye çıktı. Hedefimiz bu tutarları daha da arttırarak kurumsal yatırımcı

tabanımızı genişletmek” diye konuştu.Başkan Topaç, 1 Ekim’de Dünya Yatırımcı Haftası dolayısıyla Borsa İstanbul’da, gong töreni düzenleyeceklerini ifade

etti.
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Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Başkanı Erhan Topaç, sektörün 2018 ilk yarıyıl verilerini ve sermaye piyasasının geliştirilmesi için önerilerini paylaştı

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Başkanı Erhan Topaç, sektörün 2018 ilk yarıyıl verilerini ve sermaye piyasasının geliştirilmesi için önerilerini paylaştı.

Başkan Topaç, Hazine ve Maliye Bakanlığı’na yatırım fonu ve borçlanma araçlarında stopajın aynı anda düşürülmesini tavsiye ettiklerini söyledi.Türkiye

Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Başkanı Erhan Topaç, düzenlenen basın toplantısında sektörün 2018 ilk yarıyıl verilerini ve sermaye piyasasının

geliştirilmesi için önerilerini paylaştı. Toplam 225 kurum sayısıyla, finans sektöründe en kapsamlı üye yapısına sahip kuruluş olduklarını belirten Topaç,

sermaye piyasaları üzerinden hem pay senedi hem de borçlanma aracı ihraçlarıyla ekonomiye finansman sağladıklarını vurguladı. Sektörün yurt içi

tasarrufları yatırımlara yönlendirerek sermayenin tabana yayılmasına sağladığının ve yurt dışı tasarrufları ülkemize çekerek, cari açığın finansmanında rol

oynadığının altını çizdi.“Rekabetçi ve cazip bir finansal sistem oluşturulmalıdır”Güçlü Türkiye için daha güçlü sermaye piyasalarının gerektiğini belirten

Başkan Erhan Topaç, “Sermaye piyasası stratejik sektör olarak belirlenmeli ve en üst düzeyde sahiplenilmelidir. Yurt içi tasarrufların sermaye piyasası

yoluyla yatırıma yönlendirilmesi desteklenmelidir. Reel sektörün finansmanında sermaye piyasasının kullanılması desteklenmelidir. Yatırım bankacılığı

modeli desteklenmeli ve geliştirilmelidir. Rekabetçi ve cazip bir finansal sistem oluşturulmalıdır” açıklamasında bulundu.“Yatırım fonu ve borçlanma

araçlarında stopaj aynı anda düşürülmeli”Hazine ve Maliye Bakanlığı’na yatırım fonu ve borçlanma araçlarında stopajın aynı anda düşürülmesini ilettiklerini

kaydeden Erhan Topaç, şu ifadeleri kullandı: “Yeni düzenleme varlık sınıfları arasında asimetri oluşturup mevduatın baskınlığını daha da artırıyor. Yatırım

araçları arasında oluşturulan vergi arbitrajı, sermaye piyasası araçlarının gelişimini olumsuz etkileyecektir. Özellikle kurumsal yatırımcı tabanını olumsuz

etkileyeceğinden ve reel sektörün sermaye piyasası yoluyla finansman sağlama olanaklarını kısıtlayacağından endişe ediyoruz. Bizim önerimiz aynı şeyin

aynı oranlarda yatırım fonları ve borçlanma araçlarında da olması. Şu anda 1 yıldan az hem yatırım fonları hem borçlanma araçlarında stopaj yüzde 10,

bunun yüzde 3’e düşmesini istiyoruz. 1 yıl üstünde de sıfırı önerdik. Yatırım araçları arasındaki dengenin korunmasını istiyoruz. Hazine ve Maliye

Bakanlığı’na da ilettik, değerlendiriyorlar”.“İlk 6 ayda halka arzlardan 5,4 milyar TL kaynak oluşturuldu”Erhan Topaç, yılın ilk 6 ayında halka arzlardan kabaca

5,4 milyar TL kaynak oluşturulduğunu vurgulayarak, “Yakın zamanda sektörümüzün ilk altı ayına ilişkin verileri derledik. İlk 6 ayda aracı kurumlarımız 9

şirketin halka açılmasına aracılık etti. Bu halka arzlardan kabaca 5,4 milyar TL kaynak oluşturuldu. Bu son yılların en ciddi halka arz rakamıdır. Yatırım

kuruluşlarımız yılın ilk sekiz ayında şirketlerin 13,4 milyar TL’si özkaynak yoluyla, 111 milyar TL’si borçlanma aracı ihracıyla kaynak oluşturulmasına aracılık

etti. İlk 6 ayda geçen seneye göre işlem hacimlerimiz yüzde 55 arttı. Pay piyasamız dünyadaki en likit piyasalar arasında yer alıyor. Portföy yönetim şirketleri

tarafında ise yönetilen portföy büyüklüğü son bir yılda yüzde 20 artışla 168 milyar TL’ye çıktı. Hedefimiz bu tutarları daha da arttırarak kurumsal yatırımcı

tabanımızı genişletmek” diye konuştu.Başkan Topaç, 1 Ekim’de Dünya Yatırımcı Haftası dolayısıyla Borsa İstanbul’da, gong töreni düzenleyeceklerini ifade

etti.
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Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Başkanı Erhan Topaç, sektörün 2018 ilk yarıyıl verilerini ve sermaye piyasasının geliştirilmesi için önerilerini paylaştı.

Başkan Topaç, Hazine ve Maliye Bakanlığı’na yatırım fonu ve borçlanma araçlarında stopajın aynı anda düşürülmesini tavsiye ettiklerini söyledi.

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Başkanı Erhan Topaç, düzenlenen basın toplantısında sektörün 2018 ilk yarıyıl verilerini ve sermaye piyasasının

geliştirilmesi için önerilerini paylaştı. Toplam 225 kurum sayısıyla, finans sektöründe en kapsamlı üye yapısına sahip kuruluş olduklarını belirten Topaç,

sermaye piyasaları üzerinden hem pay senedi hem de borçlanma aracı ihraçlarıyla ekonomiye finansman sağladıklarını vurguladı. Sektörün yurt içi

tasarrufları yatırımlara yönlendirerek sermayenin tabana yayılmasına sağladığının ve yurt dışı tasarrufları ülkemize çekerek, cari açığın finansmanında rol

oynadığının altını çizdi.“Rekabetçi ve cazip bir finansal sistem oluşturulmalıdır”Güçlü Türkiye için daha güçlü sermaye piyasalarının gerektiğini belirten

Başkan Erhan Topaç, “Sermaye piyasası stratejik sektör olarak belirlenmeli ve en üst düzeyde sahiplenilmelidir. Yurt içi tasarrufların sermaye piyasası

yoluyla yatırıma yönlendirilmesi desteklenmelidir. Reel sektörün finansmanında sermaye piyasasının kullanılması desteklenmelidir. Yatırım bankacılığı

modeli desteklenmeli ve geliştirilmelidir. Rekabetçi ve cazip bir finansal sistem oluşturulmalıdır” açıklamasında bulundu.“Yatırım fonu ve borçlanma

araçlarında stopaj aynı anda düşürülmeli”Hazine ve Maliye Bakanlığı’na yatırım fonu ve borçlanma araçlarında stopajın aynı anda düşürülmesini ilettiklerini

kaydeden Erhan Topaç, şu ifadeleri kullandı: “Yeni düzenleme varlık sınıfları arasında asimetri oluşturup mevduatın baskınlığını daha da artırıyor. Yatırım

araçları arasında oluşturulan vergi arbitrajı, sermaye piyasası araçlarının gelişimini olumsuz etkileyecektir. Özellikle kurumsal yatırımcı tabanını olumsuz

etkileyeceğinden ve reel sektörün sermaye piyasası yoluyla finansman sağlama olanaklarını kısıtlayacağından endişe ediyoruz. Bizim önerimiz aynı şeyin

aynı oranlarda yatırım fonları ve borçlanma araçlarında da olması. Şu anda 1 yıldan az hem yatırım fonları hem borçlanma araçlarında stopaj yüzde 10,

bunun yüzde 3’e düşmesini istiyoruz. 1 yıl üstünde de sıfırı önerdik. Yatırım araçları arasındaki dengenin korunmasını istiyoruz. Hazine ve Maliye

Bakanlığı’na da ilettik, değerlendiriyorlar”.“İlk 6 ayda halka arzlardan 5,4 milyar TL kaynak oluşturuldu”Erhan Topaç, yılın ilk 6 ayında halka arzlardan kabaca

5,4 milyar TL kaynak oluşturulduğunu vurgulayarak, “Yakın zamanda sektörümüzün ilk altı ayına ilişkin verileri derledik. İlk 6 ayda aracı kurumlarımız 9

şirketin halka açılmasına aracılık etti. Bu halka arzlardan kabaca 5,4 milyar TL kaynak oluşturuldu. Bu son yılların en ciddi halka arz rakamıdır. Yatırım

kuruluşlarımız yılın ilk sekiz ayında şirketlerin 13,4 milyar TL’si özkaynak yoluyla, 111 milyar TL’si borçlanma aracı ihracıyla kaynak oluşturulmasına aracılık

etti. İlk 6 ayda geçen seneye göre işlem hacimlerimiz yüzde 55 arttı. Pay piyasamız dünyadaki en likit piyasalar arasında yer alıyor. Portföy yönetim şirketleri

tarafında ise yönetilen portföy büyüklüğü son bir yılda yüzde 20 artışla 168 milyar TL’ye çıktı. Hedefimiz bu tutarları daha da arttırarak kurumsal yatırımcı

tabanımızı genişletmek” diye konuştu.Başkan Topaç, 1 Ekim’de Dünya Yatırımcı Haftası dolayısıyla Borsa İstanbul’da, gong töreni düzenleyeceklerini ifade

etti.
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Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Başkanı Erhan Topaç, sektörün 2018 ilk yarıyıl verilerini ve sermaye piyasasının geliştirilmesi için önerilerini paylaştı.

Başkan Topaç, Hazine ve Maliye Bakanlığı’na yatırım fonu ve borçlanma...

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Başkanı Erhan Topaç, sektörün 2018 ilk yarıyıl verilerini ve sermaye piyasasının geliştirilmesi için önerilerini paylaştı.

Başkan Topaç, Hazine ve Maliye Bakanlığı’na yatırım fonu ve borçlanma araçlarında stopajın aynı anda düşürülmesini tavsiye ettiklerini söyledi.Türkiye

Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Başkanı Erhan Topaç, düzenlenen basın toplantısında sektörün 2018 ilk yarıyıl verilerini ve sermaye piyasasının

geliştirilmesi için önerilerini paylaştı. Toplam 225 kurum sayısıyla, finans sektöründe en kapsamlı üye yapısına sahip kuruluş olduklarını belirten Topaç,

sermaye piyasaları üzerinden hem pay senedi hem de borçlanma aracı ihraçlarıyla ekonomiye finansman sağladıklarını vurguladı. Sektörün yurt içi

tasarrufları yatırımlara yönlendirerek sermayenin tabana yayılmasına sağladığının ve yurt dışı tasarrufları ülkemize çekerek, cari açığın finansmanında rol

oynadığının altını çizdi.“Rekabetçi ve cazip bir finansal sistem oluşturulmalıdır”Güçlü Türkiye için daha güçlü sermaye piyasalarının gerektiğini belirten

Başkan Erhan Topaç, “Sermaye piyasası stratejik sektör olarak belirlenmeli ve en üst düzeyde sahiplenilmelidir. Yurt içi tasarrufların sermaye piyasası

yoluyla yatırıma yönlendirilmesi desteklenmelidir. Reel sektörün finansmanında sermaye piyasasının kullanılması desteklenmelidir. Yatırım bankacılığı

modeli desteklenmeli ve geliştirilmelidir. Rekabetçi ve cazip bir finansal sistem oluşturulmalıdır” açıklamasında bulundu.“Yatırım fonu ve borçlanma

araçlarında stopaj aynı anda düşürülmeli”Hazine ve Maliye Bakanlığı’na yatırım fonu ve borçlanma araçlarında stopajın aynı anda düşürülmesini ilettiklerini

kaydeden Erhan Topaç, şu ifadeleri kullandı: “Yeni düzenleme varlık sınıfları arasında asimetri oluşturup mevduatın baskınlığını daha da artırıyor. Yatırım

araçları arasında oluşturulan vergi arbitrajı, sermaye piyasası araçlarının gelişimini olumsuz etkileyecektir. Özellikle kurumsal yatırımcı tabanını olumsuz

etkileyeceğinden ve reel sektörün sermaye piyasası yoluyla finansman sağlama olanaklarını kısıtlayacağından endişe ediyoruz. Bizim önerimiz aynı şeyin

aynı oranlarda yatırım fonları ve borçlanma araçlarında da olması. Şu anda 1 yıldan az hem yatırım fonları hem borçlanma araçlarında stopaj yüzde 10,

bunun yüzde 3’e düşmesini istiyoruz. 1 yıl üstünde de sıfırı önerdik. Yatırım araçları arasındaki dengenin korunmasını istiyoruz. Hazine ve Maliye

Bakanlığı’na da ilettik, değerlendiriyorlar”.“İlk 6 ayda halka arzlardan 5,4 milyar TL kaynak oluşturuldu”Erhan Topaç, yılın ilk 6 ayında halka arzlardan kabaca

5,4 milyar TL kaynak oluşturulduğunu vurgulayarak, “Yakın zamanda sektörümüzün ilk altı ayına ilişkin verileri derledik. İlk 6 ayda aracı kurumlarımız 9

şirketin halka açılmasına aracılık etti. Bu halka arzlardan kabaca 5,4 milyar TL kaynak oluşturuldu. Bu son yılların en ciddi halka arz rakamıdır. Yatırım

kuruluşlarımız yılın ilk sekiz ayında şirketlerin 13,4 milyar TL’si özkaynak yoluyla, 111 milyar TL’si borçlanma aracı ihracıyla kaynak oluşturulmasına aracılık

etti. İlk 6 ayda geçen seneye göre işlem hacimlerimiz yüzde 55 arttı. Pay piyasamız dünyadaki en likit piyasalar arasında yer alıyor. Portföy yönetim şirketleri

tarafında ise yönetilen portföy büyüklüğü son bir yılda yüzde 20 artışla 168 milyar TL’ye çıktı. Hedefimiz bu tutarları daha da arttırarak kurumsal yatırımcı

tabanımızı genişletmek” diye konuştu.
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Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Başkanı Erhan Topaç, sektörün 2018 ilk yarıyıl verilerini ve sermaye piyasasının geliştirilmesi için önerilerini paylaştı.

Başkan Topaç, Hazine ve Maliye Bakanlığı’na yatırım fonu ve borçlanma...

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Başkanı Erhan Topaç, sektörün 2018 ilk yarıyıl verilerini ve sermaye piyasasının geliştirilmesi için önerilerini paylaştı.

Başkan Topaç, Hazine ve Maliye Bakanlığı’na yatırım fonu ve borçlanma araçlarında stopajın aynı anda düşürülmesini tavsiye ettiklerini söyledi.Türkiye

Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Başkanı Erhan Topaç, düzenlenen basın toplantısında sektörün 2018 ilk yarıyıl verilerini ve sermaye piyasasının

geliştirilmesi için önerilerini paylaştı. Toplam 225 kurum sayısıyla, finans sektöründe en kapsamlı üye yapısına sahip kuruluş olduklarını belirten Topaç,

sermaye piyasaları üzerinden hem pay senedi hem de borçlanma aracı ihraçlarıyla ekonomiye finansman sağladıklarını vurguladı. Sektörün yurt içi

tasarrufları yatırımlara yönlendirerek sermayenin tabana yayılmasına sağladığının ve yurt dışı tasarrufları ülkemize çekerek, cari açığın finansmanında rol

oynadığının altını çizdi.“Rekabetçi ve cazip bir finansal sistem oluşturulmalıdır”Güçlü Türkiye için daha güçlü sermaye piyasalarının gerektiğini belirten

Başkan Erhan Topaç, “Sermaye piyasası stratejik sektör olarak belirlenmeli ve en üst düzeyde sahiplenilmelidir. Yurt içi tasarrufların sermaye piyasası

yoluyla yatırıma yönlendirilmesi desteklenmelidir. Reel sektörün finansmanında sermaye piyasasının kullanılması desteklenmelidir. Yatırım bankacılığı

modeli desteklenmeli ve geliştirilmelidir. Rekabetçi ve cazip bir finansal sistem oluşturulmalıdır” açıklamasında bulundu.“Yatırım fonu ve borçlanma

araçlarında stopaj aynı anda düşürülmeli”Hazine ve Maliye Bakanlığı’na yatırım fonu ve borçlanma araçlarında stopajın aynı anda düşürülmesini ilettiklerini

kaydeden Erhan Topaç, şu ifadeleri kullandı: “Yeni düzenleme varlık sınıfları arasında asimetri oluşturup mevduatın baskınlığını daha da artırıyor. Yatırım

araçları arasında oluşturulan vergi arbitrajı, sermaye piyasası araçlarının gelişimini olumsuz etkileyecektir. Özellikle kurumsal yatırımcı tabanını olumsuz

etkileyeceğinden ve reel sektörün sermaye piyasası yoluyla finansman sağlama olanaklarını kısıtlayacağından endişe ediyoruz. Bizim önerimiz aynı şeyin

aynı oranlarda yatırım fonları ve borçlanma araçlarında da olması. Şu anda 1 yıldan az hem yatırım fonları hem borçlanma araçlarında stopaj yüzde 10,

bunun yüzde 3’e düşmesini istiyoruz. 1 yıl üstünde de sıfırı önerdik. Yatırım araçları arasındaki dengenin korunmasını istiyoruz. Hazine ve Maliye

Bakanlığı’na da ilettik, değerlendiriyorlar”.“İlk 6 ayda halka arzlardan 5,4 milyar TL kaynak oluşturuldu”Erhan Topaç, yılın ilk 6 ayında halka arzlardan kabaca

5,4 milyar TL kaynak oluşturulduğunu vurgulayarak, “Yakın zamanda sektörümüzün ilk altı ayına ilişkin verileri derledik. İlk 6 ayda aracı kurumlarımız 9

şirketin halka açılmasına aracılık etti. Bu halka arzlardan kabaca 5,4 milyar TL kaynak oluşturuldu. Bu son yılların en ciddi halka arz rakamıdır. Yatırım

kuruluşlarımız yılın ilk sekiz ayında şirketlerin 13,4 milyar TL’si özkaynak yoluyla, 111 milyar TL’si borçlanma aracı ihracıyla kaynak oluşturulmasına aracılık

etti. İlk 6 ayda geçen seneye göre işlem hacimlerimiz yüzde 55 arttı. Pay piyasamız dünyadaki en likit piyasalar arasında yer alıyor. Portföy yönetim şirketleri

tarafında ise yönetilen portföy büyüklüğü son bir yılda yüzde 20 artışla 168 milyar TL’ye çıktı. Hedefimiz bu tutarları daha da arttırarak kurumsal yatırımcı

tabanımızı genişletmek” diye konuştu.Başkan Topaç, 1 Ekim’de Dünya Yatırımcı Haftası dolayısıyla Borsa İstanbul’da, gong töreni düzenleyeceklerini ifade

etti.
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Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Başkanı Erhan Topaç, sektörün 2018 ilk yarıyıl verilerini ve sermaye piyasasının geliştirilmesi için önerilerini paylaştı.

Başkan Topaç, Hazine ve Maliye Bakanlığı’na yatırım fonu ve borçlanma...

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Başkanı Erhan Topaç, sektörün 2018 ilk yarıyıl verilerini ve sermaye piyasasının geliştirilmesi için önerilerini paylaştı.

Başkan Topaç, Hazine ve Maliye Bakanlığı’na yatırım fonu ve borçlanma araçlarında stopajın aynı anda düşürülmesini tavsiye ettiklerini söyledi.Türkiye

Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Başkanı Erhan Topaç, düzenlenen basın toplantısında sektörün 2018 ilk yarıyıl verilerini ve sermaye piyasasının

geliştirilmesi için önerilerini paylaştı. Toplam 225 kurum sayısıyla, finans sektöründe en kapsamlı üye yapısına sahip kuruluş olduklarını belirten Topaç,

sermaye piyasaları üzerinden hem pay senedi hem de borçlanma aracı ihraçlarıyla ekonomiye finansman sağladıklarını vurguladı. Sektörün yurt içi

tasarrufları yatırımlara yönlendirerek sermayenin tabana yayılmasına sağladığının ve yurt dışı tasarrufları ülkemize çekerek, cari açığın finansmanında rol

oynadığının altını çizdi.“Rekabetçi ve cazip bir finansal sistem oluşturulmalıdır”Güçlü Türkiye için daha güçlü sermaye piyasalarının gerektiğini belirten

Başkan Erhan Topaç, “Sermaye piyasası stratejik sektör olarak belirlenmeli ve en üst düzeyde sahiplenilmelidir. Yurt içi tasarrufların sermaye piyasası

yoluyla yatırıma yönlendirilmesi desteklenmelidir. Reel sektörün finansmanında sermaye piyasasının kullanılması desteklenmelidir. Yatırım bankacılığı

modeli desteklenmeli ve geliştirilmelidir. Rekabetçi ve cazip bir finansal sistem oluşturulmalıdır” açıklamasında bulundu.“Yatırım fonu ve borçlanma

araçlarında stopaj aynı anda düşürülmeli”Hazine ve Maliye Bakanlığı’na yatırım fonu ve borçlanma araçlarında stopajın aynı anda düşürülmesini ilettiklerini

kaydeden Erhan Topaç, şu ifadeleri kullandı: “Yeni düzenleme varlık sınıfları arasında asimetri oluşturup mevduatın baskınlığını daha da artırıyor. Yatırım

araçları arasında oluşturulan vergi arbitrajı, sermaye piyasası araçlarının gelişimini olumsuz etkileyecektir. Özellikle kurumsal yatırımcı tabanını olumsuz

etkileyeceğinden ve reel sektörün sermaye piyasası yoluyla finansman sağlama olanaklarını kısıtlayacağından endişe ediyoruz. Bizim önerimiz aynı şeyin

aynı oranlarda yatırım fonları ve borçlanma araçlarında da olması. Şu anda 1 yıldan az hem yatırım fonları hem borçlanma araçlarında stopaj yüzde 10,

bunun yüzde 3’e düşmesini istiyoruz. 1 yıl üstünde de sıfırı önerdik. Yatırım araçları arasındaki dengenin korunmasını istiyoruz. Hazine ve Maliye

Bakanlığı’na da ilettik, değerlendiriyorlar”.“İlk 6 ayda halka arzlardan 5,4 milyar TL kaynak oluşturuldu”Erhan Topaç, yılın ilk 6 ayında halka arzlardan kabaca

5,4 milyar TL kaynak oluşturulduğunu vurgulayarak, “Yakın zamanda sektörümüzün ilk altı ayına ilişkin verileri derledik. İlk 6 ayda aracı kurumlarımız 9

şirketin halka açılmasına aracılık etti. Bu halka arzlardan kabaca 5,4 milyar TL kaynak oluşturuldu. Bu son yılların en ciddi halka arz rakamıdır. Yatırım

kuruluşlarımız yılın ilk sekiz ayında şirketlerin 13,4 milyar TL’si özkaynak yoluyla, 111 milyar TL’si borçlanma aracı ihracıyla kaynak oluşturulmasına aracılık

etti. İlk 6 ayda geçen seneye göre işlem hacimlerimiz yüzde 55 arttı. Pay piyasamız dünyadaki en likit piyasalar arasında yer alıyor. Portföy yönetim şirketleri

tarafında ise yönetilen portföy büyüklüğü son bir yılda yüzde 20 artışla 168 milyar TL’ye çıktı. Hedefimiz bu tutarları daha da arttırarak kurumsal yatırımcı

tabanımızı genişletmek” diye konuştu.Başkan Topaç, 1 Ekim’de Dünya Yatırımcı Haftası dolayısıyla Borsa İstanbul’da, gong töreni düzenleyeceklerini ifade

etti.
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TSPB Başkanı Erhan Topaç’tan ’stopaj’ açıklaması
TSPB Başkanı Erhan Topaç’tan ’stopaj’ açıklaması

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Başkanı Erhan Topaç, sektörün 2018 ilk yarıyıl verilerini ve sermaye piyasasının geliştirilmesi için önerilerini paylaştı.

Başkan Topaç, Hazine ve Maliye Bakanlığı’na yatırım fonu ve borçlanma...

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Başkanı Erhan Topaç, sektörün 2018 ilk yarıyıl verilerini ve sermaye piyasasının geliştirilmesi için önerilerini paylaştı.

Başkan Topaç, Hazine ve Maliye Bakanlığı’na yatırım fonu ve borçlanma araçlarında stopajın aynı anda düşürülmesini tavsiye ettiklerini söyledi.Türkiye

Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Başkanı Erhan Topaç, düzenlenen basın toplantısında sektörün 2018 ilk yarıyıl verilerini ve sermaye piyasasının

geliştirilmesi için önerilerini paylaştı. Toplam 225 kurum sayısıyla, finans sektöründe en kapsamlı üye yapısına sahip kuruluş olduklarını belirten Topaç,

sermaye piyasaları üzerinden hem pay senedi hem de borçlanma aracı ihraçlarıyla ekonomiye finansman sağladıklarını vurguladı. Sektörün yurt içi

tasarrufları yatırımlara yönlendirerek sermayenin tabana yayılmasına sağladığının ve yurt dışı tasarrufları ülkemize çekerek, cari açığın finansmanında rol

oynadığının altını çizdi.“Rekabetçi ve cazip bir finansal sistem oluşturulmalıdır”Güçlü Türkiye için daha güçlü sermaye piyasalarının gerektiğini belirten

Başkan Erhan Topaç, “Sermaye piyasası stratejik sektör olarak belirlenmeli ve en üst düzeyde sahiplenilmelidir. Yurt içi tasarrufların sermaye piyasası

yoluyla yatırıma yönlendirilmesi desteklenmelidir. Reel sektörün finansmanında sermaye piyasasının kullanılması desteklenmelidir. Yatırım bankacılığı

modeli desteklenmeli ve geliştirilmelidir. Rekabetçi ve cazip bir finansal sistem oluşturulmalıdır” açıklamasında bulundu.“Yatırım fonu ve borçlanma

araçlarında stopaj aynı anda düşürülmeli”Hazine ve Maliye Bakanlığı’na yatırım fonu ve borçlanma araçlarında stopajın aynı anda düşürülmesini ilettiklerini

kaydeden Erhan Topaç, şu ifadeleri kullandı: “Yeni düzenleme varlık sınıfları arasında asimetri oluşturup mevduatın baskınlığını daha da artırıyor. Yatırım

araçları arasında oluşturulan vergi arbitrajı, sermaye piyasası araçlarının gelişimini olumsuz etkileyecektir. Özellikle kurumsal yatırımcı tabanını olumsuz

etkileyeceğinden ve reel sektörün sermaye piyasası yoluyla finansman sağlama olanaklarını kısıtlayacağından endişe ediyoruz. Bizim önerimiz aynı şeyin

aynı oranlarda yatırım fonları ve borçlanma araçlarında da olması. Şu anda 1 yıldan az hem yatırım fonları hem borçlanma araçlarında stopaj yüzde 10,

bunun yüzde 3’e düşmesini istiyoruz. 1 yıl üstünde de sıfırı önerdik. Yatırım araçları arasındaki dengenin korunmasını istiyoruz. Hazine ve Maliye

Bakanlığı’na da ilettik, değerlendiriyorlar”.“İlk 6 ayda halka arzlardan 5,4 milyar TL kaynak oluşturuldu”Erhan Topaç, yılın ilk 6 ayında halka arzlardan kabaca

5,4 milyar TL kaynak oluşturulduğunu vurgulayarak, “Yakın zamanda sektörümüzün ilk altı ayına ilişkin verileri derledik. İlk 6 ayda aracı kurumlarımız 9

şirketin halka açılmasına aracılık etti. Bu halka arzlardan kabaca 5,4 milyar TL kaynak oluşturuldu. Bu son yılların en ciddi halka arz rakamıdır. Yatırım

kuruluşlarımız yılın ilk sekiz ayında şirketlerin 13,4 milyar TL’si özkaynak yoluyla, 111 milyar TL’si borçlanma aracı ihracıyla kaynak oluşturulmasına aracılık

etti. İlk 6 ayda geçen seneye göre işlem hacimlerimiz yüzde 55 arttı. Pay piyasamız dünyadaki en likit piyasalar arasında yer alıyor. Portföy yönetim şirketleri

tarafında ise yönetilen portföy büyüklüğü son bir yılda yüzde 20 artışla 168 milyar TL’ye çıktı. Hedefimiz bu tutarları daha da arttırarak kurumsal yatırımcı

tabanımızı genişletmek” diye konuştu.Başkan Topaç, 1 Ekim’de Dünya Yatırımcı Haftası dolayısıyla Borsa İstanbul’da, gong töreni düzenleyeceklerini ifade

etti.
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Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Başkanı Erhan Topaç, sektörün 2018 ilk yarıyıl verilerini ve sermaye piyasasının geliştirilmesi için önerilerini paylaştı.

Başkan Topaç, Hazine ve Maliye Bakanlığına yatırım fonu ve borçlanma araçlarında stopajın aynı anda düşürülmesini tavsiye ettiklerini söyledi.

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Başkanı Erhan Topaç, sektörün 2018 ilk yarıyıl verilerini ve sermaye piyasasının geliştirilmesi için önerilerini paylaştı.

Başkan Topaç, Hazine ve Maliye Bakanlığına yatırım fonu ve borçlanma araçlarında stopajın aynı anda düşürülmesini tavsiye ettiklerini söyledi.Türkiye

Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Başkanı Erhan Topaç, düzenlenen basın toplantısında sektörün 2018 ilk yarıyıl verilerini ve sermaye piyasasının

geliştirilmesi için önerilerini paylaştı. Toplam 225 kurum sayısıyla, finans sektöründe en kapsamlı üye yapısına sahip kuruluş olduklarını belirten Topaç,

sermaye piyasaları üzerinden hem pay senedi hem de borçlanma aracı ihraçlarıyla ekonomiye finansman sağladıklarını vurguladı. Sektörün yurt içi

tasarrufları yatırımlara yönlendirerek sermayenin tabana yayılmasına sağladığının ve yurt dışı tasarrufları ülkemize çekerek, cari açığın finansmanında rol

oynadığının altını çizdi.“Rekabetçi ve cazip bir finansal sistem oluşturulmalıdır”Güçlü Türkiye için daha güçlü sermaye piyasalarının gerektiğini belirten

Başkan Erhan Topaç, “Sermaye piyasası stratejik sektör olarak belirlenmeli ve en üst düzeyde sahiplenilmelidir. Yurt içi tasarrufların sermaye piyasası

yoluyla yatırıma yönlendirilmesi desteklenmelidir. Reel sektörün finansmanında sermaye piyasasının kullanılması desteklenmelidir. Yatırım bankacılığı

modeli desteklenmeli ve geliştirilmelidir. Rekabetçi ve cazip bir finansal sistem oluşturulmalıdır” açıklamasında bulundu.“Yatırım fonu ve borçlanma

araçlarında stopaj aynı anda düşürülmeli”Hazine ve Maliye Bakanlığına yatırım fonu ve borçlanma araçlarında stopajın aynı anda düşürülmesini ilettiklerini

kaydeden Erhan Topaç, şu ifadeleri kullandı: “Yeni düzenleme varlık sınıfları arasında asimetri oluşturup mevduatın baskınlığını daha da artırıyor. Yatırım

araçları arasında oluşturulan vergi arbitrajı, sermaye piyasası araçlarının gelişimini olumsuz etkileyecektir. Özellikle kurumsal yatırımcı tabanını olumsuz

etkileyeceğinden ve reel sektörün sermaye piyasası yoluyla finansman sağlama olanaklarını kısıtlayacağından endişe ediyoruz. Bizim önerimiz aynı şeyin

aynı oranlarda yatırım fonları ve borçlanma araçlarında da olması. Şu anda 1 yıldan az hem yatırım fonları hem borçlanma araçlarında stopaj yüzde 10,

bunun yüzde 3e düşmesini istiyoruz. 1 yıl üstünde de sıfırı önerdik. Yatırım araçları arasındaki dengenin korunmasını istiyoruz. Hazine ve Maliye Bakanlığına

da ilettik, değerlendiriyorlar”.“İlk 6 ayda halka arzlardan 5,4 milyar TL kaynak oluşturuldu”Erhan Topaç, yılın ilk 6 ayında halka arzlardan kabaca 5,4 milyar

TL kaynak oluşturulduğunu vurgulayarak, “Yakın zamanda sektörümüzün ilk altı ayına ilişkin verileri derledik. İlk 6 ayda aracı kurumlarımız 9 şirketin halka

açılmasına aracılık etti. Bu halka arzlardan kabaca 5,4 milyar TL kaynak oluşturuldu. Bu son yılların en ciddi halka arz rakamıdır. Yatırım kuruluşlarımız yılın

ilk sekiz ayında şirketlerin 13,4 milyar TLsi özkaynak yoluyla, 111 milyar TLsi borçlanma aracı ihracıyla kaynak oluşturulmasına aracılık etti. İlk 6 ayda geçen

seneye göre işlem hacimlerimiz yüzde 55 arttı. Pay piyasamız dünyadaki en likit piyasalar arasında yer alıyor. Portföy yönetim şirketleri tarafında ise

yönetilen portföy büyüklüğü son bir yılda yüzde 20 artışla 168 milyar TLye çıktı. Hedefimiz bu tutarları daha da arttırarak kurumsal yatırımcı tabanımızı

genişletmek” diye konuştu.Başkan Topaç, 1 Ekimde Dünya Yatırımcı Haftası dolayısıyla Borsa İstanbulda, gong töreni düzenleyeceklerini ifade etti.
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Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Başkanı Erhan Topaç, sektörün 2018 ilk yarıyıl verilerini ve sermaye piyasasının geliştirilmesi için önerilerini paylaştı.

Başkan Topaç, Hazine ve Maliye Bakanlığı’na yatırım fonu ve borçlanma...

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Başkanı Erhan Topaç, sektörün 2018 ilk yarıyıl verilerini ve sermaye piyasasının geliştirilmesi için önerilerini paylaştı.

Başkan Topaç, Hazine ve Maliye Bakanlığı’na yatırım fonu ve borçlanma araçlarında stopajın aynı anda düşürülmesini tavsiye ettiklerini söyledi.Türkiye

Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Başkanı Erhan Topaç, düzenlenen basın toplantısında sektörün 2018 ilk yarıyıl verilerini ve sermaye piyasasının

geliştirilmesi için önerilerini paylaştı. Toplam 225 kurum sayısıyla, finans sektöründe en kapsamlı üye yapısına sahip kuruluş olduklarını belirten Topaç,

sermaye piyasaları üzerinden hem pay senedi hem de borçlanma aracı ihraçlarıyla ekonomiye finansman sağladıklarını vurguladı. Sektörün yurt içi

tasarrufları yatırımlara yönlendirerek sermayenin tabana yayılmasına sağladığının ve yurt dışı tasarrufları ülkemize çekerek, cari açığın finansmanında rol

oynadığının altını çizdi.“Rekabetçi ve cazip bir finansal sistem oluşturulmalıdır”Güçlü Türkiye için daha güçlü sermaye piyasalarının gerektiğini belirten

Başkan Erhan Topaç, “Sermaye piyasası stratejik sektör olarak belirlenmeli ve en üst düzeyde sahiplenilmelidir. Yurt içi tasarrufların sermaye piyasası

yoluyla yatırıma yönlendirilmesi desteklenmelidir. Reel sektörün finansmanında sermaye piyasasının kullanılması desteklenmelidir. Yatırım bankacılığı

modeli desteklenmeli ve geliştirilmelidir. Rekabetçi ve cazip bir finansal sistem oluşturulmalıdır” açıklamasında bulundu.“Yatırım fonu ve borçlanma

araçlarında stopaj aynı anda düşürülmeli”Hazine ve Maliye Bakanlığı’na yatırım fonu ve borçlanma araçlarında stopajın aynı anda düşürülmesini ilettiklerini

kaydeden Erhan Topaç, şu ifadeleri kullandı: “Yeni düzenleme varlık sınıfları arasında asimetri oluşturup mevduatın baskınlığını daha da artırıyor. Yatırım

araçları arasında oluşturulan vergi arbitrajı, sermaye piyasası araçlarının gelişimini olumsuz etkileyecektir. Özellikle kurumsal yatırımcı tabanını olumsuz

etkileyeceğinden ve reel sektörün sermaye piyasası yoluyla finansman sağlama olanaklarını kısıtlayacağından endişe ediyoruz. Bizim önerimiz aynı şeyin

aynı oranlarda yatırım fonları ve borçlanma araçlarında da olması. Şu anda 1 yıldan az hem yatırım fonları hem borçlanma araçlarında stopaj yüzde 10,

bunun yüzde 3’e düşmesini istiyoruz. 1 yıl üstünde de sıfırı önerdik. Yatırım araçları arasındaki dengenin korunmasını istiyoruz. Hazine ve Maliye

Bakanlığı’na da ilettik, değerlendiriyorlar”.“İlk 6 ayda halka arzlardan 5,4 milyar TL kaynak oluşturuldu”Erhan Topaç, yılın ilk 6 ayında halka arzlardan kabaca

5,4 milyar TL kaynak oluşturulduğunu vurgulayarak, “Yakın zamanda sektörümüzün ilk altı ayına ilişkin verileri derledik. İlk 6 ayda aracı kurumlarımız 9

şirketin halka açılmasına aracılık etti. Bu halka arzlardan kabaca 5,4 milyar TL kaynak oluşturuldu. Bu son yılların en ciddi halka arz rakamıdır. Yatırım

kuruluşlarımız yılın ilk sekiz ayında şirketlerin 13,4 milyar TL’si özkaynak yoluyla, 111 milyar TL’si borçlanma aracı ihracıyla kaynak oluşturulmasına aracılık

etti. İlk 6 ayda geçen seneye göre işlem hacimlerimiz yüzde 55 arttı. Pay piyasamız dünyadaki en likit piyasalar arasında yer alıyor. Portföy yönetim şirketleri

tarafında ise yönetilen portföy büyüklüğü son bir yılda yüzde 20 artışla 168 milyar TL’ye çıktı. Hedefimiz bu tutarları daha da arttırarak kurumsal yatırımcı

tabanımızı genişletmek” diye konuştu.Başkan Topaç, 1 Ekim’de Dünya Yatırımcı Haftası dolayısıyla Borsa İstanbul’da, gong töreni düzenleyeceklerini ifade

etti.
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?Yatırım fonları ve borçlanma araçlarında stopaj düşürülmeli?

- TSPB Başkanı Erhan Topaç:

- ?(Mevduat ve katılma hesaplarındaki stopaj oranın 3 ay geçerli olmak üzere indirilmesi) Varlık sınıfları arasında asimetri yaratıp mevduatın baskınlığını

artırdı?

- ?Bizim önerimiz aynı şeyin, aynı oranlarda (stopajın düşürülmesi) yatırım fonları ve borçlanma araçlarında da olması. Şu anda 1 yıldan az hem yatırım

fonları hem borçlanma araçlarında stopaj yüzde 10, bunun yüzde 3'e düşmesini istiyoruz. 1 yıl üstünde de sıfırı önerdik?

- ?Reel sektörün finansmanında sermaye piyasasının kullanılması desteklenmeli. Yatırım bankacılığı modeli desteklenmeli ve geliştirilmeli. Rekabetçi ve

cazip bir finansal sistem yaratılmalı?

- ?İlk 6 ayda aracı kurumlarımız 9 şirketin halka açılmasına aracılık etti. Bu halka arzlardan kabaca 5,4 milyar TL kaynak yaratıldı. Bu son yılların en ciddi

halka arz rakamı?

İSTANBUL (AA) - Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Başkanı Erhan Topaç, mevduat ve katılma hesaplarındaki stopaj oranın 3 ay geçerli olmak

üzere indirilmesinin varlık sınıfları arasında asimetri yaratıp mevduatın baskınlığını artırdığını belirterek, "Bizim önerimiz aynı şeyin, aynı oranlarda (stopajın

düşürülmesi) yatırım fonları ve borçlanma araçlarında da olması. Şu anda 1 yıldan az hem yatırım fonları hem borçlanma araçlarında stopaj yüzde 10, bunun

yüzde 3'e düşmesini istiyoruz. 1 yıl üstünde de sıfırı önerdik." dedi.  Erhan Topaç, sektörün 2018 ilk yarıyıl verilerini ve sermaye piyasasının geliştirilmesi için

önerilerini TSPB Genel Merkez'de düzenlenen "Sermaye Piyasalarının Geleceği" konulu basın toplantısında paylaştı.  Topaç, 79 aracı kurum, 44 banka, 53

portföy yönetim şirketi ve 49 yatırım ortaklığı olmak üzere toplam 225 kurum sayısıyla, finans sektöründe en kapsamlı üye yapısına sahip kuruluş olduklarını

söyledi.  Sermaye piyasaları üzerinden hem pay senedi hem de borçlanma aracı ihraçlarıyla ekonomiye finansman sağladıklarına işaret eden Topaç,

sektörün yurt içi tasarrufları yatırımlara yönlendirerek sermayenin tabana yayılmasını sağladığını ve yurt dışı tasarrufları ülkeye çekerek cari açığın

finansmanında rol oynadığını vurguladı.  Topaç, sermaye piyasasının stratejik sektör olarak belirlenmesi ve en üst düzeyde sahiplenilmesi gerektiğini dile

getirdi.  Erhan Topaç, sektörün ileriye taşınmasının, hem kaynak arayan işletmelere hem de yatırımcılara daha fazla seçenek sunabilmesi için Birliğin

öncelikli gördüğü alanları ve bu alanlarla ilgili önerilerini şöyle sıraladı:  "Sermaye piyasası stratejik sektör olarak belirlenmeli ve en üst düzeyde

sahiplenilmeli. Yurt içi tasarrufların sermaye piyasası yoluyla yatırıma yönlendirilmesi desteklenmeli. Reel sektörün finansmanında sermaye piyasasının

kullanılması desteklenmeli. Yatırım bankacılığı modeli desteklenmeli ve geliştirilmeli. Rekabetçi ve cazip bir finansal sistem yaratılmalı."     - "Reel sektörün

kaynak yaratmasına aracılık ediyoruz"     TSPB Başkanı Topaç, sermaye piyasalarına yönelik detaylı önerileri ilgili kurumlarla paylaştıklarını belirterek, reel

sektörün kaynak yaratmasına aracılık ettiklerini anlattı.  Gelecek dönemde paydaşlarının da desteğiyle daha güçlü sermaye piyasaları ekosistemi

oluşturmayı umduklarını dile getiren Topaç, "Ekim ayı içinde, üyelerimizin ve sektör temsilcilerinin katılacağı geniş kapsamlı bir çalıştay düzenleyerek ortak

akılla önerilerimizi geliştirmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.  TSPB tarafından düzenli olarak derlenen veriler hakkında da bilgi veren Topaç, şunları

kaydetti:  "Yakın zamanda sektörümüzün ilk altı ayına ilişkin verileri derledik. İlk 6 ayda aracı kurumlarımız 9 şirketin halka açılmasına aracılık etti. Bu halka

arzlardan kabaca 5,4 milyar TL kaynak yaratıldı. Bu son yılların en ciddi halka arz rakamı. Ayrıca bedelli sermaye artırımları ve ikincil halka arzlar da yapıldı.

Bunlarla da 13,4 milyar TL’si öz kaynak yoluyla, 111 milyar TL’si borçlanma aracı ihracıyla kaynak yaratmasına aracılık etti. İlk 6 ayda geçen seneye göre

işlem hacimlerimiz yüzde 55 arttı. Pay piyasamız dünyadaki en likit piyasalar arasında yer alıyor."  Topaç, portföy yönetim şirketleri tarafında ise yönetilen

portföy büyüklüğünün son bir yılda yüzde 20 artışla 168 milyar TL’ye çıktığını aktararak, "Hedefimiz bu tutarları daha da arttırarak kurumsal yatırımcı

tabanımızı genişletmek." dedi.     - "Son vergi düzenlemesi, piyasamızın gelişmesini olumsuz etkileyebilir"     Erhan Topaç, mevduat ve katılma

hesaplarındaki stopaj oranın 3 ay geçerli olmak üzere indirilmesine dair 30 Ağustos'ta alınan karara değinerek, şu değerlendirmelerde bulundu:  "Yeni

düzenleme varlık sınıfları arasında asimetri yaratıp mevduatın baskınlığını daha da artırıyor. Yatırım araçları arasında yaratılan vergi arbitrajı, sermaye

piyasası araçlarının gelişimini olumsuz etkileyecek. Özellikle kurumsal yatırımcı tabanını olumsuz etkileyeceğinden ve reel sektörün sermaye piyasası

yoluyla finansman sağlama olanaklarını kısıtlayacağından endişe ediyoruz."  Bu durumu aynı gün Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) bildirdiklerini aktaran

Topaç, şunları kaydetti:  "Bu konuda bir gelişme bekliyoruz. Bizim önerimiz aynı şeyin aynı oranlarda (stopajın düşürülmesi) yatırım fonları ve borçlanma

araçlarında da olması. Şu anda 1 yıldan az hem yatırım fonları hem borçlanma araçlarında stopaj yüzde 10, bunun yüzde 3'e düşmesini istiyoruz. 1 yıl

üstünde de sıfırı önerdik. Yatırım araçları arasındaki dengenin korunmasını istiyoruz. Hazine ve Maliye Bakanlığı'na da ilettik, değerlendiriyorlar."  Cari açığın

finansmanında sermaye piyasasının önemli bir rol oynadığının altını çizen Topaç, yerli yatırımcıların çoğunluğunun TL/YP mevduatta, yabancıların birinci

tercihlerinin ise pay piyasası olduğunu söyledi.     - "Etkinliklerimizle sermaye piyasası farkındalığını artırıyoruz"     Topaç, etkinliklerle sermaye piyasası

farkındalığını artırdıklarını belirterek, Birliğin gelecek dönem etkinliklerine ilişkin şu bilgileri verdi:  "Sektörümüzün en önemli etkinliği haline gelen ve bu sene

13-14 Kasım'da üçüncüsünü düzenleyeceğimiz Kongremizin çalışmalarına hız verdik. İki gün boyunca dünyaca ünlü uzmanlara ev sahipliği yapacak

Kongre’de, 100’ü aşkın konuşmacı yer alacak. 24 panelin yanı sıra 24 farklı başlıkta eğitim programları yapılacak. Kongredeki panel ve eğitimler tüm

katılımcılara açık olup kayıtlar ücretsiz olacak."  Topaç, Dünya Yatırımcı Haftası kapsamında 1 Ekim'de Borsa İstanbul’da, yatırımcılar ve sermaye piyasası

kurumları temsilcileri katılımıyla Gong Töreni düzenleyeceklerini de sözlerine ekledi.  Verilen bilgiye göre, TSPB, Bireysel Emeklilik Sistemi'nden (BES)

cayma hakkının 2 aydan 2 ila 3 yıla çıkarılmasına ilişkin SPK'ya talep iletti.
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Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Başkanı Erhan Topaç, sektörün 2018 ilk yarıyıl verilerini ve sermaye piyasasının geliştirilmesi için önerilerini paylaştı.

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Başkanı Erhan Topaç, sektörün 2018 ilk yarıyıl verilerini ve sermaye piyasasının geliştirilmesi için önerilerini paylaştı.

Başkan Topaç, Hazine ve Maliye Bakanlığı'na yatırım fonu ve borçlanma araçlarında stopajın aynı anda düşürülmesini tavsiye ettiklerini söyledi.

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Başkanı Erhan Topaç, düzenlenen basın toplantısında sektörün 2018 ilk yarıyıl verilerini ve sermaye piyasasının

geliştirilmesi için önerilerini paylaştı. Toplam 225 kurum sayısıyla, finans sektöründe en kapsamlı üye yapısına sahip kuruluş olduklarını belirten Topaç,

sermaye piyasaları üzerinden hem pay senedi hem de borçlanma aracı ihraçlarıyla ekonomiye finansman sağladıklarını vurguladı. Sektörün yurt içi

tasarrufları yatırımlara yönlendirerek sermayenin tabana yayılmasına sağladığının ve yurt dışı tasarrufları ülkemize çekerek, cari açığın finansmanında rol

oynadığının altını çizdi.

"Rekabetçi ve cazip bir finansal sistem oluşturulmalıdır"

Güçlü Türkiye için daha güçlü sermaye piyasalarının gerektiğini belirten Başkan Erhan Topaç, "Sermaye piyasası stratejik sektör olarak belirlenmeli ve en

üst düzeyde sahiplenilmelidir. Yurt içi tasarrufların sermaye piyasası yoluyla yatırıma yönlendirilmesi desteklenmelidir. Reel sektörün finansmanında

sermaye piyasasının kullanılması desteklenmelidir. Yatırım bankacılığı modeli desteklenmeli ve geliştirilmelidir. Rekabetçi ve cazip bir finansal sistem

oluşturulmalıdır" açıklamasında bulundu.

"Yatırım fonu ve borçlanma araçlarında stopaj aynı anda düşürülmeli"

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na yatırım fonu ve borçlanma araçlarında stopajın aynı anda düşürülmesini ilettiklerini kaydeden Erhan Topaç, şu ifadeleri

kullandı: "Yeni düzenleme varlık sınıfları arasında asimetri oluşturup mevduatın baskınlığını daha da artırıyor. Yatırım araçları arasında oluşturulan vergi

arbitrajı, sermaye piyasası araçlarının gelişimini olumsuz etkileyecektir. Özellikle kurumsal yatırımcı tabanını olumsuz etkileyeceğinden ve reel sektörün

sermaye piyasası yoluyla finansman sağlama olanaklarını kısıtlayacağından endişe ediyoruz. Bizim önerimiz aynı şeyin aynı oranlarda yatırım fonları ve

borçlanma araçlarında da olması. Şu anda 1 yıldan az hem yatırım fonları hem borçlanma araçlarında stopaj yüzde 10, bunun yüzde 3'e düşmesini istiyoruz.

1 yıl üstünde de sıfırı önerdik. Yatırım araçları arasındaki dengenin korunmasını istiyoruz. Hazine ve Maliye Bakanlığı'na da ilettik, değerlendiriyorlar".

"İlk 6 ayda halka arzlardan 5,4 milyar TL kaynak oluşturuldu"

Erhan Topaç, yılın ilk 6 ayında halka arzlardan kabaca 5,4 milyar TL kaynak oluşturulduğunu vurgulayarak, "Yakın zamanda sektörümüzün ilk altı ayına

ilişkin verileri derledik. İlk 6 ayda aracı kurumlarımız 9 şirketin halka açılmasına aracılık etti. Bu halka arzlardan kabaca 5,4 milyar TL kaynak oluşturuldu. Bu

son yılların en ciddi halka arz rakamıdır. Yatırım kuruluşlarımız yılın ilk sekiz ayında şirketlerin 13,4 milyar TL'si özkaynak yoluyla, 111 milyar TL'si borçlanma

aracı ihracıyla kaynak oluşturulmasına aracılık etti. İlk 6 ayda geçen seneye göre işlem hacimlerimiz yüzde 55 arttı. Pay piyasamız dünyadaki en likit

piyasalar arasında yer alıyor. Portföy yönetim şirketleri tarafında ise yönetilen portföy büyüklüğü son bir yılda yüzde 20 artışla 168 milyar TL'ye çıktı.

Hedefimiz bu tutarları daha da arttırarak kurumsal yatırımcı tabanımızı genişletmek" diye konuştu.

Başkan Topaç, 1 Ekim'de Dünya Yatırımcı Haftası dolayısıyla Borsa İstanbul'da, gong töreni düzenleyeceklerini ifade etti. - İSTANBUL
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Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Başkanı Erhan Topaç, sektörün 2018 ilk yarıyıl verilerini ve sermaye piyasasının geliştirilmesi için önerilerini paylaştı.

Başkan Topaç, Hazine ve Maliye Bakanlığı’na yatırım fonu ve borçlanma araçlarında stopajın aynı anda düşürülmesini tavsiye ettiklerini söyledi.Yurt

DışıPiyasalarTürkiyeYatırımcı

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Başkanı Erhan Topaç, düzenlenen basın toplantısında sektörün 2018 ilk yarıyıl verilerini ve sermaye piyasasının

geliştirilmesi için önerilerini paylaştı. Toplam 225 kurum sayısıyla, finans sektöründe en kapsamlı üye yapısına sahip kuruluş olduklarını belirten Topaç,

sermaye piyasaları üzerinden hem pay senedi hem de borçlanma aracı ihraçlarıyla ekonomiye finansman sağladıklarını vurguladı. Sektörün yurt içi

tasarrufları yatırımlara yönlendirerek sermayenin tabana yayılmasına sağladığının ve yurt dışı tasarrufları ülkemize çekerek, cari açığın finansmanında rol

oynadığının altını çizdi.“Rekabetçi ve cazip bir finansal sistem oluşturulmalıdır”Güçlü Türkiye için daha güçlü sermaye piyasalarının gerektiğini belirten

Başkan Erhan Topaç, “Sermaye piyasası stratejik sektör olarak belirlenmeli ve en üst düzeyde sahiplenilmelidir. Yurt içi tasarrufların sermaye piyasası

yoluyla yatırıma yönlendirilmesi desteklenmelidir. Reel sektörün finansmanında sermaye piyasasının kullanılması desteklenmelidir. Yatırım bankacılığı

modeli desteklenmeli ve geliştirilmelidir. Rekabetçi ve cazip bir finansal sistem oluşturulmalıdır” açıklamasında bulundu.“Yatırım fonu ve borçlanma

araçlarında stopaj aynı anda düşürülmeli”Hazine ve Maliye Bakanlığı’na yatırım fonu ve borçlanma araçlarında stopajın aynı anda düşürülmesini ilettiklerini

kaydeden Erhan Topaç, şu ifadeleri kullandı: “Yeni düzenleme varlık sınıfları arasında asimetri oluşturup mevduatın baskınlığını daha da artırıyor. Yatırım

araçları arasında oluşturulan vergi arbitrajı, sermaye piyasası araçlarının gelişimini olumsuz etkileyecektir. Özellikle kurumsal yatırımcı tabanını olumsuz

etkileyeceğinden ve reel sektörün sermaye piyasası yoluyla finansman sağlama olanaklarını kısıtlayacağından endişe ediyoruz. Bizim önerimiz aynı şeyin

aynı oranlarda yatırım fonları ve borçlanma araçlarında da olması. Şu anda 1 yıldan az hem yatırım fonları hem borçlanma araçlarında stopaj yüzde 10,

bunun yüzde 3’e düşmesini istiyoruz. 1 yıl üstünde de sıfırı önerdik. Yatırım araçları arasındaki dengenin korunmasını istiyoruz. Hazine ve Maliye

Bakanlığı’na da ilettik, değerlendiriyorlar”.“İlk 6 ayda halka arzlardan 5,4 milyar TL kaynak oluşturuldu”Erhan Topaç, yılın ilk 6 ayında halka arzlardan kabaca

5,4 milyar TL kaynak oluşturulduğunu vurgulayarak, “Yakın zamanda sektörümüzün ilk altı ayına ilişkin verileri derledik. İlk 6 ayda aracı kurumlarımız 9

şirketin halka açılmasına aracılık etti. Bu halka arzlardan kabaca 5,4 milyar TL kaynak oluşturuldu. Bu son yılların en ciddi halka arz rakamıdır. Yatırım

kuruluşlarımız yılın ilk sekiz ayında şirketlerin 13,4 milyar TL’si özkaynak yoluyla, 111 milyar TL’si borçlanma aracı ihracıyla kaynak oluşturulmasına aracılık

etti. İlk 6 ayda geçen seneye göre işlem hacimlerimiz yüzde 55 arttı. Pay piyasamız dünyadaki en likit piyasalar arasında yer alıyor. Portföy yönetim şirketleri

tarafında ise yönetilen portföy büyüklüğü son bir yılda yüzde 20 artışla 168 milyar TL’ye çıktı. Hedefimiz bu tutarları daha da arttırarak kurumsal yatırımcı

tabanımızı genişletmek” diye konuştu.Başkan Topaç, 1 Ekim’de Dünya Yatırımcı Haftası dolayısıyla Borsa İstanbul’da, gong töreni düzenleyeceklerini ifade

etti. Kaynak : İHA
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Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Başkanı Erhan Topaç, sektörün 2018 ilk yarıyıl verilerini ve sermaye piyasasının geliştirilmesi için önerilerini paylaştı.

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Başkanı Erhan Topaç, sektörün 2018 ilk yarıyıl verilerini ve sermaye piyasasının geliştirilmesi için önerilerini paylaştı.

Başkan Topaç, Hazine ve Maliye Bakanlığı'na yatırım fonu ve borçlanma araçlarında stopajın aynı anda düşürülmesini tavsiye ettiklerini söyledi.Türkiye

Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Başkanı Erhan Topaç, düzenlenen basın toplantısında sektörün 2018 ilk yarıyıl verilerini ve sermaye piyasasının

geliştirilmesi için önerilerini paylaştı. Toplam 225 kurum sayısıyla, finans sektöründe en kapsamlı üye yapısına sahip kuruluş olduklarını belirten Topaç,

sermaye piyasaları üzerinden hem pay senedi hem de borçlanma aracı ihraçlarıyla ekonomiye finansman sağladıklarını vurguladı. Sektörün yurt içi

tasarrufları yatırımlara yönlendirerek sermayenin tabana yayılmasına sağladığının ve yurt dışı tasarrufları ülkemize çekerek, cari açığın finansmanında rol

oynadığının altını çizdi."Rekabetçi ve cazip bir finansal sistem oluşturulmalıdır"Güçlü Türkiye için daha güçlü sermaye piyasalarının gerektiğini belirten

Başkan Erhan Topaç, "Sermaye piyasası stratejik sektör olarak belirlenmeli ve en üst düzeyde sahiplenilmelidir. Yurt içi tasarrufların sermaye piyasası

yoluyla yatırıma yönlendirilmesi desteklenmelidir. Reel sektörün finansmanında sermaye piyasasının kullanılması desteklenmelidir. Yatırım bankacılığı

modeli desteklenmeli ve geliştirilmelidir. Rekabetçi ve cazip bir finansal sistem oluşturulmalıdır" açıklamasında bulundu."Yatırım fonu ve borçlanma

araçlarında stopaj aynı anda düşürülmeli"Hazine ve Maliye Bakanlığı'na yatırım fonu ve borçlanma araçlarında stopajın aynı anda düşürülmesini ilettiklerini

kaydeden Erhan Topaç, şu ifadeleri kullandı: "Yeni düzenleme varlık sınıfları arasında asimetri oluşturup mevduatın baskınlığını daha da artırıyor. Yatırım

araçları arasında oluşturulan vergi arbitrajı, sermaye piyasası araçlarının gelişimini olumsuz etkileyecektir. Özellikle kurumsal yatırımcı tabanını olumsuz

etkileyeceğinden ve reel sektörün sermaye piyasası yoluyla finansman sağlama olanaklarını kısıtlayacağından endişe ediyoruz. Bizim önerimiz aynı şeyin

aynı oranlarda yatırım fonları ve borçlanma araçlarında da olması. Şu anda 1 yıldan az hem yatırım fonları hem borçlanma araçlarında stopaj yüzde 10,

bunun yüzde 3'e düşmesini istiyoruz. 1 yıl üstünde de sıfırı önerdik. Yatırım araçları arasındaki dengenin korunmasını istiyoruz. Hazine ve Maliye

Bakanlığı'na da ilettik, değerlendiriyorlar"."İlk 6 ayda halka arzlardan 5,4 milyar TL kaynak oluşturuldu"Erhan Topaç, yılın ilk 6 ayında halka arzlardan kabaca

5,4 milyar TL kaynak oluşturulduğunu vurgulayarak, "Yakın zamanda sektörümüzün ilk altı ayına ilişkin verileri derledik. İlk 6 ayda aracı kurumlarımız 9

şirketin halka açılmasına aracılık etti. Bu halka arzlardan kabaca 5,4 milyar TL kaynak oluşturuldu. Bu son yılların en ciddi halka arz rakamıdır. Yatırım

kuruluşlarımız yılın ilk sekiz ayında şirketlerin 13,4 milyar TL'si özkaynak yoluyla, 111 milyar TL'si borçlanma aracı ihracıyla kaynak oluşturulmasına aracılık

etti. İlk 6 ayda geçen seneye göre işlem hacimlerimiz yüzde 55 arttı. Pay piyasamız dünyadaki en likit piyasalar arasında yer alıyor. Portföy yönetim şirketleri

tarafında ise yönetilen portföy büyüklüğü son bir yılda yüzde 20 artışla 168 milyar TL'ye çıktı. Hedefimiz bu tutarları daha da arttırarak kurumsal yatırımcı

tabanımızı genişletmek" diye konuştu.Başkan Topaç, 1 Ekim'de Dünya Yatırımcı Haftası dolayısıyla Borsa İstanbul'da, gong töreni düzenleyeceklerini ifade

etti. - İSTANBUL
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TSPB Başkanı Erhan Topaç’tan ’stopaj’ açıklaması

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Başkanı Erhan Topaç, sektörün 2018 ilk yarıyıl verilerini ve sermaye piyasasının geliştirilmesi için önerilerini paylaştı.

Başkan Topaç, Hazine ve Maliye Bakanlığı’na yatırım fonu ve borçlanma araçlarında stopajın aynı anda düşürülmesini tavsiye ettiklerini söyledi.Türkiye

Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Başkanı Erhan Topaç, düzenlenen basın toplantısında sektörün 2018 ilk yarıyıl verilerini ve sermaye piyasasının

geliştirilmesi için önerilerini paylaştı. Toplam 225 kurum sayısıyla, finans sektöründe en kapsamlı üye yapısına sahip kuruluş olduklarını belirten Topaç,

sermaye piyasaları üzerinden hem pay senedi hem de borçlanma aracı ihraçlarıyla ekonomiye finansman sağladıklarını vurguladı. Sektörün yurt içi

tasarrufları yatırımlara yönlendirerek sermayenin tabana yayılmasına sağladığının ve yurt dışı tasarrufları ülkemize çekerek, cari açığın finansmanında rol

oynadığının altını çizdi.“Rekabetçi ve cazip bir finansal sistem oluşturulmalıdır”Güçlü Türkiye için daha güçlü sermaye piyasalarının gerektiğini belirten

Başkan Erhan Topaç, “Sermaye piyasası stratejik sektör olarak belirlenmeli ve en üst düzeyde sahiplenilmelidir. Yurt içi tasarrufların sermaye piyasası

yoluyla yatırıma yönlendirilmesi desteklenmelidir. Reel sektörün finansmanında sermaye piyasasının kullanılması desteklenmelidir. Yatırım bankacılığı

modeli desteklenmeli ve geliştirilmelidir. Rekabetçi ve cazip bir finansal sistem oluşturulmalıdır” açıklamasında bulundu.“Yatırım fonu ve borçlanma

araçlarında stopaj aynı anda düşürülmeli”Hazine ve Maliye Bakanlığı’na yatırım fonu ve borçlanma araçlarında stopajın aynı anda düşürülmesini ilettiklerini

kaydeden Erhan Topaç, şu ifadeleri kullandı: “Yeni düzenleme varlık sınıfları arasında asimetri oluşturup mevduatın baskınlığını daha da artırıyor. Yatırım

araçları arasında oluşturulan vergi arbitrajı, sermaye piyasası araçlarının gelişimini olumsuz etkileyecektir. Özellikle kurumsal yatırımcı tabanını olumsuz

etkileyeceğinden ve reel sektörün sermaye piyasası yoluyla finansman sağlama olanaklarını kısıtlayacağından endişe ediyoruz. Bizim önerimiz aynı şeyin

aynı oranlarda yatırım fonları ve borçlanma araçlarında da olması. Şu anda 1 yıldan az hem yatırım fonları hem borçlanma araçlarında stopaj yüzde 10,

bunun yüzde 3’e düşmesini istiyoruz. 1 yıl üstünde de sıfırı önerdik. Yatırım araçları arasındaki dengenin korunmasını istiyoruz. Hazine ve Maliye

Bakanlığı’na da ilettik, değerlendiriyorlar”.“İlk 6 ayda halka arzlardan 5,4 milyar TL kaynak oluşturuldu”Erhan Topaç, yılın ilk 6 ayında halka arzlardan kabaca

5,4 milyar TL kaynak oluşturulduğunu vurgulayarak, “Yakın zamanda sektörümüzün ilk altı ayına ilişkin verileri derledik. İlk 6 ayda aracı kurumlarımız 9

şirketin halka açılmasına aracılık etti. Bu halka arzlardan kabaca 5,4 milyar TL kaynak oluşturuldu. Bu son yılların en ciddi halka arz rakamıdır. Yatırım

kuruluşlarımız yılın ilk sekiz ayında şirketlerin 13,4 milyar TL’si özkaynak yoluyla, 111 milyar TL’si borçlanma aracı ihracıyla kaynak oluşturulmasına aracılık

etti. İlk 6 ayda geçen seneye göre işlem hacimlerimiz yüzde 55 arttı. Pay piyasamız dünyadaki en likit piyasalar arasında yer alıyor. Portföy yönetim şirketleri

tarafında ise yönetilen portföy büyüklüğü son bir yılda yüzde 20 artışla 168 milyar TL’ye çıktı. Hedefimiz bu tutarları daha da arttırarak kurumsal yatırımcı

tabanımızı genişletmek” diye konuştu.Başkan Topaç, 1 Ekim’de Dünya Yatırımcı Haftası dolayısıyla Borsa İstanbul’da, gong töreni düzenleyeceklerini ifade

etti.
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IHATürkiye Sermaye Piyasaları Birliği Başkanı Erhan Topaç, sektörün 2018 ilk yarıyıl verilerini ve sermaye piyasasının geliştirilmesi için önerilerini paylaştı.

Başkan Topaç, Hazine ve Maliye Bakanlığı’na yatırım fonu ve borçlanma araçlarında stopajın aynı anda düşürülmesini tavsiye ettiklerini söyledi.Türkiye

Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Başkanı Erhan Topaç, düzenlenen basın toplantısında sektörün 2018 ilk yarıyıl verilerini ve sermaye piyasasının

geliştirilmesi için önerilerini paylaştı. Toplam 225 kurum sayısıyla, finans sektöründe en kapsamlı üye yapısına sahip kuruluş olduklarını belirten Topaç,

sermaye piyasaları üzerinden hem pay senedi hem de borçlanma aracı ihraçlarıyla ekonomiye finansman sağladıklarını vurguladı. Sektörün yurt içi

tasarrufları yatırımlara yönlendirerek sermayenin tabana yayılmasına sağladığının ve yurt dışı tasarrufları ülkemize çekerek, cari açığın finansmanında rol

oynadığının altını çizdi.“Rekabetçi ve cazip bir finansal sistem oluşturulmalıdır”Güçlü Türkiye için daha güçlü sermaye piyasalarının gerektiğini belirten

Başkan Erhan Topaç, “Sermaye piyasası stratejik sektör olarak belirlenmeli ve en üst düzeyde sahiplenilmelidir. Yurt içi tasarrufların sermaye piyasası

yoluyla yatırıma yönlendirilmesi desteklenmelidir. Reel sektörün finansmanında sermaye piyasasının kullanılması desteklenmelidir. Yatırım bankacılığı

modeli desteklenmeli ve geliştirilmelidir. Rekabetçi ve cazip bir finansal sistem oluşturulmalıdır” açıklamasında bulundu.“Yatırım fonu ve borçlanma

araçlarında stopaj aynı anda düşürülmeli”Hazine ve Maliye Bakanlığı’na yatırım fonu ve borçlanma araçlarında stopajın aynı anda düşürülmesini ilettiklerini

kaydeden Erhan Topaç, şu ifadeleri kullandı: “Yeni düzenleme varlık sınıfları arasında asimetri oluşturup mevduatın baskınlığını daha da artırıyor. Yatırım

araçları arasında oluşturulan vergi arbitrajı, sermaye piyasası araçlarının gelişimini olumsuz etkileyecektir. Özellikle kurumsal yatırımcı tabanını olumsuz

etkileyeceğinden ve reel sektörün sermaye piyasası yoluyla finansman sağlama olanaklarını kısıtlayacağından endişe ediyoruz. Bizim önerimiz aynı şeyin

aynı oranlarda yatırım fonları ve borçlanma araçlarında da olması. Şu anda 1 yıldan az hem yatırım fonları hem borçlanma araçlarında stopaj yüzde 10,

bunun yüzde 3’e düşmesini istiyoruz. 1 yıl üstünde de sıfırı önerdik. Yatırım araçları arasındaki dengenin korunmasını istiyoruz. Hazine ve Maliye

Bakanlığı’na da ilettik, değerlendiriyorlar”.“İlk 6 ayda halka arzlardan 5,4 milyar TL kaynak oluşturuldu”Erhan Topaç, yılın ilk 6 ayında halka arzlardan kabaca

5,4 milyar TL kaynak oluşturulduğunu vurgulayarak, “Yakın zamanda sektörümüzün ilk altı ayına ilişkin verileri derledik. İlk 6 ayda aracı kurumlarımız 9

şirketin halka açılmasına aracılık etti. Bu halka arzlardan kabaca 5,4 milyar TL kaynak oluşturuldu. Bu son yılların en ciddi halka arz rakamıdır. Yatırım

kuruluşlarımız yılın ilk sekiz ayında şirketlerin 13,4 milyar TL’si özkaynak yoluyla, 111 milyar TL’si borçlanma aracı ihracıyla kaynak oluşturulmasına aracılık

etti. İlk 6 ayda geçen seneye göre işlem hacimlerimiz yüzde 55 arttı. Pay piyasamız dünyadaki en likit piyasalar arasında yer alıyor. Portföy yönetim şirketleri

tarafında ise yönetilen portföy büyüklüğü son bir yılda yüzde 20 artışla 168 milyar TL’ye çıktı. Hedefimiz bu tutarları daha da arttırarak kurumsal yatırımcı

tabanımızı genişletmek” diye konuştu.Başkan Topaç, 1 Ekim’de Dünya Yatırımcı Haftası dolayısıyla Borsa İstanbul’da, gong töreni düzenleyeceklerini ifade

etti.
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Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Başkanı Erhan Topaç, sektörün 2018 ilk yarıyıl verilerini ve sermaye piyasasının geliştirilmesi için önerilerini...

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Başkanı Erhan Topaç, sektörün 2018 ilk yarıyıl verilerini ve sermaye piyasasının geliştirilmesi için önerilerini paylaştı.

Başkan Topaç, Hazine ve Maliye Bakanlığı'na yatırım fonu ve borçlanma araçlarında stopajın aynı anda düşürülmesini tavsiye ettiklerini söyledi.Türkiye

Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Başkanı Erhan Topaç, düzenlenen basın toplantısında sektörün 2018 ilk yarıyıl verilerini ve sermaye piyasasının

geliştirilmesi için önerilerini paylaştı. Toplam 225 kurum sayısıyla, finans sektöründe en kapsamlı üye yapısına sahip kuruluş olduklarını belirten Topaç,

sermaye piyasaları üzerinden hem pay senedi hem de borçlanma aracı ihraçlarıyla ekonomiye finansman sağladıklarını vurguladı. Sektörün yurt içi

tasarrufları yatırımlara yönlendirerek sermayenin tabana yayılmasına sağladığının ve yurt dışı tasarrufları ülkemize çekerek, cari açığın finansmanında rol

oynadığının altını çizdi."Rekabetçi ve cazip bir finansal sistem oluşturulmalıdır"Güçlü Türkiye için daha güçlü sermaye piyasalarının gerektiğini belirten

Başkan Erhan Topaç, "Sermaye piyasası stratejik sektör olarak belirlenmeli ve en üst düzeyde sahiplenilmelidir. Yurt içi tasarrufların sermaye piyasası

yoluyla yatırıma yönlendirilmesi desteklenmelidir. Reel sektörün finansmanında sermaye piyasasının kullanılması desteklenmelidir. Yatırım bankacılığı

modeli desteklenmeli ve geliştirilmelidir. Rekabetçi ve cazip bir finansal sistem oluşturulmalıdır" açıklamasında bulundu."Yatırım fonu ve borçlanma

araçlarında stopaj aynı anda düşürülmeli"Hazine ve Maliye Bakanlığı'na yatırım fonu ve borçlanma araçlarında stopajın aynı anda düşürülmesini ilettiklerini

kaydeden Erhan Topaç, şu ifadeleri kullandı: "Yeni düzenleme varlık sınıfları arasında asimetri oluşturup mevduatın baskınlığını daha da artırıyor. Yatırım

araçları arasında oluşturulan vergi arbitrajı, sermaye piyasası araçlarının gelişimini olumsuz etkileyecektir. Özellikle kurumsal yatırımcı tabanını olumsuz

etkileyeceğinden ve reel sektörün sermaye piyasası yoluyla finansman sağlama olanaklarını kısıtlayacağından endişe ediyoruz. Bizim önerimiz aynı şeyin

aynı oranlarda yatırım fonları ve borçlanma araçlarında da olması. Şu anda 1 yıldan az hem yatırım fonları hem borçlanma araçlarında stopaj yüzde 10,

bunun yüzde 3'e düşmesini istiyoruz. 1 yıl üstünde de sıfırı önerdik. Yatırım araçları arasındaki dengenin korunmasını istiyoruz. Hazine ve Maliye

Bakanlığı'na da ilettik, değerlendiriyorlar"."İlk 6 ayda halka arzlardan 5,4 milyar TL kaynak oluşturuldu"Erhan Topaç, yılın ilk 6 ayında halka arzlardan kabaca

5,4 milyar TL kaynak oluşturulduğunu vurgulayarak, "Yakın zamanda sektörümüzün ilk altı ayına ilişkin verileri derledik. İlk 6 ayda aracı kurumlarımız 9

şirketin halka açılmasına aracılık etti. Bu halka arzlardan kabaca 5,4 milyar TL kaynak oluşturuldu. Bu son yılların en ciddi halka arz rakamıdır. Yatırım

kuruluşlarımız yılın ilk sekiz ayında şirketlerin 13,4 milyar TL'si özkaynak yoluyla, 111 milyar TL'si borçlanma aracı ihracıyla kaynak oluşturulmasına aracılık

etti. İlk 6 ayda geçen seneye göre işlem hacimlerimiz yüzde 55 arttı. Pay piyasamız dünyadaki en likit piyasalar arasında yer alıyor. Portföy yönetim şirketleri

tarafında ise yönetilen portföy büyüklüğü son bir yılda yüzde 20 artışla 168 milyar TL'ye çıktı. Hedefimiz bu tutarları daha da arttırarak kurumsal yatırımcı

tabanımızı genişletmek" diye konuştu.Başkan Topaç, 1 Ekim'de Dünya Yatırımcı Haftası dolayısıyla Borsa İstanbul'da, gong töreni düzenleyeceklerini ifade

etti.
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Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Başkanı Erhan Topaç, sektörün 2018 ilk yarıyıl verilerini ve sermaye piyasasının geliştirilmesi için önerilerini...Türkiye

Sermaye Piyasaları Birliği Başkanı Erhan Topaç, sektörün 2018 ilk yarıyıl verilerini ve sermaye piyasasının geliştirilmesi için önerilerini paylaştı. Başkan

Topaç, Hazine ve Maliye Bakanlığı'na yatırım fonu ve borçlanma araçlarında stopajın aynı anda düşürülmesini tavsiye ettiklerini söyledi.Türkiye Sermaye

Piyasaları Birliği (TSPB) Başkanı Erhan Topaç, düzenlenen basın toplantısında sektörün 2018 ilk yarıyıl verilerini ve sermaye piyasasının geliştirilmesi için

önerilerini paylaştı. Toplam 225 kurum sayısıyla, finans sektöründe en kapsamlı üye yapısına sahip kuruluş olduklarını belirten Topaç, sermaye piyasaları

üzerinden hem pay senedi hem de borçlanma aracı ihraçlarıyla ekonomiye finansman sağladıklarını vurguladı. Sektörün yurt içi tasarrufları yatırımlara

yönlendirerek sermayenin tabana yayılmasına sağladığının ve yurt dışı tasarrufları ülkemize çekerek, cari açığın finansmanında rol oynadığının altını

çizdi."Rekabetçi ve cazip bir finansal sistem oluşturulmalıdır"Güçlü Türkiye için daha güçlü sermaye piyasalarının gerektiğini belirten Başkan Erhan Topaç,

"Sermaye piyasası stratejik sektör olarak belirlenmeli ve en üst düzeyde sahiplenilmelidir. Yurt içi tasarrufların sermaye piyasası yoluyla yatırıma

yönlendirilmesi desteklenmelidir. Reel sektörün finansmanında sermaye piyasasının kullanılması desteklenmelidir. Yatırım bankacılığı modeli desteklenmeli

ve geliştirilmelidir. Rekabetçi ve cazip bir finansal sistem oluşturulmalıdır" açıklamasında bulundu."Yatırım fonu ve borçlanma araçlarında stopaj aynı anda

düşürülmeli"Hazine ve Maliye Bakanlığı'na yatırım fonu ve borçlanma araçlarında stopajın aynı anda düşürülmesini ilettiklerini kaydeden Erhan Topaç, şu

ifadeleri kullandı: "Yeni düzenleme varlık sınıfları arasında asimetri oluşturup mevduatın baskınlığını daha da artırıyor. Yatırım araçları arasında oluşturulan

vergi arbitrajı, sermaye piyasası araçlarının gelişimini olumsuz etkileyecektir. Özellikle kurumsal yatırımcı tabanını olumsuz etkileyeceğinden ve reel sektörün

sermaye piyasası yoluyla finansman sağlama olanaklarını kısıtlayacağından endişe ediyoruz. Bizim önerimiz aynı şeyin aynı oranlarda yatırım fonları ve

borçlanma araçlarında da olması. Şu anda 1 yıldan az hem yatırım fonları hem borçlanma araçlarında stopaj yüzde 10, bunun yüzde 3'e düşmesini istiyoruz.

1 yıl üstünde de sıfırı önerdik. Yatırım araçları arasındaki dengenin korunmasını istiyoruz. Hazine ve Maliye Bakanlığı'na da ilettik, değerlendiriyorlar"."İlk 6

ayda halka arzlardan 5,4 milyar TL kaynak oluşturuldu"Erhan Topaç, yılın ilk 6 ayında halka arzlardan kabaca 5,4 milyar TL kaynak oluşturulduğunu

vurgulayarak, "Yakın zamanda sektörümüzün ilk altı ayına ilişkin verileri derledik. İlk 6 ayda aracı kurumlarımız 9 şirketin halka açılmasına aracılık etti. Bu

halka arzlardan kabaca 5,4 milyar TL kaynak oluşturuldu. Bu son yılların en ciddi halka arz rakamıdır. Yatırım kuruluşlarımız yılın ilk sekiz ayında şirketlerin

13,4 milyar TL'si özkaynak yoluyla, 111 milyar TL'si borçlanma aracı ihracıyla kaynak oluşturulmasına aracılık etti. İlk 6 ayda geçen seneye göre işlem

hacimlerimiz yüzde 55 arttı. Pay piyasamız dünyadaki en likit piyasalar arasında yer alıyor. Portföy yönetim şirketleri tarafında ise yönetilen portföy

büyüklüğü son bir yılda yüzde 20 artışla 168 milyar TL'ye çıktı. Hedefimiz bu tutarları daha da arttırarak kurumsal yatırımcı tabanımızı genişletmek" diye

konuştu.Başkan Topaç, 1 Ekim'de Dünya Yatırımcı Haftası dolayısıyla Borsa İstanbul'da, gong töreni düzenleyeceklerini ifade etti.Kaynak:
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Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Başkanı Erhan Topaç, sektörün 2018 ilk yarıyıl verilerini ve sermaye piyasasının geliştirilmesi için önerilerini...Türkiye

Sermaye Piyasaları Birliği Başkanı Erhan Topaç, sektörün 2018 ilk yarıyıl verilerini ve sermaye piyasasının geliştirilmesi için önerilerini paylaştı. Başkan

Topaç, Hazine ve Maliye Bakanlığı'na yatırım fonu ve borçlanma araçlarında stopajın aynı anda düşürülmesini tavsiye ettiklerini söyledi.Türkiye Sermaye

Piyasaları Birliği (TSPB) Başkanı Erhan Topaç, düzenlenen basın toplantısında sektörün 2018 ilk yarıyıl verilerini ve sermaye piyasasının geliştirilmesi için

önerilerini paylaştı. Toplam 225 kurum sayısıyla, finans sektöründe en kapsamlı üye yapısına sahip kuruluş olduklarını belirten Topaç, sermaye piyasaları

üzerinden hem pay senedi hem de borçlanma aracı ihraçlarıyla ekonomiye finansman sağladıklarını vurguladı. Sektörün yurt içi tasarrufları yatırımlara

yönlendirerek sermayenin tabana yayılmasına sağladığının ve yurt dışı tasarrufları ülkemize çekerek, cari açığın finansmanında rol oynadığının altını

çizdi."Rekabetçi ve cazip bir finansal sistem oluşturulmalıdır"Güçlü Türkiye için daha güçlü sermaye piyasalarının gerektiğini belirten Başkan Erhan Topaç,

"Sermaye piyasası stratejik sektör olarak belirlenmeli ve en üst düzeyde sahiplenilmelidir. Yurt içi tasarrufların sermaye piyasası yoluyla yatırıma

yönlendirilmesi desteklenmelidir. Reel sektörün finansmanında sermaye piyasasının kullanılması desteklenmelidir. Yatırım bankacılığı modeli desteklenmeli

ve geliştirilmelidir. Rekabetçi ve cazip bir finansal sistem oluşturulmalıdır" açıklamasında bulundu."Yatırım fonu ve borçlanma araçlarında stopaj aynı anda

düşürülmeli"Hazine ve Maliye Bakanlığı'na yatırım fonu ve borçlanma araçlarında stopajın aynı anda düşürülmesini ilettiklerini kaydeden Erhan Topaç, şu

ifadeleri kullandı: "Yeni düzenleme varlık sınıfları arasında asimetri oluşturup mevduatın baskınlığını daha da artırıyor. Yatırım araçları arasında oluşturulan

vergi arbitrajı, sermaye piyasası araçlarının gelişimini olumsuz etkileyecektir. Özellikle kurumsal yatırımcı tabanını olumsuz etkileyeceğinden ve reel sektörün

sermaye piyasası yoluyla finansman sağlama olanaklarını kısıtlayacağından endişe ediyoruz. Bizim önerimiz aynı şeyin aynı oranlarda yatırım fonları ve

borçlanma araçlarında da olması. Şu anda 1 yıldan az hem yatırım fonları hem borçlanma araçlarında stopaj yüzde 10, bunun yüzde 3'e düşmesini istiyoruz.

1 yıl üstünde de sıfırı önerdik. Yatırım araçları arasındaki dengenin korunmasını istiyoruz. Hazine ve Maliye Bakanlığı'na da ilettik, değerlendiriyorlar"."İlk 6

ayda halka arzlardan 5,4 milyar TL kaynak oluşturuldu"Erhan Topaç, yılın ilk 6 ayında halka arzlardan kabaca 5,4 milyar TL kaynak oluşturulduğunu

vurgulayarak, "Yakın zamanda sektörümüzün ilk altı ayına ilişkin verileri derledik. İlk 6 ayda aracı kurumlarımız 9 şirketin halka açılmasına aracılık etti. Bu

halka arzlardan kabaca 5,4 milyar TL kaynak oluşturuldu. Bu son yılların en ciddi halka arz rakamıdır. Yatırım kuruluşlarımız yılın ilk sekiz ayında şirketlerin

13,4 milyar TL'si özkaynak yoluyla, 111 milyar TL'si borçlanma aracı ihracıyla kaynak oluşturulmasına aracılık etti. İlk 6 ayda geçen seneye göre işlem

hacimlerimiz yüzde 55 arttı. Pay piyasamız dünyadaki en likit piyasalar arasında yer alıyor. Portföy yönetim şirketleri tarafında ise yönetilen portföy

büyüklüğü son bir yılda yüzde 20 artışla 168 milyar TL'ye çıktı. Hedefimiz bu tutarları daha da arttırarak kurumsal yatırımcı tabanımızı genişletmek" diye

konuştu.Başkan Topaç, 1 Ekim'de Dünya Yatırımcı Haftası dolayısıyla Borsa İstanbul'da, gong töreni düzenleyeceklerini ifade etti.Kaynak:
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Tspb Başkanı Erhan Topaç’tan ’Stopaj’ Açıklaması
Tspb Başkanı Erhan Topaç’tan ’Stopaj’ Açıklaması

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Başkanı Erhan Topaç, sektörün 2018 ilk yarıyıl verilerini ve sermaye piyasasının geliştirilmesi için önerilerini...

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Başkanı Erhan Topaç, sektörün 2018 ilk yarıyıl verilerini ve sermaye piyasasının geliştirilmesi için önerilerini paylaştı.

Başkan Topaç, Hazine ve Maliye Bakanlığı'na yatırım fonu ve borçlanma araçlarında stopajın aynı anda düşürülmesini tavsiye ettiklerini söyledi.Türkiye

Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Başkanı Erhan Topaç, düzenlenen basın toplantısında sektörün 2018 ilk yarıyıl verilerini ve sermaye piyasasının

geliştirilmesi için önerilerini paylaştı. Toplam 225 kurum sayısıyla, finans sektöründe en kapsamlı üye yapısına sahip kuruluş olduklarını belirten Topaç,

sermaye piyasaları üzerinden hem pay senedi hem de borçlanma aracı ihraçlarıyla ekonomiye finansman sağladıklarını vurguladı. Sektörün yurt içi

tasarrufları yatırımlara yönlendirerek sermayenin tabana yayılmasına sağladığının ve yurt dışı tasarrufları ülkemize çekerek, cari açığın finansmanında rol

oynadığının altını çizdi."Rekabetçi ve cazip bir finansal sistem oluşturulmalıdır"Güçlü Türkiye için daha güçlü sermaye piyasalarının gerektiğini belirten

Başkan Erhan Topaç, "Sermaye piyasası stratejik sektör olarak belirlenmeli ve en üst düzeyde sahiplenilmelidir. Yurt içi tasarrufların sermaye piyasası

yoluyla yatırıma yönlendirilmesi desteklenmelidir. Reel sektörün finansmanında sermaye piyasasının kullanılması desteklenmelidir. Yatırım bankacılığı

modeli desteklenmeli ve geliştirilmelidir. Rekabetçi ve cazip bir finansal sistem oluşturulmalıdır" açıklamasında bulundu."Yatırım fonu ve borçlanma

araçlarında stopaj aynı anda düşürülmeli"Hazine ve Maliye Bakanlığı'na yatırım fonu ve borçlanma araçlarında stopajın aynı anda düşürülmesini ilettiklerini

kaydeden Erhan Topaç, şu ifadeleri kullandı: "Yeni düzenleme varlık sınıfları arasında asimetri oluşturup mevduatın baskınlığını daha da artırıyor. Yatırım

araçları arasında oluşturulan vergi arbitrajı, sermaye piyasası araçlarının gelişimini olumsuz etkileyecektir. Özellikle kurumsal yatırımcı tabanını olumsuz

etkileyeceğinden ve reel sektörün sermaye piyasası yoluyla finansman sağlama olanaklarını kısıtlayacağından endişe ediyoruz. Bizim önerimiz aynı şeyin

aynı oranlarda yatırım fonları ve borçlanma araçlarında da olması. Şu anda 1 yıldan az hem yatırım fonları hem borçlanma araçlarında stopaj yüzde 10,

bunun yüzde 3'e düşmesini istiyoruz. 1 yıl üstünde de sıfırı önerdik. Yatırım araçları arasındaki dengenin korunmasını istiyoruz. Hazine ve Maliye

Bakanlığı'na da ilettik, değerlendiriyorlar"."İlk 6 ayda halka arzlardan 5,4 milyar TL kaynak oluşturuldu"Erhan Topaç, yılın ilk 6 ayında halka arzlardan kabaca

5,4 milyar TL kaynak oluşturulduğunu vurgulayarak, "Yakın zamanda sektörümüzün ilk altı ayına ilişkin verileri derledik. İlk 6 ayda aracı kurumlarımız 9

şirketin halka açılmasına aracılık etti. Bu halka arzlardan kabaca 5,4 milyar TL kaynak oluşturuldu. Bu son yılların en ciddi halka arz rakamıdır. Yatırım

kuruluşlarımız yılın ilk sekiz ayında şirketlerin 13,4 milyar TL'si özkaynak yoluyla, 111 milyar TL'si borçlanma aracı ihracıyla kaynak oluşturulmasına aracılık

etti. İlk 6 ayda geçen seneye göre işlem hacimlerimiz yüzde 55 arttı. Pay piyasamız dünyadaki en likit piyasalar arasında yer alıyor. Portföy yönetim şirketleri

tarafında ise yönetilen portföy büyüklüğü son bir yılda yüzde 20 artışla 168 milyar TL'ye çıktı. Hedefimiz bu tutarları daha da arttırarak kurumsal yatırımcı

tabanımızı genişletmek" diye konuştu.Başkan Topaç, 1 Ekim'de Dünya Yatırımcı Haftası dolayısıyla Borsa İstanbul'da, gong töreni düzenleyeceklerini ifade

etti.
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MİLYONLARCA KİŞİYİ İLGİLENDİRİYOR! 2 AYDI 3 YILA ÇIKABİLİR
Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! 2 aydı 3 yıla çıkabilir

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Başkanı Erhan Topaç, Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) cayma hakkı süresinin 2 günden 2 ila 3 yıla çıkarılması

için SPK'ya talepte bulunulduğunu belirtiyor.

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Başkanı Erhan Topaç sektörün 2018 ilk yarıyıl verilerini ve sermaye piyasasının geliştirilmesi için önerilerini TSPB

Genel Merkez'de düzenlenen "Sermaye Piyasalarının Geleceği" konulu basın toplantısında paylaştı.

 

Topaç, 79 aracı kurum, 44 banka, 53 portföy yönetim şirketi ve 49 yatırım ortaklığı olmak üzere toplam 225 kurum sayısıyla, finans sektöründe en kapsamlı

üye yapısına sahip kuruluş olduklarını söyledi.,

 

Sermaye piyasaları üzerinden hem pay senedi hem de borçlanma aracı ihraçlarıyla ekonomiye finansman sağladıklarına işaret eden Topaç, sektörün yurt içi

tasarrufları yatırımlara yönlendirerek sermayenin tabana yayılmasını sağladığını ve yurt dışı tasarrufları ülkeye çekerek cari açığın finansmanında rol

oynadığını vurguladı.

 

Topaç, sermaye piyasasının stratejik sektör olarak belirlenmesi ve en üst düzeyde sahiplenilmesi gerektiğini dile getirdi.

 

Erhan Topaç, sektörün ileriye taşınmasının, hem kaynak arayan işletmelere hem de yatırımcılara daha fazla seçenek sunabilmesi için Birliğin öncelikli

gördüğü alanları ve bu alanlarla ilgili önerilerini şöyle sıraladı:

 

"Sermaye piyasası stratejik sektör olarak belirlenmeli ve en üst düzeyde sahiplenilmeli. Yurt içi tasarrufların sermaye piyasası yoluyla yatırıma

yönlendirilmesi desteklenmeli. Reel sektörün finansmanında sermaye piyasasının kullanılması desteklenmeli. Yatırım bankacılığı modeli desteklenmeli ve

geliştirilmeli. Rekabetçi ve cazip bir finansal sistem yaratılmalı."
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Tspb Başkanı Erhan Topaçtan Stopaj Açıklaması
Tspb Başkanı Erhan Topaçtan Stopaj Açıklaması

 

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Başkanı Erhan Topaç, düzenlenen basın toplantısında sektörün 2018 ilk yarıyıl verilerini ve sermaye piyasasının

geliştirilmesi için önerilerini paylaştı. Toplam 225 kurum sayısıyla, finans sektöründe en kapsamlı üye yapısına sahip kuruluş olduklarını belirten Topaç,

sermaye piyasaları üzerinden hem pay senedi hem de borçlanma aracı ihraçlarıyla ekonomiye finansman sağladıklarını vurguladı. Sektörün yurt içi

tasarrufları yatırımlara yönlendirerek sermayenin tabana yayılmasına sağladığının ve yurt dışı tasarrufları ülkemize çekerek, cari açığın finansmanında rol

oynadığının altını çizdi.“Rekabetçi ve cazip bir finansal sistem oluşturulmalıdır”Güçlü Türkiye için daha güçlü sermaye piyasalarının gerektiğini belirten

Başkan Erhan Topaç, “Sermaye piyasası stratejik sektör olarak belirlenmeli ve en üst düzeyde sahiplenilmelidir. Yurt içi tasarrufların sermaye piyasası

yoluyla yatırıma yönlendirilmesi desteklenmelidir. Reel sektörün finansmanında sermaye piyasasının kullanılması desteklenmelidir. Yatırım bankacılığı

modeli desteklenmeli ve geliştirilmelidir. Rekabetçi ve cazip bir finansal sistem oluşturulmalıdır” açıklamasında bulundu.“Yatırım fonu ve borçlanma

araçlarında stopaj aynı anda düşürülmeli”Hazine ve Maliye Bakanlığı’na yatırım fonu ve borçlanma araçlarında stopajın aynı anda düşürülmesini ilettiklerini

kaydeden Erhan Topaç, şu ifadeleri kullandı: “Yeni düzenleme varlık sınıfları arasında asimetri oluşturup mevduatın baskınlığını daha da artırıyor. Yatırım

araçları arasında oluşturulan vergi arbitrajı, sermaye piyasası araçlarının gelişimini olumsuz etkileyecektir. Özellikle kurumsal yatırımcı tabanını olumsuz

etkileyeceğinden ve reel sektörün sermaye piyasası yoluyla finansman sağlama olanaklarını kısıtlayacağından endişe ediyoruz. Bizim önerimiz aynı şeyin

aynı oranlarda yatırım fonları ve borçlanma araçlarında da olması. Şu anda 1 yıldan az hem yatırım fonları hem borçlanma araçlarında stopaj yüzde 10,

bunun yüzde 3’e düşmesini istiyoruz. 1 yıl üstünde de sıfırı önerdik. Yatırım araçları arasındaki dengenin korunmasını istiyoruz. Hazine ve Maliye

Bakanlığı’na da ilettik, değerlendiriyorlar”.“İlk 6 ayda halka arzlardan 5,4 milyar TL kaynak oluşturuldu”Erhan Topaç, yılın ilk 6 ayında halka arzlardan kabaca

5,4 milyar TL kaynak oluşturulduğunu vurgulayarak, “Yakın zamanda sektörümüzün ilk altı ayına ilişkin verileri derledik. İlk 6 ayda aracı kurumlarımız 9

şirketin halka açılmasına aracılık etti. Bu halka arzlardan kabaca 5,4 milyar TL kaynak oluşturuldu. Bu son yılların en ciddi halka arz rakamıdır. Yatırım

kuruluşlarımız yılın ilk sekiz ayında şirketlerin 13,4 milyar TL’si özkaynak yoluyla, 111 milyar TL’si borçlanma aracı ihracıyla kaynak oluşturulmasına aracılık

etti. İlk 6 ayda geçen seneye göre işlem hacimlerimiz yüzde 55 arttı. Pay piyasamız dünyadaki en likit piyasalar arasında yer alıyor. Portföy yönetim şirketleri

tarafında ise yönetilen portföy büyüklüğü son bir yılda yüzde 20 artışla 168 milyar TL’ye çıktı. Hedefimiz bu tutarları daha da arttırarak kurumsal yatırımcı

tabanımızı genişletmek” diye konuştu.Başkan Topaç, 1 Ekim’de Dünya Yatırımcı Haftası dolayısıyla Borsa İstanbul’da, gong töreni düzenleyeceklerini ifade

etti.
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TSPB Başkanı Erhan Topaç'tan 'stopaj' açıklaması
TSPB Başkanı Erhan Topaç'tan 'stopaj' açıklaması

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Başkanı Erhan Topaç, sektörün 2018 ilk yarıyıl verilerini ve sermaye piyasasının geliştirilmesi için önerilerini paylaştı.

Başkan Topaç, Hazine...

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Başkanı Erhan Topaç, sektörün 2018 ilk yarıyıl verilerini ve sermaye piyasasının geliştirilmesi için önerilerini paylaştı.

Başkan Topaç, Hazine ve Maliye Bakanlığı'na yatırım fonu ve borçlanma araçlarında stopajın aynı anda düşürülmesini tavsiye ettiklerini söyledi.Türkiye

Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Başkanı Erhan Topaç, düzenlenen basın toplantısında sektörün 2018 ilk yarıyıl verilerini ve sermaye piyasasının

geliştirilmesi için önerilerini paylaştı. Toplam 225 kurum sayısıyla, finans sektöründe en kapsamlı üye yapısına sahip kuruluş olduklarını belirten Topaç,

sermaye piyasaları üzerinden hem pay senedi hem de borçlanma aracı ihraçlarıyla ekonomiye finansman sağladıklarını vurguladı. Sektörün yurt içi

tasarrufları yatırımlara yönlendirerek sermayenin tabana yayılmasına sağladığının ve yurt dışı tasarrufları ülkemize çekerek, cari açığın finansmanında rol

oynadığının altını çizdi."Rekabetçi ve cazip bir finansal sistem oluşturulmalıdır"Güçlü Türkiye için daha güçlü sermaye piyasalarının gerektiğini belirten

Başkan Erhan Topaç, "Sermaye piyasası stratejik sektör olarak belirlenmeli ve en üst düzeyde sahiplenilmelidir. Yurt içi tasarrufların sermaye piyasası

yoluyla yatırıma yönlendirilmesi desteklenmelidir. Reel sektörün finansmanında sermaye piyasasının kullanılması desteklenmelidir. Yatırım bankacılığı

modeli desteklenmeli ve geliştirilmelidir. Rekabetçi ve cazip bir finansal sistem oluşturulmalıdır" açıklamasında bulundu."Yatırım fonu ve borçlanma

araçlarında stopaj aynı anda düşürülmeli"Hazine ve Maliye Bakanlığı'na yatırım fonu ve borçlanma araçlarında stopajın aynı anda düşürülmesini ilettiklerini

kaydeden Erhan Topaç, şu ifadeleri kullandı: "Yeni düzenleme varlık sınıfları arasında asimetri oluşturup mevduatın baskınlığını daha da artırıyor. Yatırım

araçları arasında oluşturulan vergi arbitrajı, sermaye piyasası araçlarının gelişimini olumsuz etkileyecektir. Özellikle kurumsal yatırımcı tabanını olumsuz

etkileyeceğinden ve reel sektörün sermaye piyasası yoluyla finansman sağlama olanaklarını kısıtlayacağından endişe ediyoruz. Bizim önerimiz aynı şeyin

aynı oranlarda yatırım fonları ve borçlanma araçlarında da olması. Şu anda 1 yıldan az hem yatırım fonları hem borçlanma araçlarında stopaj yüzde 10,

bunun yüzde 3'e düşmesini istiyoruz. 1 yıl üstünde de sıfırı önerdik. Yatırım araçları arasındaki dengenin korunmasını istiyoruz. Hazine ve Maliye

Bakanlığı'na da ilettik, değerlendiriyorlar"."İlk 6 ayda halka arzlardan 5,4 milyar TL kaynak oluşturuldu"Erhan Topaç, yılın ilk 6 ayında halka arzlardan kabaca

5,4 milyar TL kaynak oluşturulduğunu vurgulayarak, "Yakın zamanda sektörümüzün ilk altı ayına ilişkin verileri derledik. İlk 6 ayda aracı kurumlarımız 9

şirketin halka açılmasına aracılık etti. Bu halka arzlardan kabaca 5,4 milyar TL kaynak oluşturuldu. Bu son yılların en ciddi halka arz rakamıdır. Yatırım

kuruluşlarımız yılın ilk sekiz ayında şirketlerin 13,4 milyar TL'si özkaynak yoluyla, 111 milyar TL'si borçlanma aracı ihracıyla kaynak oluşturulmasına aracılık

etti. İlk 6 ayda geçen seneye göre işlem hacimlerimiz yüzde 55 arttı. Pay piyasamız dünyadaki en likit piyasalar arasında yer alıyor. Portföy yönetim şirketleri

tarafında ise yönetilen portföy büyüklüğü son bir yılda yüzde 20 artışla 168 milyar TL'ye çıktı. Hedefimiz bu tutarları daha da arttırarak kurumsal yatırımcı

tabanımızı genişletmek" diye konuştu.Başkan Topaç, 1 Ekim'de Dünya Yatırımcı Haftası dolayısıyla Borsa İstanbul'da, gong töreni düzenleyeceklerini ifade

etti.
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Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Başkanı Erhan Topaç, sektörün 2018 ilk yarıyıl verilerini ve sermaye piyasasının geliştirilmesi için önerilerini paylaştı.

Başkan Topaç, Hazine ve Maliye Bakanlığı’na yatırım fonu ve borçlanma araçlarında stopajın aynı anda düşürülmesini tavsiye ettiklerini söyledi.

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Başkanı Erhan Topaç, düzenlenen basın toplantısında sektörün 2018 ilk yarıyıl verilerini ve sermaye piyasasının

geliştirilmesi için önerilerini paylaştı. Toplam 225 kurum sayısıyla, finans sektöründe en kapsamlı üye yapısına sahip kuruluş olduklarını belirten Topaç,

sermaye piyasaları üzerinden hem pay senedi hem de borçlanma aracı ihraçlarıyla ekonomiye finansman sağladıklarını vurguladı. Sektörün yurt içi

tasarrufları yatırımlara yönlendirerek sermayenin tabana yayılmasına sağladığının ve yurt dışı tasarrufları ülkemize çekerek, cari açığın finansmanında rol

oynadığının altını çizdi.“Rekabetçi ve cazip bir finansal sistem oluşturulmalıdır”Güçlü Türkiye için daha güçlü sermaye piyasalarının gerektiğini belirten

Başkan Erhan Topaç, “Sermaye piyasası stratejik sektör olarak belirlenmeli ve en üst düzeyde sahiplenilmelidir. Yurt içi tasarrufların sermaye piyasası

yoluyla yatırıma yönlendirilmesi desteklenmelidir. Reel sektörün finansmanında sermaye piyasasının kullanılması desteklenmelidir. Yatırım bankacılığı

modeli desteklenmeli ve geliştirilmelidir. Rekabetçi ve cazip bir finansal sistem oluşturulmalıdır” açıklamasında bulundu.“Yatırım fonu ve borçlanma

araçlarında stopaj aynı anda düşürülmeli”Hazine ve Maliye Bakanlığı’na yatırım fonu ve borçlanma araçlarında stopajın aynı anda düşürülmesini ilettiklerini

kaydeden Erhan Topaç, şu ifadeleri kullandı: “Yeni düzenleme varlık sınıfları arasında asimetri oluşturup mevduatın baskınlığını daha da artırıyor. Yatırım

araçları arasında oluşturulan vergi arbitrajı, sermaye piyasası araçlarının gelişimini olumsuz etkileyecektir. Özellikle kurumsal yatırımcı tabanını olumsuz

etkileyeceğinden ve reel sektörün sermaye piyasası yoluyla finansman sağlama olanaklarını kısıtlayacağından endişe ediyoruz. Bizim önerimiz aynı şeyin

aynı oranlarda yatırım fonları ve borçlanma araçlarında da olması. Şu anda 1 yıldan az hem yatırım fonları hem borçlanma araçlarında stopaj yüzde 10,

bunun yüzde 3’e düşmesini istiyoruz. 1 yıl üstünde de sıfırı önerdik. Yatırım araçları arasındaki dengenin korunmasını istiyoruz. Hazine ve Maliye

Bakanlığı’na da ilettik, değerlendiriyorlar”.“İlk 6 ayda halka arzlardan 5,4 milyar TL kaynak oluşturuldu”Erhan Topaç, yılın ilk 6 ayında halka arzlardan kabaca

5,4 milyar TL kaynak oluşturulduğunu vurgulayarak, “Yakın zamanda sektörümüzün ilk altı ayına ilişkin verileri derledik. İlk 6 ayda aracı kurumlarımız 9

şirketin halka açılmasına aracılık etti. Bu halka arzlardan kabaca 5,4 milyar TL kaynak oluşturuldu. Bu son yılların en ciddi halka arz rakamıdır. Yatırım

kuruluşlarımız yılın ilk sekiz ayında şirketlerin 13,4 milyar TL’si özkaynak yoluyla, 111 milyar TL’si borçlanma aracı ihracıyla kaynak oluşturulmasına aracılık

etti. İlk 6 ayda geçen seneye göre işlem hacimlerimiz yüzde 55 arttı. Pay piyasamız dünyadaki en likit piyasalar arasında yer alıyor. Portföy yönetim şirketleri

tarafında ise yönetilen portföy büyüklüğü son bir yılda yüzde 20 artışla 168 milyar TL’ye çıktı. Hedefimiz bu tutarları daha da arttırarak kurumsal yatırımcı

tabanımızı genişletmek” diye konuştu.Başkan Topaç, 1 Ekim’de Dünya Yatırımcı Haftası dolayısıyla Borsa İstanbul’da, gong töreni düzenleyeceklerini ifade

etti.
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Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Başkanı Erhan Topaç, sektörün 2018 ilk yarıyıl verilerini ve sermaye piyasasının geliştirilmesi için önerilerini paylaştı.

Başkan Topaç, Hazine...

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Başkanı Erhan Topaç, sektörün 2018 ilk yarıyıl verilerini ve sermaye piyasasının geliştirilmesi için önerilerini paylaştı.

Başkan Topaç, Hazine ve Maliye Bakanlığı'na yatırım fonu ve borçlanma araçlarında stopajın aynı anda düşürülmesini tavsiye ettiklerini söyledi.Türkiye

Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Başkanı Erhan Topaç, düzenlenen basın toplantısında sektörün 2018 ilk yarıyıl verilerini ve sermaye piyasasının

geliştirilmesi için önerilerini paylaştı. Toplam 225 kurum sayısıyla, finans sektöründe en kapsamlı üye yapısına sahip kuruluş olduklarını belirten Topaç,

sermaye piyasaları üzerinden hem pay senedi hem de borçlanma aracı ihraçlarıyla ekonomiye finansman sağladıklarını vurguladı. Sektörün yurt içi

tasarrufları yatırımlara yönlendirerek sermayenin tabana yayılmasına sağladığının ve yurt dışı tasarrufları ülkemize çekerek, cari açığın finansmanında rol

oynadığının altını çizdi."Rekabetçi ve cazip bir finansal sistem oluşturulmalıdır"Güçlü Türkiye için daha güçlü sermaye piyasalarının gerektiğini belirten

Başkan Erhan Topaç, "Sermaye piyasası stratejik sektör olarak belirlenmeli ve en üst düzeyde sahiplenilmelidir. Yurt içi tasarrufların sermaye piyasası

yoluyla yatırıma yönlendirilmesi desteklenmelidir. Reel sektörün finansmanında sermaye piyasasının kullanılması desteklenmelidir. Yatırım bankacılığı

modeli desteklenmeli ve geliştirilmelidir. Rekabetçi ve cazip bir finansal sistem oluşturulmalıdır" açıklamasında bulundu."Yatırım fonu ve borçlanma

araçlarında stopaj aynı anda düşürülmeli"Hazine ve Maliye Bakanlığı'na yatırım fonu ve borçlanma araçlarında stopajın aynı anda düşürülmesini ilettiklerini

kaydeden Erhan Topaç, şu ifadeleri kullandı: "Yeni düzenleme varlık sınıfları arasında asimetri oluşturup mevduatın baskınlığını daha da artırıyor. Yatırım

araçları arasında oluşturulan vergi arbitrajı, sermaye piyasası araçlarının gelişimini olumsuz etkileyecektir. Özellikle kurumsal yatırımcı tabanını olumsuz

etkileyeceğinden ve reel sektörün sermaye piyasası yoluyla finansman sağlama olanaklarını kısıtlayacağından endişe ediyoruz. Bizim önerimiz aynı şeyin

aynı oranlarda yatırım fonları ve borçlanma araçlarında da olması. Şu anda 1 yıldan az hem yatırım fonları hem borçlanma araçlarında stopaj yüzde 10,

bunun yüzde 3'e düşmesini istiyoruz. 1 yıl üstünde de sıfırı önerdik. Yatırım araçları arasındaki dengenin korunmasını istiyoruz. Hazine ve Maliye

Bakanlığı'na da ilettik, değerlendiriyorlar"."İlk 6 ayda halka arzlardan 5,4 milyar TL kaynak oluşturuldu"Erhan Topaç, yılın ilk 6 ayında halka arzlardan kabaca

5,4 milyar TL kaynak oluşturulduğunu vurgulayarak, "Yakın zamanda sektörümüzün ilk altı ayına ilişkin verileri derledik. İlk 6 ayda aracı kurumlarımız 9

şirketin halka açılmasına aracılık etti. Bu halka arzlardan kabaca 5,4 milyar TL kaynak oluşturuldu. Bu son yılların en ciddi halka arz rakamıdır. Yatırım

kuruluşlarımız yılın ilk sekiz ayında şirketlerin 13,4 milyar TL'si özkaynak yoluyla, 111 milyar TL'si borçlanma aracı ihracıyla kaynak oluşturulmasına aracılık

etti. İlk 6 ayda geçen seneye göre işlem hacimlerimiz yüzde 55 arttı. Pay piyasamız dünyadaki en likit piyasalar arasında yer alıyor. Portföy yönetim şirketleri

tarafında ise yönetilen portföy büyüklüğü son bir yılda yüzde 20 artışla 168 milyar TL'ye çıktı. Hedefimiz bu tutarları daha da arttırarak kurumsal yatırımcı

tabanımızı genişletmek" diye konuştu.Başkan Topaç, 1 Ekim'de Dünya Yatırımcı Haftası dolayısıyla Borsa İstanbul'da, gong töreni düzenleyeceklerini ifade

etti.
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Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Başkanı Erhan Topaç, sektörün 2018 ilk yarıyıl verilerini ve sermaye piyasasının geliştirilmesi için önerilerini paylaştı.

Başkan Topaç, Hazine ve Maliye Bakanlığı’n...

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Başkanı Erhan Topaç, sektörün 2018 ilk yarıyıl verilerini ve sermaye piyasasının geliştirilmesi için önerilerini paylaştı.

Başkan Topaç, Hazine ve Maliye Bakanlığı’na yatırım fonu ve borçlanma araçlarında stopajın aynı anda düşürülmesini tavsiye ettiklerini söyledi.Türkiye

Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Başkanı Erhan Topaç, düzenlenen basın toplantısında sektörün 2018 ilk yarıyıl verilerini ve sermaye piyasasının

geliştirilmesi için önerilerini paylaştı. Toplam 225 kurum sayısıyla, finans sektöründe en kapsamlı üye yapısına sahip kuruluş olduklarını belirten Topaç,

sermaye piyasaları üzerinden hem pay senedi hem de borçlanma aracı ihraçlarıyla ekonomiye finansman sağladıklarını vurguladı. Sektörün yurt içi

tasarrufları yatırımlara yönlendirerek sermayenin tabana yayılmasına sağladığının ve yurt dışı tasarrufları ülkemize çekerek, cari açığın finansmanında rol

oynadığının altını çizdi.“Rekabetçi ve cazip bir finansal sistem oluşturulmalıdır”Güçlü Türkiye için daha güçlü sermaye piyasalarının gerektiğini belirten

Başkan Erhan Topaç, “Sermaye piyasası stratejik sektör olarak belirlenmeli ve en üst düzeyde sahiplenilmelidir. Yurt içi tasarrufların sermaye piyasası

yoluyla yatırıma yönlendirilmesi desteklenmelidir. Reel sektörün finansmanında sermaye piyasasının kullanılması desteklenmelidir. Yatırım bankacılığı

modeli desteklenmeli ve geliştirilmelidir. Rekabetçi ve cazip bir finansal sistem oluşturulmalıdır” açıklamasında bulundu.“Yatırım fonu ve borçlanma

araçlarında stopaj aynı anda düşürülmeli”Hazine ve Maliye Bakanlığı’na yatırım fonu ve borçlanma araçlarında stopajın aynı anda düşürülmesini ilettiklerini

kaydeden Erhan Topaç, şu ifadeleri kullandı: “Yeni düzenleme varlık sınıfları arasında asimetri oluşturup mevduatın baskınlığını daha da artırıyor. Yatırım

araçları arasında oluşturulan vergi arbitrajı, sermaye piyasası araçlarının gelişimini olumsuz etkileyecektir. Özellikle kurumsal yatırımcı tabanını olumsuz

etkileyeceğinden ve reel sektörün sermaye piyasası yoluyla finansman sağlama olanaklarını kısıtlayacağından endişe ediyoruz. Bizim önerimiz aynı şeyin

aynı oranlarda yatırım fonları ve borçlanma araçlarında da olması. Şu anda 1 yıldan az hem yatırım fonları hem borçlanma araçlarında stopaj yüzde 10,

bunun yüzde 3’e düşmesini istiyoruz. 1 yıl üstünde de sıfırı önerdik. Yatırım araçları arasındaki dengenin korunmasını istiyoruz. Hazine ve Maliye

Bakanlığı’na da ilettik, değerlendiriyorlar”.“İlk 6 ayda halka arzlardan 5,4 milyar TL kaynak oluşturuldu”Erhan Topaç, yılın ilk 6 ayında halka arzlardan kabaca

5,4 milyar TL kaynak oluşturulduğunu vurgulayarak, “Yakın zamanda sektörümüzün ilk altı ayına ilişkin verileri derledik. İlk 6 ayda aracı kurumlarımız 9

şirketin halka açılmasına aracılık etti. Bu halka arzlardan kabaca 5,4 milyar TL kaynak oluşturuldu. Bu son yılların en ciddi halka arz rakamıdır. Yatırım

kuruluşlarımız yılın ilk sekiz ayında şirketlerin 13,4 milyar TL’si özkaynak yoluyla, 111 milyar TL’si borçlanma aracı ihracıyla kaynak oluşturulmasına aracılık

etti. İlk 6 ayda geçen seneye göre işlem hacimlerimiz yüzde 55 arttı. Pay piyasamız dünyadaki en likit piyasalar arasında yer alıyor. Portföy yönetim şirketleri

tarafında ise yönetilen portföy büyüklüğü son bir yılda yüzde 20 artışla 168 milyar TL’ye çıktı. Hedefimiz bu tutarları daha da arttırarak kurumsal yatırımcı

tabanımızı genişletmek” diye konuştu.Başkan Topaç, 1 Ekim’de Dünya Yatırımcı Haftası dolayısıyla Borsa İstanbul’da, gong töreni düzenleyeceklerini ifade

etti.
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Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Başkanı Erhan Topaç, sektörün 2018 ilk yarıyıl verilerini ve sermaye piyasasının geliştirilmesi için önerilerini paylaştı.

Başkan Topaç, Hazine ve Maliye Bakanlığı’na yatırım fonu ve borçlanma araçlarında stopajın aynı anda düşürülmesini tavsiye ettiklerini söyledi.Türkiye

Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Başkanı Erhan Topaç, düzenlenen basın toplantısında sektörün 2018 ilk yarıyıl verilerini ve sermaye piyasasının

geliştirilmesi için önerilerini paylaştı. Toplam 225 kurum sayısıyla, finans sektöründe en kapsamlı üye yapısına sahip kuruluş olduklarını belirten Topaç,

sermaye piyasaları üzerinden hem pay senedi hem de borçlanma aracı ihraçlarıyla ekonomiye finansman sağladıklarını vurguladı. Sektörün yurt içi

tasarrufları yatırımlara yönlendirerek sermayenin tabana yayılmasına sağladığının ve yurt dışı tasarrufları ülkemize çekerek, cari açığın finansmanında rol

oynadığının altını çizdi.“Rekabetçi ve cazip bir finansal sistem oluşturulmalıdır”Güçlü Türkiye için daha güçlü sermaye piyasalarının gerektiğini belirten

Başkan Erhan Topaç, “Sermaye piyasası stratejik sektör olarak belirlenmeli ve en üst düzeyde sahiplenilmelidir. Yurt içi tasarrufların sermaye piyasası

yoluyla yatırıma yönlendirilmesi desteklenmelidir. Reel sektörün finansmanında sermaye piyasasının kullanılması desteklenmelidir. Yatırım bankacılığı

modeli desteklenmeli ve geliştirilmelidir. Rekabetçi ve cazip bir finansal sistem oluşturulmalıdır” açıklamasında bulundu.“Yatırım fonu ve borçlanma

araçlarında stopaj aynı anda düşürülmeli”Hazine ve Maliye Bakanlığı’na yatırım fonu ve borçlanma araçlarında stopajın aynı anda düşürülmesini ilettiklerini

kaydeden Erhan Topaç, şu ifadeleri kullandı: “Yeni düzenleme varlık sınıfları arasında asimetri oluşturup mevduatın baskınlığını daha da artırıyor. Yatırım

araçları arasında oluşturulan vergi arbitrajı, sermaye piyasası araçlarının gelişimini olumsuz etkileyecektir. Özellikle kurumsal yatırımcı tabanını olumsuz

etkileyeceğinden ve reel sektörün sermaye piyasası yoluyla finansman sağlama olanaklarını kısıtlayacağından endişe ediyoruz. Bizim önerimiz aynı şeyin

aynı oranlarda yatırım fonları ve borçlanma araçlarında da olması. Şu anda 1 yıldan az hem yatırım fonları hem borçlanma araçlarında stopaj yüzde 10,

bunun yüzde 3’e düşmesini istiyoruz. 1 yıl üstünde de sıfırı önerdik. Yatırım araçları arasındaki dengenin korunmasını istiyoruz. Hazine ve Maliye

Bakanlığı’na da ilettik, değerlendiriyorlar”.“İlk 6 ayda halka arzlardan 5,4 milyar TL kaynak oluşturuldu”Erhan Topaç, yılın ilk 6 ayında halka arzlardan kabaca

5,4 milyar TL kaynak oluşturulduğunu vurgulayarak, “Yakın zamanda sektörümüzün ilk altı ayına ilişkin verileri derledik. İlk 6 ayda aracı kurumlarımız 9

şirketin halka açılmasına aracılık etti. Bu halka arzlardan kabaca 5,4 milyar TL kaynak oluşturuldu. Bu son yılların en ciddi halka arz rakamıdır. Yatırım

kuruluşlarımız yılın ilk sekiz ayında şirketlerin 13,4 milyar TL’si özkaynak yoluyla, 111 milyar TL’si borçlanma aracı ihracıyla kaynak oluşturulmasına aracılık

etti. İlk 6 ayda geçen seneye göre işlem hacimlerimiz yüzde 55 arttı. Pay piyasamız dünyadaki en likit piyasalar arasında yer alıyor. Portföy yönetim şirketleri

tarafında ise yönetilen portföy büyüklüğü son bir yılda yüzde 20 artışla 168 milyar TL’ye çıktı. Hedefimiz bu tutarları daha da arttırarak kurumsal yatırımcı

tabanımızı genişletmek” diye konuştu.Başkan Topaç, 1 Ekim’de Dünya Yatırımcı Haftası dolayısıyla Borsa İstanbul’da, gong töreni düzenleyeceklerini ifade

etti.
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Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Başkanı Erhan Topaç, sektörün 2018 ilk yarıyıl verilerini ve sermaye piyasasının geliştirilmesi için önerilerini...Türkiye

Sermaye Piyasaları Birliği Başkanı Erhan Topaç, sektörün 2018 ilk yarıyıl verilerini ve sermaye piyasasının geliştirilmesi için önerilerini paylaştı. Başkan

Topaç, Hazine ve Maliye Bakanlığı'na yatırım fonu ve borçlanma araçlarında stopajın aynı anda düşürülmesini tavsiye ettiklerini söyledi.Türkiye Sermaye

Piyasaları Birliği (TSPB) Başkanı Erhan Topaç, düzenlenen basın toplantısında sektörün 2018 ilk yarıyıl verilerini ve sermaye piyasasının geliştirilmesi için

önerilerini paylaştı. Toplam 225 kurum sayısıyla, finans sektöründe en kapsamlı üye yapısına sahip kuruluş olduklarını belirten Topaç, sermaye piyasaları

üzerinden hem pay senedi hem de borçlanma aracı ihraçlarıyla ekonomiye finansman sağladıklarını vurguladı. Sektörün yurt içi tasarrufları yatırımlara

yönlendirerek sermayenin tabana yayılmasına sağladığının ve yurt dışı tasarrufları ülkemize çekerek, cari açığın finansmanında rol oynadığının altını

çizdi."Rekabetçi ve cazip bir finansal sistem oluşturulmalıdır"Güçlü Türkiye için daha güçlü sermaye piyasalarının gerektiğini belirten Başkan Erhan Topaç,

"Sermaye piyasası stratejik sektör olarak belirlenmeli ve en üst düzeyde sahiplenilmelidir. Yurt içi tasarrufların sermaye piyasası yoluyla yatırıma

yönlendirilmesi desteklenmelidir. Reel sektörün finansmanında sermaye piyasasının kullanılması desteklenmelidir. Yatırım bankacılığı modeli desteklenmeli

ve geliştirilmelidir. Rekabetçi ve cazip bir finansal sistem oluşturulmalıdır" açıklamasında bulundu."Yatırım fonu ve borçlanma araçlarında stopaj aynı anda

düşürülmeli"Hazine ve Maliye Bakanlığı'na yatırım fonu ve borçlanma araçlarında stopajın aynı anda düşürülmesini ilettiklerini kaydeden Erhan Topaç, şu

ifadeleri kullandı: "Yeni düzenleme varlık sınıfları arasında asimetri oluşturup mevduatın baskınlığını daha da artırıyor. Yatırım araçları arasında oluşturulan

vergi arbitrajı, sermaye piyasası araçlarının gelişimini olumsuz etkileyecektir. Özellikle kurumsal yatırımcı tabanını olumsuz etkileyeceğinden ve reel sektörün

sermaye piyasası yoluyla finansman sağlama olanaklarını kısıtlayacağından endişe ediyoruz. Bizim önerimiz aynı şeyin aynı oranlarda yatırım fonları ve

borçlanma araçlarında da olması. Şu anda 1 yıldan az hem yatırım fonları hem borçlanma araçlarında stopaj yüzde 10, bunun yüzde 3'e düşmesini istiyoruz.

1 yıl üstünde de sıfırı önerdik. Yatırım araçları arasındaki dengenin korunmasını istiyoruz. Hazine ve Maliye Bakanlığı'na da ilettik, değerlendiriyorlar"."İlk 6

ayda halka arzlardan 5,4 milyar TL kaynak oluşturuldu"Erhan Topaç, yılın ilk 6 ayında halka arzlardan kabaca 5,4 milyar TL kaynak oluşturulduğunu

vurgulayarak, "Yakın zamanda sektörümüzün ilk altı ayına ilişkin verileri derledik. İlk 6 ayda aracı kurumlarımız 9 şirketin halka açılmasına aracılık etti. Bu

halka arzlardan kabaca 5,4 milyar TL kaynak oluşturuldu. Bu son yılların en ciddi halka arz rakamıdır. Yatırım kuruluşlarımız yılın ilk sekiz ayında şirketlerin

13,4 milyar TL'si özkaynak yoluyla, 111 milyar TL'si borçlanma aracı ihracıyla kaynak oluşturulmasına aracılık etti. İlk 6 ayda geçen seneye göre işlem

hacimlerimiz yüzde 55 arttı. Pay piyasamız dünyadaki en likit piyasalar arasında yer alıyor. Portföy yönetim şirketleri tarafında ise yönetilen portföy

büyüklüğü son bir yılda yüzde 20 artışla 168 milyar TL'ye çıktı. Hedefimiz bu tutarları daha da arttırarak kurumsal yatırımcı tabanımızı genişletmek" diye

konuştu.Başkan Topaç, 1 Ekim'de Dünya Yatırımcı Haftası dolayısıyla Borsa İstanbul'da, gong töreni düzenleyeceklerini ifade etti.
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Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Başkanı Erhan Topaç, sektörün 2018 ilk yarıyıl verilerini ve sermaye piyasasının geliştirilmesi için önerilerini...

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Başkanı Erhan Topaç, sektörün 2018 ilk yarıyıl verilerini ve sermaye piyasasının geliştirilmesi için önerilerini paylaştı.

Başkan Topaç, Hazine ve Maliye Bakanlığı'na yatırım fonu ve borçlanma araçlarında stopajın aynı anda düşürülmesini tavsiye ettiklerini söyledi.Türkiye

Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Başkanı Erhan Topaç, düzenlenen basın toplantısında sektörün 2018 ilk yarıyıl verilerini ve sermaye piyasasının

geliştirilmesi için önerilerini paylaştı. Toplam 225 kurum sayısıyla, finans sektöründe en kapsamlı üye yapısına sahip kuruluş olduklarını belirten Topaç,

sermaye piyasaları üzerinden hem pay senedi hem de borçlanma aracı ihraçlarıyla ekonomiye finansman sağladıklarını vurguladı. Sektörün yurt içi

tasarrufları yatırımlara yönlendirerek sermayenin tabana yayılmasına sağladığının ve yurt dışı tasarrufları ülkemize çekerek, cari açığın finansmanında rol

oynadığının altını çizdi."Rekabetçi ve cazip bir finansal sistem oluşturulmalıdır"Güçlü Türkiye için daha güçlü sermaye piyasalarının gerektiğini belirten

Başkan Erhan Topaç, "Sermaye piyasası stratejik sektör olarak belirlenmeli ve en üst düzeyde sahiplenilmelidir. Yurt içi tasarrufların sermaye piyasası

yoluyla yatırıma yönlendirilmesi desteklenmelidir. Reel sektörün finansmanında sermaye piyasasının kullanılması desteklenmelidir. Yatırım bankacılığı

modeli desteklenmeli ve geliştirilmelidir. Rekabetçi ve cazip bir finansal sistem oluşturulmalıdır" açıklamasında bulundu."Yatırım fonu ve borçlanma

araçlarında stopaj aynı anda düşürülmeli"Hazine ve Maliye Bakanlığı'na yatırım fonu ve borçlanma araçlarında stopajın aynı anda düşürülmesini ilettiklerini

kaydeden Erhan Topaç, şu ifadeleri kullandı: "Yeni düzenleme varlık sınıfları arasında asimetri oluşturup mevduatın baskınlığını daha da artırıyor. Yatırım

araçları arasında oluşturulan vergi arbitrajı, sermaye piyasası araçlarının gelişimini olumsuz etkileyecektir. Özellikle kurumsal yatırımcı tabanını olumsuz

etkileyeceğinden ve reel sektörün sermaye piyasası yoluyla finansman sağlama olanaklarını kısıtlayacağından endişe ediyoruz. Bizim önerimiz aynı şeyin

aynı oranlarda yatırım fonları ve borçlanma araçlarında da olması. Şu anda 1 yıldan az hem yatırım fonları hem borçlanma araçlarında stopaj yüzde 10,

bunun yüzde 3'e düşmesini istiyoruz. 1 yıl üstünde de sıfırı önerdik. Yatırım araçları arasındaki dengenin korunmasını istiyoruz. Hazine ve Maliye

Bakanlığı'na da ilettik, değerlendiriyorlar"."İlk 6 ayda halka arzlardan 5,4 milyar TL kaynak oluşturuldu"Erhan Topaç, yılın ilk 6 ayında halka arzlardan kabaca

5,4 milyar TL kaynak oluşturulduğunu vurgulayarak, "Yakın zamanda sektörümüzün ilk altı ayına ilişkin verileri derledik. İlk 6 ayda aracı kurumlarımız 9

şirketin halka açılmasına aracılık etti. Bu halka arzlardan kabaca 5,4 milyar TL kaynak oluşturuldu. Bu son yılların en ciddi halka arz rakamıdır. Yatırım

kuruluşlarımız yılın ilk sekiz ayında şirketlerin 13,4 milyar TL'si özkaynak yoluyla, 111 milyar TL'si borçlanma aracı ihracıyla kaynak oluşturulmasına aracılık

etti. İlk 6 ayda geçen seneye göre işlem hacimlerimiz yüzde 55 arttı. Pay piyasamız dünyadaki en likit piyasalar arasında yer alıyor. Portföy yönetim şirketleri

tarafında ise yönetilen portföy büyüklüğü son bir yılda yüzde 20 artışla 168 milyar TL'ye çıktı. Hedefimiz bu tutarları daha da arttırarak kurumsal yatırımcı

tabanımızı genişletmek" diye konuştu.Başkan Topaç, 1 Ekim'de Dünya Yatırımcı Haftası dolayısıyla Borsa İstanbul'da, gong töreni düzenleyeceklerini ifade

etti.
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Ata Yatırım

 

TURKIYE SERMAYE PIYASALARI BIRLIGI BASKANI ERHAN TOPAC, SEKTORUN 2018 ILK YARIYIL VERILERINI VE SERMAYE PIYASASININ

GELISTIRILMESI ICIN ONERILERINI PAYLASTI. BASKAN TOPAC, HAZINE VE MALIYE BAKANLIGI`NA YATIRIM FONU VE BORCLANMA

ARACLARINDA STOPAJIN AYNI ANDA DUSURULMESINI TAVSIYE ETTIKLERINI SOYLEDI.

 

TURKIYE SERMAYE PIYASALARI BIRLIGI (TSPB) BASKANI ERHAN TOPAC, DUZENLENEN BASIN TOPLANTISINDA SEKTORUN 2018 ILK YARIYIL

VERILERINI VE SERMAYE PIYASASININ GELISTIRILMESI ICIN ONERILERINI PAYLASTI. TOPLAM 225 KURUM SAYISIYLA, FINANS SEKTORUNDE

EN KAPSAMLI UYE YAPISINA SAHIP KURULUS OLDUKLARINI BELIRTEN TOPAC, SERMAYE PIYASALARI UZERINDEN HEM PAY SENEDI HEM DE

BORCLANMA ARACI IHRACLARIYLA EKONOMIYE FINANSMAN SAGLADIKLARINI VURGULADI. SEKTORUN YURT ICI TASARRUFLARI

YATIRIMLARA YONLENDIREREK SERMAYENIN TABANA YAYILMASINA SAGLADIGININ VE YURT DISI TASARRUFLARI ULKEMIZE CEKEREK, CARI

ACIGIN FINANSMANINDA ROL OYNADIGININ ALTINI CIZDI.

 

“REKABETCI VE CAZIP BIR FINANSAL SISTEM OLUSTURULMALIDIR”

GUCLU TURKIYE ICIN DAHA GUCLU SERMAYE PIYASALARININ GEREKTIGINI BELIRTEN BASKAN ERHAN TOPAC, “SERMAYE PIYASASI

STRATEJIK SEKTOR OLARAK BELIRLENMELI VE EN UST DUZEYDE SAHIPLENILMELIDIR. YURT ICI TASARRUFLARIN SERMAYE PIYASASI

YOLUYLA YATIRIMA YONLENDIRILMESI DESTEKLENMELIDIR. REEL SEKTORUN FINANSMANINDA SERMAYE PIYASASININ KULLANILMASI

DESTEKLENMELIDIR. YATIRIM BANKACILIGI MODELI DESTEKLENMELI VE GELISTIRILMELIDIR. REKABETCI VE CAZIP BIR FINANSAL SISTEM

OLUSTURULMALIDIR” ACIKLAMASINDA BULUNDU.

 

“YATIRIM FONU VE BORCLANMA ARACLARINDA STOPAJ AYNI ANDA DUSURULMELI”

HAZINE VE MALIYE BAKANLIGI`NA YATIRIM FONU VE BORCLANMA ARACLARINDA STOPAJIN AYNI ANDA DUSURULMESINI ILETTIKLERINI

KAYDEDEN ERHAN TOPAC, SU IFADELERI KULLANDI: “YENI DUZENLEME VARLIK SINIFLARI ARASINDA ASIMETRI OLUSTURUP MEVDUATIN

BASKINLIGINI DAHA DA ARTIRIYOR. YATIRIM ARACLARI ARASINDA OLUSTURULAN VERGI ARBITRAJI, SERMAYE PIYASASI ARACLARININ

GELISIMINI OLUMSUZ ETKILEYECEKTIR. OZELLIKLE KURUMSAL YATIRIMCI TABANINI OLUMSUZ ETKILEYECEGINDEN VE REEL SEKTORUN

SERMAYE PIYASASI YOLUYLA FINANSMAN SAGLAMA OLANAKLARINI KISITLAYACAGINDAN ENDISE EDIYORUZ. BIZIM ONERIMIZ AYNI SEYIN

AYNI ORANLARDA YATIRIM FONLARI VE BORCLANMA ARACLARINDA DA OLMASI. SU ANDA 1 YILDAN AZ HEM YATIRIM FONLARI HEM

BORCLANMA ARACLARINDA STOPAJ YUZDE 10, BUNUN YUZDE 3`E DUSMESINI ISTIYORUZ. 1 YIL USTUNDE DE SIFIRI ONERDIK. YATIRIM

ARACLARI ARASINDAKI DENGENIN KORUNMASINI ISTIYORUZ. HAZINE VE MALIYE BAKANLIGI`NA DA ILETTIK, DEGERLENDIRIYORLAR”.

 

“ILK 6 AYDA HALKA ARZLARDAN 5,4 MILYAR TL KAYNAK OLUSTURULDU”

ERHAN TOPAC, YILIN ILK 6 AYINDA HALKA ARZLARDAN KABACA 5,4 MILYAR TL KAYNAK OLUSTURULDUGUNU VURGULAYARAK, “YAKIN

ZAMANDA SEKTORUMUZUN ILK ALTI AYINA ILISKIN VERILERI DERLEDIK. ILK 6 AYDA ARACI KURUMLARIMIZ 9 SIRKETIN HALKA ACILMASINA

ARACILIK ETTI. BU HALKA ARZLARDAN KABACA 5,4 MILYAR TL KAYNAK OLUSTURULDU. BU SON YILLARIN EN CIDDI HALKA ARZ RAKAMIDIR.

YATIRIM KURULUSLARIMIZ YILIN ILK SEKIZ AYINDA SIRKETLERIN 13,4 MILYAR TL’SI OZKAYNAK YOLUYLA, 111 MILYAR TL’SI BORCLANMA

ARACI IHRACIYLA KAYNAK OLUSTURULMASINA ARACILIK ETTI. ILK 6 AYDA GECEN SENEYE GORE ISLEM HACIMLERIMIZ YUZDE 55 ARTTI. PAY

PIYASAMIZ DUNYADAKI EN LIKIT PIYASALAR ARASINDA YER ALIYOR. PORTFOY YONETIM SIRKETLERI TARAFINDA ISE YONETILEN PORTFOY

BUYUKLUGU SON BIR YILDA YUZDE 20 ARTISLA 168 MILYAR TL’YE CIKTI. HEDEFIMIZ BU TUTARLARI DAHA DA ARTTIRARAK KURUMSAL

YATIRIMCI TABANIMIZI GENISLETMEK” DIYE KONUSTU.

BASKAN TOPAC, 1 EKIM’DE DUNYA YATIRIMCI HAFTASI DOLAYISIYLA BORSA ISTANBUL’DA, GONG TORENI DUZENLEYECEKLERINI IFADE ETTI.
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TURKIYE SERMAYE PIYASALARI BIRLIGI BASKANI ERHAN TOPAC, SEKTORUN 2018 ILK YARIYIL VERILERINI VE SERMAYE PIYASASININ

GELISTIRILMESI ICIN ONERILERINI PAYLASTI. BASKAN TOPAC, HAZINE VE MALIYE BAKANLIGI`NA YATIRIM FONU VE BORCLANMA

ARACLARINDA STOPAJIN AYNI ANDA DUSURULMESINI TAVSIYE ETTIKLERINI SOYLEDI.

 

TURKIYE SERMAYE PIYASALARI BIRLIGI (TSPB) BASKANI ERHAN TOPAC, DUZENLENEN BASIN TOPLANTISINDA SEKTORUN 2018 ILK YARIYIL

VERILERINI VE SERMAYE PIYASASININ GELISTIRILMESI ICIN ONERILERINI PAYLASTI. TOPLAM 225 KURUM SAYISIYLA, FINANS SEKTORUNDE

EN KAPSAMLI UYE YAPISINA SAHIP KURULUS OLDUKLARINI BELIRTEN TOPAC, SERMAYE PIYASALARI UZERINDEN HEM PAY SENEDI HEM DE

BORCLANMA ARACI IHRACLARIYLA EKONOMIYE FINANSMAN SAGLADIKLARINI VURGULADI. SEKTORUN YURT ICI TASARRUFLARI

YATIRIMLARA YONLENDIREREK SERMAYENIN TABANA YAYILMASINA SAGLADIGININ VE YURT DISI TASARRUFLARI ULKEMIZE CEKEREK, CARI

ACIGIN FINANSMANINDA ROL OYNADIGININ ALTINI CIZDI.

 

“REKABETCI VE CAZIP BIR FINANSAL SISTEM OLUSTURULMALIDIR”

GUCLU TURKIYE ICIN DAHA GUCLU SERMAYE PIYASALARININ GEREKTIGINI BELIRTEN BASKAN ERHAN TOPAC, “SERMAYE PIYASASI

STRATEJIK SEKTOR OLARAK BELIRLENMELI VE EN UST DUZEYDE SAHIPLENILMELIDIR. YURT ICI TASARRUFLARIN SERMAYE PIYASASI

YOLUYLA YATIRIMA YONLENDIRILMESI DESTEKLENMELIDIR. REEL SEKTORUN FINANSMANINDA SERMAYE PIYASASININ KULLANILMASI

DESTEKLENMELIDIR. YATIRIM BANKACILIGI MODELI DESTEKLENMELI VE GELISTIRILMELIDIR. REKABETCI VE CAZIP BIR FINANSAL SISTEM

OLUSTURULMALIDIR” ACIKLAMASINDA BULUNDU.

 

“YATIRIM FONU VE BORCLANMA ARACLARINDA STOPAJ AYNI ANDA DUSURULMELI”

HAZINE VE MALIYE BAKANLIGI`NA YATIRIM FONU VE BORCLANMA ARACLARINDA STOPAJIN AYNI ANDA DUSURULMESINI ILETTIKLERINI

KAYDEDEN ERHAN TOPAC, SU IFADELERI KULLANDI: “YENI DUZENLEME VARLIK SINIFLARI ARASINDA ASIMETRI OLUSTURUP MEVDUATIN

BASKINLIGINI DAHA DA ARTIRIYOR. YATIRIM ARACLARI ARASINDA OLUSTURULAN VERGI ARBITRAJI, SERMAYE PIYASASI ARACLARININ

GELISIMINI OLUMSUZ ETKILEYECEKTIR. OZELLIKLE KURUMSAL YATIRIMCI TABANINI OLUMSUZ ETKILEYECEGINDEN VE REEL SEKTORUN

SERMAYE PIYASASI YOLUYLA FINANSMAN SAGLAMA OLANAKLARINI KISITLAYACAGINDAN ENDISE EDIYORUZ. BIZIM ONERIMIZ AYNI SEYIN

AYNI ORANLARDA YATIRIM FONLARI VE BORCLANMA ARACLARINDA DA OLMASI. SU ANDA 1 YILDAN AZ HEM YATIRIM FONLARI HEM

BORCLANMA ARACLARINDA STOPAJ YUZDE 10, BUNUN YUZDE 3`E DUSMESINI ISTIYORUZ. 1 YIL USTUNDE DE SIFIRI ONERDIK. YATIRIM

ARACLARI ARASINDAKI DENGENIN KORUNMASINI ISTIYORUZ. HAZINE VE MALIYE BAKANLIGI`NA DA ILETTIK, DEGERLENDIRIYORLAR”.

 

“ILK 6 AYDA HALKA ARZLARDAN 5,4 MILYAR TL KAYNAK OLUSTURULDU”

ERHAN TOPAC, YILIN ILK 6 AYINDA HALKA ARZLARDAN KABACA 5,4 MILYAR TL KAYNAK OLUSTURULDUGUNU VURGULAYARAK, “YAKIN

ZAMANDA SEKTORUMUZUN ILK ALTI AYINA ILISKIN VERILERI DERLEDIK. ILK 6 AYDA ARACI KURUMLARIMIZ 9 SIRKETIN HALKA ACILMASINA

ARACILIK ETTI. BU HALKA ARZLARDAN KABACA 5,4 MILYAR TL KAYNAK OLUSTURULDU. BU SON YILLARIN EN CIDDI HALKA ARZ RAKAMIDIR.

YATIRIM KURULUSLARIMIZ YILIN ILK SEKIZ AYINDA SIRKETLERIN 13,4 MILYAR TL’SI OZKAYNAK YOLUYLA, 111 MILYAR TL’SI BORCLANMA

ARACI IHRACIYLA KAYNAK OLUSTURULMASINA ARACILIK ETTI. ILK 6 AYDA GECEN SENEYE GORE ISLEM HACIMLERIMIZ YUZDE 55 ARTTI. PAY

PIYASAMIZ DUNYADAKI EN LIKIT PIYASALAR ARASINDA YER ALIYOR. PORTFOY YONETIM SIRKETLERI TARAFINDA ISE YONETILEN PORTFOY

BUYUKLUGU SON BIR YILDA YUZDE 20 ARTISLA 168 MILYAR TL’YE CIKTI. HEDEFIMIZ BU TUTARLARI DAHA DA ARTTIRARAK KURUMSAL

YATIRIMCI TABANIMIZI GENISLETMEK” DIYE KONUSTU.

BASKAN TOPAC, 1 EKIM’DE DUNYA YATIRIMCI HAFTASI DOLAYISIYLA BORSA ISTANBUL’DA, GONG TORENI DUZENLEYECEKLERINI IFADE ETTI.
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11:30:01  *İNGİLTERE'DE AĞUSTOS'TA İŞSİZLİK BAŞVURULARI DEĞİŞİMİ 8.700, BAŞVURULARIN İŞGÜCÜNE ORANI %2,611:30:02  *İNGİLTERE'DE

TEMMUZ'DA 3 AYLIK ILO'YA UYUMLU İŞSİZ SAYISI -55.000, İŞSİZLİK ORANI %4,011:30:03  *İNGİLTERE'DE TEMMUZ'DA 3 AYLIK BONUS DAHİL

ORTALAMA KAZANÇLAR %2,611:30:04  *İNGİLTERE'DE TEMMUZ'DA 3 AYLIK ORTALAMA KAZANÇLAR %2,911:30:05  *İNGİLTERE'DE TEMMUZ'DA

3 AYLIK ORTALAMA KAZANÇLAR BEKLENTİSİ %2,811:30:06  *İNGİLTERE'DE HAZİRAN'DA 3 AYLIK ORTALAMA KAZANÇLAR DEĞİŞMEDİ,

%2,711:30:05  ***NIBAS*** NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( ŞİRKET GENEL BİLGİ FORMU 11:30:19  TABLO-İNTERBANK VE

KAPALIÇARŞI DOLAR-EURO FİYATLARININ GÜN İÇİNDEKİ DEĞİŞİMLERİ11:31:03  ***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( FON SÜREKLİ

BİLGİLENDİRME FORMU 11:31:28  ABD, ULUSLARARASI CEZA MAHKEMESİ'NE YAPTIRIM TEHDİDİNDE BULUNDU-BBC TÜRKÇE11:32:52  AB'NİN

2030'DA NÜKLEER ENERJİ KAPASİTESİ % 30 DÜŞEBİLİR11:33:01  *EBRD, AKFEN HOLDİNG'E 102 MİLYON DOLARA KADAR FİNANSMAN

SAĞLAYACAK-BLOOMBERG HT11:33:37  TSPB BAŞKANI TOPAÇ: STOPAJIN DÜŞÜRÜLMESİNİ TALEP ETTİK-DÜNYA 11:34:56  ÇİN, NÜFUSUNU

ARTIRMAK İÇİN AİLE PLANLAMASINA SON VERMEYE HAZIRLANIYOR-BBC TÜRKÇE11:38:28  AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ, 13 ENERJİ

SANTRALİNİN YAPIMI İÇİN EBRD'DEN 102 MİLYON DOLARLIK11:39:46  *MOODY'S, "NOT VERDİĞİMİZ TÜRK ŞİRKETLERİNİN ÇOĞU

REFİNANSMAN RİSKLERİNİ ARTAN BELİRSİZLİKLERE11:41:41  ÇAVUŞOĞLU, BÜKREŞ’İ ZİYARET EDİYOR11:43:20  MOODY'S, "NOT VERDİĞİMİZ

TÜRK ŞİRKETLERİNİN ÇOĞU REFİNANSMAN RİSKLERİNİ YÖNETEBİLİRLER"11:43:59  ALPASLAN II BARAJI VE HES SOL SAHİL RÖPRİZ SAHASI

PROJESİ İLE İLGİLİ ÇED SÜRECİ BAŞLADI11:45:56  ANALİZ-FOREX BÜLTENİ(İŞ YATIRIM)11:46:08  ANALİZ-ALTIN FİYATLARI(İŞ YATIRIM)11:48:43

BAŞBAKAN HAYDAR İBADİ’NİN BASRA’DA KALDIĞI OTELİN PROTESTOCULAR TARAFINDAN BASILDIĞI HABERLERİ11:50:16  ***CEMAS*** ÇEMAŞ

DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( ŞİRKET GENEL BİLGİ FORMU 11:51:43  YENİLEME- MOODY'S, "NOT VERDİĞİMİZ TÜRK ŞİRKETLERİNİN ÇOĞU

REFİNANSMAN RİSKLERİNİ11:53:07  *ÇİN, DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ'NDEN ABD'YE TİCARİ YAPTIRIMLAR UYGULAYABİLMEK İÇİN YETKİ

İSTEYECEK11:54:41  ***OZGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İŞLEM SIRASI DURDURMA BİLDİRİMİ 11:57:34

SURİYE SINIRINA İŞ MAKİNASI SEVKİYATI YAPILDI11:57:46  *ÇİN'İN ABD'YE KARŞI YAPTIRIM TALEBİ 2013 YILINDAKİ DAMPİNG ANLAŞMAZLIĞI

İLE İLİŞKİLİ12:00:21  TABLO-İNTERBANK VE KAPALIÇARŞI DOLAR-EURO FİYATLARININ GÜN İÇİNDEKİ DEĞİŞİMLERİ12:00:33  *ALMANYA'DA

EYLÜL'DE ZEW EKONOMİK DUYARLILIK ENDEKSİ -10,6 (BEKLENTİ -13,5, ÖNCEKİ -13,7)12:00:44  *ALMANYA'DA EYLÜL'DE ZEW CARİ DURUM

ENDEKSİ 76,0 (ÖNCEKİ 72,6)12:01:12  *EURO BÖLGESİ'NDE İKİNCİ ÇEYREKTE İSTİHDAM YÜZDE 0,4 ARTTI, YILLIK BAZDA ARTIŞ YÜZDE

1,512:01:16  ELEKTRİKTE, AĞUSTOS VE EYLÜL AYLARININ ARDINDAN EKİM AYINDA TARİFE ARTIŞI BEKLENİYOR-HABERTÜRK12:02:13  *ZEW,

"ANKET DÖNEMİNDE TÜRKİYE VE ARJANTİN'DE KUR KRİZLERİ YOĞUNLAŞTI, TEMMUZ'DA ALMANYA SANAYİ12:02:37  *ZEW, "BU OLUMSUZ

ŞARTLARA RAĞMEN, ALMANYA İÇİN EKONOMİK BEKLENTİLER HAFİF ŞEKİLDE İYİLEŞTİ"12:04:05  ***CEMAS* *BEYAZ* *KUYAS*** BORSA

İSTANBUL A.Ş.( ENDEKSLERDE KULLANILAN FİİLİ DOLAŞIMDAKİ PAY12:04:55  ***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( PAY DIŞINDA SERMAYE PİYASASI

ARACI İŞLEMLERİNE İLİŞKİN BİLDİRİM12:05:19  ***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( PAY DIŞINDA SERMAYE PİYASASI ARACI İŞLEMLERİNE İLİŞKİN

BİLDİRİM12:05:39  ***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( PAY DIŞINDA SERMAYE PİYASASI ARACI İŞLEMLERİNE İLİŞKİN BİLDİRİM12:05:58  ***AKBNK***

AKBANK T.A.Ş.( ŞİRKET GENEL BİLGİ FORMU 12:16:39  ANALİZ-HAFTALIK MODEL PORTFÖY(AHLATCI YATIRIM)12:20:24  ATB MECLİS BAŞKANI

ERDEL, ULUSAL PAMUK KONSEYİ YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYELİĞİNE SEÇİLDİ12:20:42  AOSB’NİN İHRACAT HACMİ, UR-GE PROJESİYLE

GÜÇLENECEK12:21:07  ***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( FON SÜREKLİ BİLGİLENDİRME FORMU 12:22:31  ***PENGD*** PENGUEN GIDA

SANAYİ A.Ş.( ÖZEL DURUM AÇIKLAMASI (GENEL) 12:23:27  OMV: ROMANYA, KABUL EDİLEBİLİR BİR DÜZENLEYİCİ ÇERÇEVE BELİRLERSE 1

MİLYAR EURO YATIRIM12:30:15  TABLO-İNTERBANK VE KAPALIÇARŞI DOLAR-EURO FİYATLARININ GÜN İÇİNDEKİ DEĞİŞİMLERİ12:31:35

İNGİLTERE'DE ÜCRETLERDE ARTIŞ BEKLENTİLERİN ÜZERİNE ÇIKTI12:32:40  *İTALYA EKONOMİ BAKANI, "2019'DA KİŞİSEL GELİR VERGİSİNDE

İNDİRİM YAPILMASINI DESTEKLİYORUZ,12:33:23  *İTALYA EKONOMİ BAKANI, "EMEKLİLİK YASASININ DEĞİŞMESİNE İHTİYAÇ VAR"12:35:07

*TRT120820T12 TANIMLI TAHVİL İHALESİNDE PİYASA YAPICILARA NET ROT SATIŞ 801,0 MİLYON TL12:35:08  *TRT120820T12 TANIMLI TAHVİL

İHALESİNDE KAMUYA NET ROT SATIŞ 1 MİLYAR 660,0 MİLYON TL12:35:09  *TRT120820T12 TANIMLI TAHVİL İHALESİNDE PİYASA YAPICI TEKLİFİ

1 MİLYAR 780,0 MİLYON TL12:36:16  HAZİNE, İHALE ÖNCESİ TOPLAM 2,46 MİLYON TL ROT SATIŞ YAPTI12:36:54  *İNGİLTERE'DE 2049 VADELİ

GILT TAHVİL İHALESİNDE ORTALAMA FAİZ %1,82612:36:55  *İNGİLTERE'DE 2049 VADELİ TAHVİL İHALESİNDE SATIŞIN 1,76 KATI TALEP

GELDİ12:39:33  ÇİN, ABD'YE YAPTIRIM UYGULAMAK İÇİN DTÖ'DEN İZİN İSTEYECEK12:54:32  ALMANYA MALİYE BAKANI, "AB'NİN BORÇ/GSYH

ORANI İÇİN LİMİTİNE BU YIL VEYA GELECEK YIL UYACAĞIZ"12:59:42  *OECD BÖLGESİ'NDE TEMMUZ'DA İŞSİZLİK ORANI %5,3 (ÖNCEKİ

%5,2)12:59:43  ETİYOPYA-ERİTRE SINIRI 20 YIL SONRA YENİDEN AÇILIYOR13:00:00  *ABD'DE AĞUSTOS'TA NFIB KÜÇÜK İŞLETMELER GÜVEN

ENDEKSİ 108,8 (ÖNCEKİ 107,9)13:00:20  ***GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( PAY DIŞINDA SERMAYE PİYASASI ARACI

İŞLEMLERİNE13:02:20  TABLO-İNTERBANK VE KAPALIÇARŞI DOLAR-EURO FİYATLARININ GÜN İÇİNDEKİ DEĞİŞİMLERİ13:06:07  *ÇİN DEVLET

BAŞKANI, "GİDEREK ÖNGÖRÜLEMEZ HALE GELEN JEOPOLİTİK İKLİM RUSYA-ÇİN ORTAKLIĞINI13:07:14  YENİLEME-BEYAZ SARAY: TRUMP KİM

JONG UN İLE İKİNCİ BİR ZİRVEYE HAZIRLANIYOR13:07:38  *ÇİN DEVLET BAŞKANI, "RUSYA-ÇİN KORUMACILIĞA ORTAKLAŞA KARŞI

ÇIKMALILAR"13:08:14  *ÇİN DEVLET BAŞKANI, "RUSYA-ÇİN ULUSLARARASI PROBLEMLERE TEK TARAFLI YAKLAŞIMLARA KARŞI13:09:41

TİCİMAX/ÇİĞDEMLİ: E-İHRACATTA CİRO %85 ARTTI13:15:06  BASIN BÜLTENİ-MÜSİAD/ÜLKÜ: TÜRKİYE EKONOMİSİ, İKİNCİ ÇEYREKTE DE YÜZDE

5,2 BÜYÜYEREK13:15:07  BASIN BÜLTENİ-ATO BAŞKANI BARAN BAŞKANLIĞINDAKİ, HEYET SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI MUSTAFA13:15:08

BASIN BÜLTENİ-TEKNOSA ‘MEMNUNİYET DEĞİŞİM UYGULAMASI’NI BAŞLATTI13:15:09  BASIN BÜLTENİ-JAGUAR VE LAND ROVER

OTOMOBİLLERDE KDV BORUSAN OTOMOTİV'DEN13:15:10  BASIN BÜLTENİ-SATINALMA YÖNETİCİLERİ 1 ARALIK'TA STZ18'DE

BULUŞACAK13:15:11  BASIN BÜLTENİ-ELAZIĞ TSO/ARSLAN: PAROLAMIZ ÜRETİM, İHRACAT VE İÇ TASARRUF OLMALIDIR13:15:12  BASIN

BÜLTENİ-BİDOLUBASKİ.COM/ATAKOĞLU: ÖĞRENCİLERİN KIRTASİYE MASRAFI YÜZDE 30 ARTTI13:15:13  BASIN BÜLTENİ-BSH, HOME CONNECT

KONSEPTİYLE AĞA BAĞLI MUTFAK EKOSİSTEMİNİ GÜÇLENDİRDİ13:15:14  BASIN BÜLTENİ-AYDIN ERKOÇ, BAŞKENT OTOMOTİVCİLER DERNEĞİ

BAŞKANLIĞINA YENİDEN SEÇİLDİ13:15:15  BASIN BÜLTENİ-KONFOR MOBİLYA, "EYLÜL AYINA ÖZEL İNDİRİM KAMPANYASI DÜZENLİYOR13:15:16

BASIN BÜLTENİ-GARANTİ BANKASI KREDİ KARTLARINDAN AVANTAJLI FIRSATLAR SUNULUYOR13:15:17  BASIN BÜLTENİ-SAS SİGORTA
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ŞİRKETLERİNE UFRS 17 DESTEĞİ İÇİN HAZIR13:15:18  BASIN BÜLTENİ-VESTEL VENUS’ÜN YENİ MODELİ V6 SATIŞTA ÇIKTI13:15:19  BASIN

BÜLTENİ-ADCOLONY, PAZARLAMA YÖNETİCİLERİNİ 10-11 EYLÜL DE İSTANBUL DA “ADCOLONY13:15:20  BASIN BÜLTENİ-TÜRKİYE

PERAKENDECİLER FEDERASYONU, ÜYE KAMPINI GERÇEKLEŞTİRDİ13:15:21  BASIN BÜLTENİ-PRATİCAR, ARAÇLARIN İHTİYACI OLAN

HİZMETLERİ SUNUYOR13:15:22  BASIN BÜLTENİ-CİTROEN C3 TÜRKİYE RALLİSİ'NE HAZIR13:15:23  BASIN BÜLTENİ-ALARKO CARRİER, KOMBİ

BAKIMI KONUSUNDA KULLANICILARI UYARDI13:15:24  BASIN BÜLTENİ-ÇEDAŞ’IN YENİ GENEL MÜDÜRÜ NİYAZİ KIVILCIM OLDU13:15:25  BASIN

BÜLTENİ-TRENDYOL, OKUL ALIŞVERİŞİNDE ALTERNATİF OLUYOR13:15:26  BASIN BÜLTENİ-TÜRKİYE AÇIK BİLİM ZİRVESİ”NDE AÇIK BİLİM VE

AÇIK İNOVASYON TARTIŞILDI13:15:27  BASIN BÜLTENİ-TESKON+SODEX FUARI, SEKTÖRÜN TÜM BİLEŞENLERİNİ İZMİR’DE BİR ARAYA

GETİRMEYE13:15:28  BASIN BÜLTENİ-DİJİTAL PAZARLAMA İLETİŞİMİ SERTİFİKA PROGRAMININ 11.Sİ 13 EKİM'DE BAŞLIYOR13:15:29  BASIN

BÜLTENİ-EGELİ SANAYİCİLER TÜRKİYE İKLİMİNİ DEĞİŞTİRECEK ZİRVEYE HAZIRLANIYOR13:15:30  BASIN BÜLTENİ-'SON GELİŞMELER IŞIĞINDA

İRAN' BAŞLIKLI TOPLANTI GERÇEKLEŞTİRİLDİ13:15:31  BASIN BÜLTENİ-TÜRKERLER, 2 AYRI GAYRİMENKUL PROJESİYLE KAZANÇ

KAMPANYASINA İMZA ATIYOR13:15:32  BASIN BÜLTENİ-EGELİ SANAYİCİLER TÜRKİYE İKLİMİNİ DEĞİŞTİRECEK ZİRVEYE HAZIRLANIYOR13:15:33

BASIN BÜLTENİ-FORTİNET NESNELERİN İNTERNETİ GÜVENLİĞİNE YÖNELİK YENİ AĞ ERİŞİM KONTROL ÇÖZÜMÜNÜ13:15:34  BASIN BÜLTENİ-

BİREVİM/ÇİFTÇİ: YERLİ VE MİLLİ TASARRUF MODELİ TÜRKİYE’NİN GELECEĞİ İÇİN ÖNEMLİ13:15:35  BASIN BÜLTENİ-İNİNAL'IN THİNKNEURO

İŞBİRLİĞİNDEKİ PROJESİ, 2018 BAYKUŞ ÖDÜLLERİ'NDE GÜMÜŞ13:15:36  BASIN BÜLTENİ-TURKCELL’İN HIZLI GİRİŞ TEKNOLOJİSİ, 10 MİLYON

KULLANICI BARAJINI AŞTI13:15:37  BASIN BÜLTENİ-CONTİNENTAL 2030'DA DA EN ÇOK TERCİH EDİLEN TEDARİKÇİ OLMAYA

ODAKLANDI13:15:38  BASIN BÜLTENİ-230 B-FİT'Lİ KADIN GİRİŞİMCİ TÜRKİYE'NİN SPOR KÜLTÜRÜNÜ DEĞİŞTİRİYOR13:15:39  BASIN BÜLTENİ-

CASTROL FORD TEAM TÜRKİYE, DÜNYA RALLİ ŞAMPİYONASI'NIN 10. AYAĞI RALLY TURKEY'DE13:15:40  BASIN BÜLTENİ-SUR YAPI

ANTALYA’DA 450 BİN METREKARE İMALAT TAMAMLANDI13:15:41  BASIN BÜLTENİ-MERCEDES-BENZ TÜRK ÇALIŞANLARI, ULUSLARARASI

İSTANBUL SU SPORLARI FESTİVALİ'NDE13:15:42  BASIN BÜLTENİ-BEKO VİTAMİNİST, ÇOCUKLAR İÇİN SEBZE VE MEYVELERDEN KOLAYCA

SAĞLIKLI İÇECEKLER13:15:43  BASIN BÜLTENİ-SARAN HAVACILIK, BELL 429 HAVA ARACIYLA İSTANBUL AİRSHOW'DAKİ YERİNİ ALACAK13:15:44

BASIN BÜLTENİ-NİKKİ BEACH RESORT & SPA BODRUM'DA YENİ SEZONA YENİLENEREK GİRİN13:15:45  BASIN BÜLTENİ-ALBARAKA GARAJ'IN

İKİNCİ DÖNEMİNDE ÇALIŞMAYA HAK KAZANAN 11 GİRİŞİMCİ BELLİ OLDU13:15:46  BASIN BÜLTENİ-BAMBU’DA GİRİŞİMCİLER İÇİN 3’ÜNCÜ

DÖNEM BAŞLIYOR13:15:47  BASIN BÜLTENİ-GENERAL MOBİLE’IN YENİ YILDIZI GM 9 PRO SATIŞA SUNULDU13:15:48  BASIN BÜLTENİ-

HACKNBREAK AÇIK İNOVASYON KAMPI YOĞUN KATILIM İLE GERÇEKLEŞTİRİLDİ13:16:20  BM, KÜRESEL DÜZEYDE AÇLIĞIN ARTTIĞI

KONUSUNDA UYARIDA BULUNDU-BBC TÜRKÇE13:21:50  ANALİZ-BIST 100 ENDEKSİ(ŞEKER YATIRIM)13:25:50  IKBY’DE SEÇİM KAMPANYASI

BAŞLADI 13:25:53  KFMİB: FINDIK İHRACATINDAN 10 YILDA 20 MİLYAR DOLAR ELDE EDİLDİ13:27:12  RUSYA/RYABKOV: BOLTON'UN SÖZLERİ

SİYASİ TEHDİT VE ŞANTAJ-SPUTNİK13:28:26  ***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( ÖZEL DURUM AÇIKLAMASI (GENEL) 13:28:54

***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( ÖZEL DURUM AÇIKLAMASI (GENEL) 13:28:59  GÜNEY KORE İRAN'DAN PETROL

SEVKİYATINI TAMAMEN DURDURDU-SPUTNİK13:30:15  ***HAFTALIK EKONOMİK VERİ TAKVİMİ(1)***13:30:16  ***HAFTALIK EKONOMİK VERİ

TAKVİMİ(2)***13:30:17  ***HAFTALIK EKONOMİK VERİ TAKVİMİ(3)***13:30:18  ***HAFTALIK EKONOMİK VERİ TAKVİMİ(4)***13:30:19  ***HAFTALIK

SİYASİ VE EKONOMİK AJANDA***13:30:20  ***HAFTALIK TATİL TAKVİMİ***13:30:21  ***GLOBAL PİYASALARDA BAZI ŞİRKETLERİN BİLANÇO

AÇIKLAMA TARİHLERİ***13:30:22  TABLO-İNTERBANK VE KAPALIÇARŞI DOLAR-EURO FİYATLARININ GÜN İÇİNDEKİ DEĞİŞİMLERİ13:35:31

ÇİPRAS, "YUNANİSTAN, 2022'YE KADAR FAİZ DIŞI FAZLA HEDEFLERİNİ TUTTURACAK"13:38:24  İDLİB’DEN TÜRKİYE SINIRINA GÖÇ BAŞLADI

13:39:14  ANALİZ-PİYASA NOTU/GOÜ & TR POLİTİKA FAİZLERİ İNCELEMESİ(DENİZBANK YATIRIM HİZMETLERİ GRUBU)13:40:14  DEUTSCHE

BANK STRATEJİSTİ: TL'DE YÜKSEK SWAP FAİZLERİ ENFLASYON GÖRÜNÜMÜNÜ13:45:34  BASIN BÜLTENİ-DİCLE ELEKTRİK 2'NCİ MÜŞTERİ

MEMNUNİYETİ MERKEZİNİ MARDİN'DE AÇTI13:46:15  ALMANYA MALİYE BAKANI, "BU YIL BANKACILIK BİRLİĞİ KONUSUNDA İLERLEME

İSTİYORUZ"13:50:45  *RUSYA ENERJİ BAKANI, "RUS ŞİRKETLERİNİN PETROL ÜRETİMİNİ CARİ SEVİYELERDEN ARTIRMA13:51:57  ***AVOD***

BORSA İSTANBUL A.Ş.( ÖZSERMAYE HALLERİNE İLİŞKİN BORSA DUYURUSU 13:56:05  CHP'Lİ ÖZTRAK: DEVLET KURAN, MİLLETİN

ÖZGÜRLÜKLERİNİN, İRADESİNİN, HER BİR FERDİNİN YAŞAM13:57:56  EİB: AYAKKABI VE SARACİYE SEKTÖRÜ URGE PROJESİ İLE YÜZDE 25

VERİM ARTIŞI HEDEFLİYOR14:00:17  İRAN/DELİGANİ: TOTAL İRAN'I 80 MİLYAR DOLAR ZARARA UĞRATTI-BLOOMBERGHT.COM14:00:19  TABLO-

İNTERBANK VE KAPALIÇARŞI DOLAR-EURO FİYATLARININ GÜN İÇİNDEKİ DEĞİŞİMLERİ14:02:21  *YUNANİSTAN/ÇİPRAS, "AB VE İNGİLTERE'NİN

BREXİT İÇİN GÜN SONUNDA BİR ÇÖZÜM BULACAKLARINA14:06:03  ***DOCO*** DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT( İHALE SÜRECİ / SONUCU

14:06:47  YENİLEME-TSPB/TOPAÇ: YATIRIM FONU VE BORÇLANMA ARAÇLARINDA STOPAJ AYNI ANDA DÜŞÜRÜLMELİ14:07:17  ***ISMEN***

BORSA İSTANBUL A.Ş.( BORÇLANMA ARAÇLARININ İŞLEM GÖRMEYE BAŞLAMASI 14:09:30  DO&CO AKTİENGESELLSCHAFT, BRİTİSH

AİRWAYS'İN LONDRA KALKIŞLI UÇUŞLARINDA İKRAM VE DAĞITIM14:10:18  PİYASAYA BAKIŞ-İTB'DE PAMUK İŞLEMİ GERÇEKLEŞMEDİ14:11:34

***DOCO*** DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT( İHALE SÜRECİ / SONUCU 14:11:36  ANALİZ-PİYASALARDA GELİŞMELER/BEKLENTİLER(BİZİM

MENKUL DEĞERLER)14:17:30  *İNGİLTERE/HAMMOND, "BOE BAŞKANI MARK CARNEY, GÖREV SÜRESİNDEN BİRAZ DAHA UZUN SÜRE

BİZİMLE14:17:49  *İNGİLTERE/HAMMOND, "CARNEY, OCAK 2020 SONUNA KADAR BOE BAŞKANI OLARAK GÖREV YAPACAK"14:20:32

*İNGİLTERE/HAMMOND, "BOE BAŞKAN YARDIMCISI JON CUNLİFFE YENİDEN ATANACAK"

Tags:
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09:20:08  ***ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( YATIRIM KURULUŞU VARANT - SERTİFİKA - SENETLERİNE09:20:30  ANALİZ-

PİYASALARDA GELİŞMELER/BEKLENTİLER(ANADOLU YATIRIM)09:20:50  ANALİZ-PİYASALARDA GELİŞMELER/BEKLENTİLER(YATIRIM

FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER)09:21:36  ANALİZ-BIST 100, VIOP 30 VE HİSSE SENETLERİ TEKNİK ANALİZİ(ANADOLU YATIRIM)09:21:42

ANALİZ-BIST100 BÜLTENİ(ALNUS YATIRIM)09:22:08  ANKET-BIST100 ENDEKSİ'NİN GÜNE ALIMLARLA BAŞLAMASI BEKLENİYOR09:24:04

***ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( PİYASA YAPICILIĞI KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN09:24:46  ANALİZ-PİYASALARDA

GELİŞMELER/BEKLENTİLER(ATA YATIRIM)09:26:56  ANALİZ-BIST BÜLTENİ(ALAN YATIRIM)09:27:04  ANALİZ-FOREX BÜLTENİ(ALAN

YATIRIM)09:27:16  ANALİZ-ALTIN FİYATLARI(ALAN YATIRIM)09:27:36  ANALİZ-PETROL FİYATLARI(ALAN YATIRIM)09:27:48  ANALİZ-PİYASALARDA

GELİŞMELER/BEKLENTİLER(AKBANK)09:29:10  ANALİZ-PİYASALARDA GELİŞMELER/BEKLENTİLER(AK YATIRIM)09:30:14  *SANAYİ VE

TEKNOLOJİ BAKANLIĞI: ÇALIŞAN KİŞİ BAŞINA ÜRETİM 2. ÇEYREKTE %0,24 AZALDI09:30:16  ANALİZ-BIST 100 TEKNİK ANALİZİ(OYAK YATIRIM

MENKUL DEĞERLER)09:30:18  *TCMB: 11 EYLÜL'DE DOLAR CİNSİ YABANCI PARA ZORUNLU VE SERBEST HESAPLARA ÖDENECEK GECELİK

FAİZ09:30:19  TABLO-İNTERBANK VE KAPALIÇARŞI DOLAR-EURO FİYATLARININ GÜN İÇİNDEKİ DEĞİŞİMLERİ09:30:20  *SANAYİ VE TEKNOLOJİ

BAKANLIĞI: ÇALIŞILAN SAAT BAŞINA ÜRETİM 2. ÇEYREKTE %0,29 ARTTI09:31:11  ANALİZ-PİYASALARDA GELİŞMELER/BEKLENTİLER(OYAK

YATIRIM MENKUL DEĞERLER)09:31:35  ANALİZ-VADELİ İŞLEM VE OPSİYON PİYASASI-VİOP(OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER)09:32:03

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI: ÇALIŞAN KİŞİ BAŞINA ÜRETİM 2. ÇEYREKTE %0,24 AZALDI09:32:32  ANALİZ-HAZİNE'DEN GÜNE BAKIŞ(OYAK

YATIRIM MENKUL DEĞERLER)09:33:30  ANALİZ-PİYASALARDA GELİŞMELER/BEKLENTİLER(İŞ YATIRIM)09:35:52  ANALİZ-BIST/VİOP

BÜLTENİ(AHLATCI YATIRIM)09:37:40  ANALİZ-BIST, VİOP VE TAHVİL(DENİZ YATIRIM)09:38:05  ANALİZ-FOREX BÜLTENİ(DENİZ YATIRIM)09:38:38

ANALİZ-ALTIN FİYATLARI(DENİZ YATIRIM)09:38:45  ANALİZ-FOREX BÜLTENİ(GEDİK FOREX)09:39:42  ANALİZ-EMTİA

FİYATLARI/METAL(DENİZBANK YATIRIM HİZMETLERİ GRUBU-DENİZ YATIRIM)09:39:45  ANALİZ-ALTIN VE GÜMÜŞ FİYATLARI(GEDİK

FOREX)09:40:35  ANALİZ-EMTİA FİYATLARI/TARIMSAL(DENİZBANK YATIRIM HİZMETLERİ GRUBU-DENİZ YATIRIM)09:41:18  ANALİZ-

PİYASALARDA GELİŞMELER/BEKLENTİLER(BİZİM MENKUL DEĞERLER)09:42:05  ANALİZ-BIST VE HİSSE TEKNİK ANALİZİ(İŞ YATIRIM)09:42:38

ANALİZ-FOREX PİYASALARI(TURKİSH FX)09:43:17  ANALİZ-PİYASALARDA GELİŞMELER/BEKLENTİLER(TSKB)09:43:18  ANALİZ-ALTIN

FİYATLARI(TURKİSH FX)09:43:29  ***DFKTR* *DOFIN* *DOBUR* *DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( ÖZEL DURUM

AÇIKLAMASI09:43:47  ANALİZ-PETROL FİYATLARI(TURKİSH FX)09:43:59  ATO HEYETİ, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI MUSTAFA VARANK'I

ZİYARET ETTİ09:47:21  İNGİLTERE'DE MUHAFAZAR PARTİ İÇİNDEKİ AB KARŞITLARI ALTERNATİF BREXİT PLANINI

YAYINLAMAYACAKLAR09:49:03  ANALİZ-PİYASA GÜNLÜĞÜ(İŞ BANKASI)09:51:21  ANALİZ-PİYASALARDA GELİŞMELER/BEKLENTİLER(PİRAMİT

MENKUL DEĞERLER)09:51:29  TANKER RAPORU-BOĞAZLARDAN BUGÜN 11 TANKER GEÇECEK09:52:19  DIŞİŞLERİ, LİBYA’DAKİ TERÖR

SALDIRISINI KINADI09:53:24  AHBİB: AĞUSTOS AYINDA AKDENİZ'DEN 82,3 MİLYON DOLAR DEĞERİNDE HUBUBAT BAKLİYAT İHRACATI

YAPILDI09:53:41  ANALİZ-FOREX BÜLTENİ(MEKSA YATIRIM)09:53:55  ANALİZ-ALTIN FİYATLARI(MEKSA YATIRIM)09:54:06  ANALİZ-PETROL

FİYATLARI(MEKSA YATIRIM)09:55:24  TÜSAYDER TARAFINDAN DÜZENLENEN SATINALMA ZİRVESİ STZ18, 1 ARALIK'TA YAPILACAK09:56:04

*BIST100 GÜNE (%0,19)176,09 PUAN ARTIŞLA 91.874,43 PUANDAN BAŞLADI(FOREKS ANKETİ +226)09:56:57  JAPONYA, KUZEY KORE’YE “ŞARTLI

YARDIM” SİNYALİ VERDİ09:57:26  ***AKBNK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. DUYURUSU 09:58:06

TESK/PALANDÖKEN: ENERJİ VE SU FİYATLARINDA ESNAFA İNDİRİM YAPILMALI09:59:18  PİYASAYA BAKIŞ-BIST100 ALIMLARLA BAŞLADI, EN

YAKIN TAHMİN: YATIRIM FİNANSMAN/KAMER KÜLEK09:59:28  ANALİZ-TÜPRAŞ TEKNİK ANALİZ(ICBC YATIRIM)09:59:59  *MERKEZ BANKASI

PİYASA AÇILIŞ REZERVİ: -120112,8 MİLYON TL10:00:00  *BANKALARIN SERBEST DEPO REZERVİ: 51656,2 MİLYON TL10:00:01  *12 EYLÜL 2018

İÇİN MERKEZ BANKASI GEÇİCİ PİYASA REZERVİ: 2578,8 MİLYON TL10:00:02  *13 EYLÜL 2018 İÇİN MERKEZ BANKASI GEÇİCİ PİYASA REZERVİ:

403,2 MİLYON TL10:00:13  *NORDİC OMXN40 ENDEKSİ AÇILIŞTA DEĞİŞİKLİK GÖSTERMEDİ10:00:16  TABLO-İNTERBANK VE KAPALIÇARŞI

DOLAR-EURO FİYATLARININ GÜN İÇİNDEKİ DEĞİŞİMLERİ10:00:18  *OSLO OBX ENDEKSİ AÇILIŞI, %0,210:00:22  *STOCKHOLM OMXS30 YATAY

BİR SEYİRDE AÇILDI10:00:24  *İNGİLTERE'DE FTSE 100 ENDEKSİ AÇILIŞI, - %0,0910:00:25  *HELSİNKİ OMXH25 ENDEKSİ AÇILIŞI, %0,210:00:33

***PSDTC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İŞLEM SIRASI DURDURMA BİLDİRİMİ 10:00:33  *KOPENHAG OMXC20

ENDEKSİ YATAY BİR SEYİRDE AÇILDI10:00:41  MERKEZ BANKASI VERİLERİNE GÖRE PİYASA 120.112,8 MİLYON TL EKSİDE AÇILDI10:00:49

*ALMANYA'DA DAX ENDEKSİ AÇILIŞI, %0,210:00:51  TABLO-LONDRA'DA ALTIN VE GÜMÜŞ AÇILIŞ DEĞERLERİ10:00:52  ENDEKSA: İZMİR METRO

GÜZERGAHINDA KONUT FİYATLARI SON 1 YILDA %21 DEĞERLENDİ10:01:00  *İSPANYA'DA IBEX 35 ENDEKSİ AÇILIŞI, %0,310:01:12  *İTALYA'DA

FTSE MIB ENDEKSİ AÇILIŞI, %0,510:01:13  *FRANSA'DA CAC 40 ENDEKSİ AÇILIŞI, %0,310:01:34  ***MEGAP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE

KESİCİ UYGULAMASI( İŞLEM SIRASI DURDURMA BİLDİRİMİ 10:02:27  ULAŞTIRMA BAKANI TURHAN: 1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ 18 MART 2022

YILINDA AÇILACAK10:03:53  *USDTRY 6,45 SEVİYESİNİN ALTINI GÖRDÜ, 6,449310:04:39  ***KRGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ

UYGULAMASI( İŞLEM SIRASI DURDURMA BİLDİRİMİ 10:05:50  TÜİK: 2016'DA TOPLAM TAŞIT-KM 280 MİLYAR 993 MİLYON OLARAK

HESAPLANDI10:06:32  İTALYA/MOAVERO, "PİYASA SPEKÜLASYONUNUN ENGELLEYECEK BİR BÜTÇE YAPMAYA KARARLIYIZ"10:07:18  ANALİZ-

PİYASALARDA GELİŞMELER/BEKLENTİLER(VAKIFBANK)10:07:25  OPEC PETROL SEPETİ 75,20 DOLAR/VARİL OLDU10:08:10  ***OZGYO*** BORSA

İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İŞLEM SIRASI DURDURMA BİLDİRİMİ 10:10:22  İZMİR’İN EN UZUN TÜNELİNİ KORDSA

GÜÇLENDİRİYOR10:11:57  ANALİZ-FOREX BÜLTENİ(ZİRAATFX)10:11:58  ANALİZ-ALTIN FİYATLARI(ZİRAATFX)10:12:50  TÜRK HAVA YOLLARI VE

IOM ARASINDA YENİ BİR İŞ BİRLİĞİ ANLAŞMASINA İMZA ATILDI10:14:36  TANKER RAPORU-BOTAŞ'TA 1 TANKER YÜKLEME YAPIYOR10:15:31

*TSPB/TOPAÇ: MEVDUAT FAİZ DÜZENLEMESİ KURUMSAL YATIRIMCI İÇİN OLUMSUZ-BLOOMBERG HT10:18:57  ANALİZ-YURT DIŞI

PİYASALAR(GEDİK YATIRIM)10:19:34  DOĞTAŞ, PAKİSTAN'DA 4 MAĞAZA BİRDEN AÇTI10:20:43  *TSPB/TOPAÇ: İLK 6 AYDA TOPLAM

VARLIKLARIMIZ 24,3 MİLYAR TL, ÖZSERMAYEMİZ 5,1 MİLYAR10:21:12  ANALİZ-FOREX BÜLTENİ(İNTEGRAL YATIRIM MENKUL)10:21:28  ANALİZ-

ALTIN VE GÜMÜŞ FİYATLARI(İNTEGRAL YATIRIM MENKUL)10:21:48  ANALİZ-PETROL FİYATLARI(İNTEGRAL YATIRIM MENKUL)10:28:08  ABD'NİN

KUZEY CAROLİNE EYALETİ SON 60 YILIN EN ŞİDDETLİ KASIRGASI İLE KARŞI KARŞIYA10:30:29  *TSPB/TOPAÇ: STOPAJ DÜZENLEMESİ
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SERMAYE PİYASASI ÜRÜNLERİYLE PARA PİYASASI DENGESİNİ10:30:30  MÜSİAD ANKARA/ERDAL: ÜRETİM VE İHRACAT EKSENLİ BİR EKONOMİ

MODELİ TESİS EDİLMELİ10:30:31  *MERKEZ BANKASI TL DEPO KARŞILIĞI DÖVİZ DEPO İHALESİNDE 1 HAFTA VADELİ FAİZ ORANI TL'DE

%19,2510:30:32  *MERKEZ BANKASI TL DEPO KARŞILIĞI DÖVİZ DEPO İHALESİNDE İHALE TUTARI 1 MİLYAR 500 MİLYON DOLAR10:30:33

MERKEZ BANKASI, 1 MİLYAR 500 MİLYON DOLAR TUTARINDA TL DEPO KARŞILIĞI DÖVİZ DEPO İHALESİ AÇTI10:30:34  TABLO-İNTERBANK VE

KAPALIÇARŞI DOLAR-EURO FİYATLARININ GÜN İÇİNDEKİ DEĞİŞİMLERİ10:31:45  *TSPB/TOPAÇ: YATIRIM FONU VE BORÇLANMA ARAÇLARINDA

STOPAJIN AYNI ORANDA DÜŞÜRÜLMESİNİ10:32:20  ANALİZ-PİYASALARDA GELİŞMELER/BEKLENTİLER(TURKİSH YATIRIM)10:33:01  İÇDAŞ 2

ÜLKEYE 3 GEMİ SATTI10:33:47  ANALİZ-VARANT PİYASASINDA BEKLENTİLER(İŞ YATIRIM)10:35:34  FED/BOSTİC: FED NÖTR FAİZ HADDİNİN

ARDINDAN DEĞERLENDİRME YAPMALI-BLOOMBERGHT.COM10:36:21  ANALİZ-VARANT PİYASASINDA BEKLENTİLER(DEUTSCHE BANK)10:37:00

ANALİZ-FOREX BÜLTENİ(İNFO YATIRIM FX)10:37:13  ANALİZ-ALTIN FİYATLARI(İNFO YATIRIM FX)10:37:24  ANALİZ-PETROL FİYATLARI(İNFO

YATIRIM FX)10:38:39  ABD’Lİ SS&C TECHNOLOGİES, INTRALİNKS HOLDİNGS’İ 1.5 MİLYAR DOLARA SATIN ALIYOR-BLOOMBERGHT.COM10:38:59

ALMANYA'DA MAĞAZA ZİNCİRLERİ KAUFHOF VE KARSTADT BİRLEŞECEKLER10:43:40  *PUTİN, ÇİN DEVLET BAŞKANI Xİ İLE GÖRÜŞTÜ,

"SAVUNMA DAHİL PEKÇOK ALANDA YILLARDIR SÜREN GÜVENE10:44:32  ***PIT* *BMELK*** PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.( PİYASA

YAPICILIĞI KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN10:44:33  TANKER RAPORU-BTC'DE 1 TANKER YÜKLEME YAPIYOR10:45:01  ***PIT* *RODRG***

PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.( PİYASA YAPICILIĞI KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN10:47:38  ***OYLUM*** KAMUYU AYDINLATMA

PLATFORMU( PAY ALIM SATIM BİLDİRİMİ 10:55:20  *MORGAN STANLEY, "TCMB'NİN POLİTİKA FAİZİNİ 425 BAZ PUAN SIKILAŞTIRARAK YÜZDE

22,0'A10:56:01  *MORGAN STANLEY, "2018 DÖRDÜNCÜ ÇEYREKTE 125 BAZ PUAN DAHA FAİZ ARTIRIMI YAPILACAĞI10:57:18  ***HDFGS***

HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( SERMAYE ARTIRIMI - AZALTIMI10:57:32  ***CMBTN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE

KESİCİ UYGULAMASI( İŞLEM SIRASI DURDURMA BİLDİRİMİ 10:57:46  ***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İHRAÇ

TAVANINA İLİŞKİN BİLDİRİM 10:57:51  ***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE

EDİLECEK10:58:14  ***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İZAHNAME (SPK ONAYINA SUNULAN) 10:59:39  TÜRKİYE

LİMANLARINDAN YÜK ELLEÇLEMELERİ AĞUSTOS'TA %7,3 AZALDI11:00:04  *MERKEZ BANKASI, MİKTAR BAZLI REPO İHALESİ AÇMADI11:00:05

*MERKEZ BANKASI TL DEPO KARŞILIĞI DÖVİZ DEPO İHALESİNDE TEKLİF TUTARI 80 MİLYON DOLAR11:00:06  *MERKEZ BANKASI TL DEPO

KARŞILIĞI DÖVİZ DEPO İHALESİNDE GERÇEKLEŞEN TUTAR 80 MİLYON DOLAR11:00:07  MERKEZ BANKASI'NIN TL DEPO KARŞILIĞI DÖVİZ

DEPO İHALESİNDE 80 MİLYON DOLAR TEKLİF GELDİ11:00:12  ANALİZ-ULUSLARARASI PİYASALAR(İŞ YATIRIM)11:00:21  TABLO-İNTERBANK VE

KAPALIÇARŞI DOLAR-EURO FİYATLARININ GÜN İÇİNDEKİ DEĞİŞİMLERİ11:01:36  ***VAKVK*** VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( TERTİP İHRAÇ

BELGESİ 11:02:54  RO-RO GEMİLERİ İLE 7 AYDA TOPLAM 1 MİLYON 234 BİN ARAÇ TAŞINDI11:03:06  MORGAN STANLEY, 425 BAZ PUAN FAİZ

ARTIRIMI BEKLİYOR11:04:03  TÜRKİYE'DE AĞUSTOS AYINDA 48 KRUVAZİYER GEMİ İLE 42 BİN 822 YOLÇU TAŞINDI11:06:45  *İRAN DIŞİŞLERİ

BAKAN YARDIMCISI, "SURİYE'NİN IDLİB KENTİNDEKİ DURUMDAN ENDİŞE EDİYORUZ. BİR11:12:35  *ÇİN PİYASA DÜZENLEME KURULU BAŞKANI:

TİCARET SAVAŞI NE ÇİN NE DE ABD'NİN YARARINA 11:13:15  *ÇİN PİYASA DÜZENLEME KURULU BAŞKANI: TİCARET SORUNLARI SADECE

DİYALOG VE MÜZAKERE YOLUYLA11:13:50  *ÇİN PİYASA DÜZENLEME KURULU BAŞKANI: TÜM ŞİRKETLERE EŞİT MUAMELE EDECEĞİZ11:14:03

***IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( ŞİRKET GENEL BİLGİ FORMU 11:15:14  *HOLLANDA'DA 2037 VADELİ DSL TAHVİL

İHALESİNDE SATIŞ EUR875 MİLYON, ORTALAMA FAİZ %0,85011:17:40  ***AKSUE*** AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.( ÖZEL DURUM AÇIKLAMASI

(GENEL) 11:23:19  ANALİZ-KIYMETLİ METALLER(TROY KIYMETLİ MADEN TİCARETİ)11:25:11  *ALMANYA MALİYE BAKANI, "FİNANSAL HAREKET

ALANININ SAVUNMA VE KALKINMA HARCAMALARI İÇİN11:26:53  *ALMANYA MALİYE BAKANI, "KAMU BORCUNUN GSYH'YA ORANININ

MAKSİMUM YÜZDE 60 OLMA KRİTERİNİ BU YIL11:26:59  ***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( YENİ İŞ İLİŞKİSİ 11:28:03

*RUSYA EKONOMİ BAKANI, "MERKEZ BANKASI FAİZ KARARINI, KISA VADELİ OYNAKLIKLARLA DEĞİL, UZUN11:28:10  RUSYA: TÜRKİYE İLE

SURİYE KONUSUNDA FİKİR AYRILIKLARIMIZ OLABİLİR, ANCAK ORTAK PAYDA
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11:30:01  *İNGİLTERE'DE AĞUSTOS'TA İŞSİZLİK BAŞVURULARI DEĞİŞİMİ 8.700, BAŞVURULARIN İŞGÜCÜNE ORANI %2,611:30:02  *İNGİLTERE'DE

TEMMUZ'DA 3 AYLIK ILO'YA UYUMLU İŞSİZ SAYISI -55.000, İŞSİZLİK ORANI %4,011:30:03  *İNGİLTERE'DE TEMMUZ'DA 3 AYLIK BONUS DAHİL

ORTALAMA KAZANÇLAR %2,611:30:04  *İNGİLTERE'DE TEMMUZ'DA 3 AYLIK ORTALAMA KAZANÇLAR %2,911:30:05  *İNGİLTERE'DE TEMMUZ'DA

3 AYLIK ORTALAMA KAZANÇLAR BEKLENTİSİ %2,811:30:06  *İNGİLTERE'DE HAZİRAN'DA 3 AYLIK ORTALAMA KAZANÇLAR DEĞİŞMEDİ,

%2,711:30:05  ***NIBAS*** NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( ŞİRKET GENEL BİLGİ FORMU 11:30:19  TABLO-İNTERBANK VE

KAPALIÇARŞI DOLAR-EURO FİYATLARININ GÜN İÇİNDEKİ DEĞİŞİMLERİ11:31:03  ***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( FON SÜREKLİ

BİLGİLENDİRME FORMU 11:31:28  ABD, ULUSLARARASI CEZA MAHKEMESİ'NE YAPTIRIM TEHDİDİNDE BULUNDU-BBC TÜRKÇE11:32:52  AB'NİN

2030'DA NÜKLEER ENERJİ KAPASİTESİ % 30 DÜŞEBİLİR11:33:01  *EBRD, AKFEN HOLDİNG'E 102 MİLYON DOLARA KADAR FİNANSMAN

SAĞLAYACAK-BLOOMBERG HT11:33:37  TSPB BAŞKANI TOPAÇ: STOPAJIN DÜŞÜRÜLMESİNİ TALEP ETTİK-DÜNYA 11:34:56  ÇİN, NÜFUSUNU

ARTIRMAK İÇİN AİLE PLANLAMASINA SON VERMEYE HAZIRLANIYOR-BBC TÜRKÇE11:38:28  AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ, 13 ENERJİ

SANTRALİNİN YAPIMI İÇİN EBRD'DEN 102 MİLYON DOLARLIK11:39:46  *MOODY'S, "NOT VERDİĞİMİZ TÜRK ŞİRKETLERİNİN ÇOĞU

REFİNANSMAN RİSKLERİNİ ARTAN BELİRSİZLİKLERE11:41:41  ÇAVUŞOĞLU, BÜKREŞ?İ ZİYARET EDİYOR11:43:20  MOODY'S, "NOT VERDİĞİMİZ

TÜRK ŞİRKETLERİNİN ÇOĞU REFİNANSMAN RİSKLERİNİ YÖNETEBİLİRLER"11:43:59  ALPASLAN II BARAJI VE HES SOL SAHİL RÖPRİZ SAHASI

PROJESİ İLE İLGİLİ ÇED SÜRECİ BAŞLADI11:45:56  ANALİZ-FOREX BÜLTENİ(İŞ YATIRIM)11:46:08  ANALİZ-ALTIN FİYATLARI(İŞ YATIRIM)11:48:43

BAŞBAKAN HAYDAR İBADİ?NİN BASRA?DA KALDIĞI OTELİN PROTESTOCULAR TARAFINDAN BASILDIĞI HABERLERİ11:50:16  ***CEMAS***

ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( ŞİRKET GENEL BİLGİ FORMU 11:51:43  YENİLEME- MOODY'S, "NOT VERDİĞİMİZ TÜRK ŞİRKETLERİNİN ÇOĞU

REFİNANSMAN RİSKLERİNİ11:53:07  *ÇİN, DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ'NDEN ABD'YE TİCARİ YAPTIRIMLAR UYGULAYABİLMEK İÇİN YETKİ

İSTEYECEK11:54:41  ***OZGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İŞLEM SIRASI DURDURMA BİLDİRİMİ 11:57:34

SURİYE SINIRINA İŞ MAKİNASI SEVKİYATI YAPILDI11:57:46  *ÇİN'İN ABD'YE KARŞI YAPTIRIM TALEBİ 2013 YILINDAKİ DAMPİNG ANLAŞMAZLIĞI

İLE İLİŞKİLİ12:00:21  TABLO-İNTERBANK VE KAPALIÇARŞI DOLAR-EURO FİYATLARININ GÜN İÇİNDEKİ DEĞİŞİMLERİ12:00:33  *ALMANYA'DA

EYLÜL'DE ZEW EKONOMİK DUYARLILIK ENDEKSİ -10,6 (BEKLENTİ -13,5, ÖNCEKİ -13,7)12:00:44  *ALMANYA'DA EYLÜL'DE ZEW CARİ DURUM

ENDEKSİ 76,0 (ÖNCEKİ 72,6)12:01:12  *EURO BÖLGESİ'NDE İKİNCİ ÇEYREKTE İSTİHDAM YÜZDE 0,4 ARTTI, YILLIK BAZDA ARTIŞ YÜZDE

1,512:01:16  ELEKTRİKTE, AĞUSTOS VE EYLÜL AYLARININ ARDINDAN EKİM AYINDA TARİFE ARTIŞI BEKLENİYOR-HABERTÜRK12:02:13  *ZEW,

"ANKET DÖNEMİNDE TÜRKİYE VE ARJANTİN'DE KUR KRİZLERİ YOĞUNLAŞTI, TEMMUZ'DA ALMANYA SANAYİ12:02:37  *ZEW, "BU OLUMSUZ

ŞARTLARA RAĞMEN, ALMANYA İÇİN EKONOMİK BEKLENTİLER HAFİF ŞEKİLDE İYİLEŞTİ"12:04:05  ***CEMAS* *BEYAZ* *KUYAS*** BORSA

İSTANBUL A.Ş.( ENDEKSLERDE KULLANILAN FİİLİ DOLAŞIMDAKİ PAY12:04:55  ***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( PAY DIŞINDA SERMAYE PİYASASI

ARACI İŞLEMLERİNE İLİŞKİN BİLDİRİM12:05:19  ***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( PAY DIŞINDA SERMAYE PİYASASI ARACI İŞLEMLERİNE İLİŞKİN

BİLDİRİM12:05:39  ***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( PAY DIŞINDA SERMAYE PİYASASI ARACI İŞLEMLERİNE İLİŞKİN BİLDİRİM12:05:58  ***AKBNK***

AKBANK T.A.Ş.( ŞİRKET GENEL BİLGİ FORMU 12:16:39  ANALİZ-HAFTALIK MODEL PORTFÖY(AHLATCI YATIRIM)12:20:24  ATB MECLİS BAŞKANI

ERDEL, ULUSAL PAMUK KONSEYİ YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYELİĞİNE SEÇİLDİ12:20:42  AOSB?NİN İHRACAT HACMİ, UR-GE PROJESİYLE

GÜÇLENECEK12:21:07  ***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( FON SÜREKLİ BİLGİLENDİRME FORMU 12:22:31  ***PENGD*** PENGUEN GIDA

SANAYİ A.Ş.( ÖZEL DURUM AÇIKLAMASI (GENEL) 12:23:27  OMV: ROMANYA, KABUL EDİLEBİLİR BİR DÜZENLEYİCİ ÇERÇEVE BELİRLERSE 1

MİLYAR EURO YATIRIM12:30:15  TABLO-İNTERBANK VE KAPALIÇARŞI DOLAR-EURO FİYATLARININ GÜN İÇİNDEKİ DEĞİŞİMLERİ12:31:35

İNGİLTERE'DE ÜCRETLERDE ARTIŞ BEKLENTİLERİN ÜZERİNE ÇIKTI12:32:40  *İTALYA EKONOMİ BAKANI, "2019'DA KİŞİSEL GELİR VERGİSİNDE

İNDİRİM YAPILMASINI DESTEKLİYORUZ,12:33:23  *İTALYA EKONOMİ BAKANI, "EMEKLİLİK YASASININ DEĞİŞMESİNE İHTİYAÇ VAR"12:35:07

*TRT120820T12 TANIMLI TAHVİL İHALESİNDE PİYASA YAPICILARA NET ROT SATIŞ 801,0 MİLYON TL12:35:08  *TRT120820T12 TANIMLI TAHVİL

İHALESİNDE KAMUYA NET ROT SATIŞ 1 MİLYAR 660,0 MİLYON TL12:35:09  *TRT120820T12 TANIMLI TAHVİL İHALESİNDE PİYASA YAPICI TEKLİFİ

1 MİLYAR 780,0 MİLYON TL12:36:16  HAZİNE, İHALE ÖNCESİ TOPLAM 2,46 MİLYON TL ROT SATIŞ YAPTI12:36:54  *İNGİLTERE'DE 2049 VADELİ

GILT TAHVİL İHALESİNDE ORTALAMA FAİZ %1,82612:36:55  *İNGİLTERE'DE 2049 VADELİ TAHVİL İHALESİNDE SATIŞIN 1,76 KATI TALEP

GELDİ12:39:33  ÇİN, ABD'YE YAPTIRIM UYGULAMAK İÇİN DTÖ'DEN İZİN İSTEYECEK12:54:32  ALMANYA MALİYE BAKANI, "AB'NİN BORÇ/GSYH

ORANI İÇİN LİMİTİNE BU YIL VEYA GELECEK YIL UYACAĞIZ"12:59:42  *OECD BÖLGESİ'NDE TEMMUZ'DA İŞSİZLİK ORANI %5,3 (ÖNCEKİ

%5,2)12:59:43  ETİYOPYA-ERİTRE SINIRI 20 YIL SONRA YENİDEN AÇILIYOR13:00:00  *ABD'DE AĞUSTOS'TA NFIB KÜÇÜK İŞLETMELER GÜVEN

ENDEKSİ 108,8 (ÖNCEKİ 107,9)13:00:20  ***GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( PAY DIŞINDA SERMAYE PİYASASI ARACI

İŞLEMLERİNE13:02:20  TABLO-İNTERBANK VE KAPALIÇARŞI DOLAR-EURO FİYATLARININ GÜN İÇİNDEKİ DEĞİŞİMLERİ13:06:07  *ÇİN DEVLET

BAŞKANI, "GİDEREK ÖNGÖRÜLEMEZ HALE GELEN JEOPOLİTİK İKLİM RUSYA-ÇİN ORTAKLIĞINI13:07:14  YENİLEME-BEYAZ SARAY: TRUMP KİM

JONG UN İLE İKİNCİ BİR ZİRVEYE HAZIRLANIYOR13:07:38  *ÇİN DEVLET BAŞKANI, "RUSYA-ÇİN KORUMACILIĞA ORTAKLAŞA KARŞI

ÇIKMALILAR"13:08:14  *ÇİN DEVLET BAŞKANI, "RUSYA-ÇİN ULUSLARARASI PROBLEMLERE TEK TARAFLI YAKLAŞIMLARA KARŞI13:09:41

TİCİMAX/ÇİĞDEMLİ: E-İHRACATTA CİRO %85 ARTTI13:15:06  BASIN BÜLTENİ-MÜSİAD/ÜLKÜ: TÜRKİYE EKONOMİSİ, İKİNCİ ÇEYREKTE DE YÜZDE

5,2 BÜYÜYEREK13:15:07  BASIN BÜLTENİ-ATO BAŞKANI BARAN BAŞKANLIĞINDAKİ, HEYET SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI MUSTAFA13:15:08

BASIN BÜLTENİ-TEKNOSA ?MEMNUNİYET DEĞİŞİM UYGULAMASI?NI BAŞLATTI13:15:09  BASIN BÜLTENİ-JAGUAR VE LAND ROVER

OTOMOBİLLERDE KDV BORUSAN OTOMOTİV'DEN13:15:10  BASIN BÜLTENİ-SATINALMA YÖNETİCİLERİ 1 ARALIK'TA STZ18'DE

BULUŞACAK13:15:11  BASIN BÜLTENİ-ELAZIĞ TSO/ARSLAN: PAROLAMIZ ÜRETİM, İHRACAT VE İÇ TASARRUF OLMALIDIR13:15:12  BASIN

BÜLTENİ-BİDOLUBASKİ.COM/ATAKOĞLU: ÖĞRENCİLERİN KIRTASİYE MASRAFI YÜZDE 30 ARTTI13:15:13  BASIN BÜLTENİ-BSH, HOME CONNECT

KONSEPTİYLE AĞA BAĞLI MUTFAK EKOSİSTEMİNİ GÜÇLENDİRDİ13:15:14  BASIN BÜLTENİ-AYDIN ERKOÇ, BAŞKENT OTOMOTİVCİLER DERNEĞİ

BAŞKANLIĞINA YENİDEN SEÇİLDİ13:15:15  BASIN BÜLTENİ-KONFOR MOBİLYA, "EYLÜL AYINA ÖZEL İNDİRİM KAMPANYASI DÜZENLİYOR13:15:16

BASIN BÜLTENİ-GARANTİ BANKASI KREDİ KARTLARINDAN AVANTAJLI FIRSATLAR SUNULUYOR13:15:17  BASIN BÜLTENİ-SAS SİGORTA
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ŞİRKETLERİNE UFRS 17 DESTEĞİ İÇİN HAZIR13:15:18  BASIN BÜLTENİ-VESTEL VENUS?ÜN YENİ MODELİ V6 SATIŞTA ÇIKTI13:15:19  BASIN

BÜLTENİ-ADCOLONY, PAZARLAMA YÖNETİCİLERİNİ 10-11 EYLÜL DE İSTANBUL DA ?ADCOLONY13:15:20  BASIN BÜLTENİ-TÜRKİYE

PERAKENDECİLER FEDERASYONU, ÜYE KAMPINI GERÇEKLEŞTİRDİ13:15:21  BASIN BÜLTENİ-PRATİCAR, ARAÇLARIN İHTİYACI OLAN

HİZMETLERİ SUNUYOR13:15:22  BASIN BÜLTENİ-CİTROEN C3 TÜRKİYE RALLİSİ'NE HAZIR13:15:23  BASIN BÜLTENİ-ALARKO CARRİER, KOMBİ

BAKIMI KONUSUNDA KULLANICILARI UYARDI13:15:24  BASIN BÜLTENİ-ÇEDAŞ?IN YENİ GENEL MÜDÜRÜ NİYAZİ KIVILCIM OLDU13:15:25  BASIN

BÜLTENİ-TRENDYOL, OKUL ALIŞVERİŞİNDE ALTERNATİF OLUYOR13:15:26  BASIN BÜLTENİ-TÜRKİYE AÇIK BİLİM ZİRVESİ?NDE AÇIK BİLİM VE

AÇIK İNOVASYON TARTIŞILDI13:15:27  BASIN BÜLTENİ-TESKON+SODEX FUARI, SEKTÖRÜN TÜM BİLEŞENLERİNİ İZMİR?DE BİR ARAYA

GETİRMEYE13:15:28  BASIN BÜLTENİ-DİJİTAL PAZARLAMA İLETİŞİMİ SERTİFİKA PROGRAMININ 11.Sİ 13 EKİM'DE BAŞLIYOR13:15:29  BASIN

BÜLTENİ-EGELİ SANAYİCİLER TÜRKİYE İKLİMİNİ DEĞİŞTİRECEK ZİRVEYE HAZIRLANIYOR13:15:30  BASIN BÜLTENİ-'SON GELİŞMELER IŞIĞINDA

İRAN' BAŞLIKLI TOPLANTI GERÇEKLEŞTİRİLDİ13:15:31  BASIN BÜLTENİ-TÜRKERLER, 2 AYRI GAYRİMENKUL PROJESİYLE KAZANÇ

KAMPANYASINA İMZA ATIYOR13:15:32  BASIN BÜLTENİ-EGELİ SANAYİCİLER TÜRKİYE İKLİMİNİ DEĞİŞTİRECEK ZİRVEYE HAZIRLANIYOR13:15:33

BASIN BÜLTENİ-FORTİNET NESNELERİN İNTERNETİ GÜVENLİĞİNE YÖNELİK YENİ AĞ ERİŞİM KONTROL ÇÖZÜMÜNÜ13:15:34  BASIN BÜLTENİ-

BİREVİM/ÇİFTÇİ: YERLİ VE MİLLİ TASARRUF MODELİ TÜRKİYE?NİN GELECEĞİ İÇİN ÖNEMLİ13:15:35  BASIN BÜLTENİ-İNİNAL'IN THİNKNEURO

İŞBİRLİĞİNDEKİ PROJESİ, 2018 BAYKUŞ ÖDÜLLERİ'NDE GÜMÜŞ13:15:36  BASIN BÜLTENİ-TURKCELL?İN HIZLI GİRİŞ TEKNOLOJİSİ, 10 MİLYON

KULLANICI BARAJINI AŞTI13:15:37  BASIN BÜLTENİ-CONTİNENTAL 2030'DA DA EN ÇOK TERCİH EDİLEN TEDARİKÇİ OLMAYA

ODAKLANDI13:15:38  BASIN BÜLTENİ-230 B-FİT'Lİ KADIN GİRİŞİMCİ TÜRKİYE'NİN SPOR KÜLTÜRÜNÜ DEĞİŞTİRİYOR13:15:39  BASIN BÜLTENİ-

CASTROL FORD TEAM TÜRKİYE, DÜNYA RALLİ ŞAMPİYONASI'NIN 10. AYAĞI RALLY TURKEY'DE13:15:40  BASIN BÜLTENİ-SUR YAPI

ANTALYA?DA 450 BİN METREKARE İMALAT TAMAMLANDI13:15:41  BASIN BÜLTENİ-MERCEDES-BENZ TÜRK ÇALIŞANLARI, ULUSLARARASI

İSTANBUL SU SPORLARI FESTİVALİ'NDE13:15:42  BASIN BÜLTENİ-BEKO VİTAMİNİST, ÇOCUKLAR İÇİN SEBZE VE MEYVELERDEN KOLAYCA

SAĞLIKLI İÇECEKLER13:15:43  BASIN BÜLTENİ-SARAN HAVACILIK, BELL 429 HAVA ARACIYLA İSTANBUL AİRSHOW'DAKİ YERİNİ ALACAK13:15:44

BASIN BÜLTENİ-NİKKİ BEACH RESORT & SPA BODRUM'DA YENİ SEZONA YENİLENEREK GİRİN13:15:45  BASIN BÜLTENİ-ALBARAKA GARAJ'IN

İKİNCİ DÖNEMİNDE ÇALIŞMAYA HAK KAZANAN 11 GİRİŞİMCİ BELLİ OLDU13:15:46  BASIN BÜLTENİ-BAMBU?DA GİRİŞİMCİLER İÇİN 3?ÜNCÜ

DÖNEM BAŞLIYOR13:15:47  BASIN BÜLTENİ-GENERAL MOBİLE?IN YENİ YILDIZI GM 9 PRO SATIŞA SUNULDU13:15:48  BASIN BÜLTENİ-

HACKNBREAK AÇIK İNOVASYON KAMPI YOĞUN KATILIM İLE GERÇEKLEŞTİRİLDİ13:16:20  BM, KÜRESEL DÜZEYDE AÇLIĞIN ARTTIĞI

KONUSUNDA UYARIDA BULUNDU-BBC TÜRKÇE13:21:50  ANALİZ-BIST 100 ENDEKSİ(ŞEKER YATIRIM)13:25:50  IKBY?DE SEÇİM KAMPANYASI

BAŞLADI 13:25:53  KFMİB: FINDIK İHRACATINDAN 10 YILDA 20 MİLYAR DOLAR ELDE EDİLDİ13:27:12  RUSYA/RYABKOV: BOLTON'UN SÖZLERİ

SİYASİ TEHDİT VE ŞANTAJ-SPUTNİK13:28:26  ***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( ÖZEL DURUM AÇIKLAMASI (GENEL) 13:28:54

***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( ÖZEL DURUM AÇIKLAMASI (GENEL) 13:28:59  GÜNEY KORE İRAN'DAN PETROL

SEVKİYATINI TAMAMEN DURDURDU-SPUTNİK13:30:15  ***HAFTALIK EKONOMİK VERİ TAKVİMİ(1)***13:30:16  ***HAFTALIK EKONOMİK VERİ

TAKVİMİ(2)***13:30:17  ***HAFTALIK EKONOMİK VERİ TAKVİMİ(3)***13:30:18  ***HAFTALIK EKONOMİK VERİ TAKVİMİ(4)***13:30:19  ***HAFTALIK

SİYASİ VE EKONOMİK AJANDA***13:30:20  ***HAFTALIK TATİL TAKVİMİ***13:30:21  ***GLOBAL PİYASALARDA BAZI ŞİRKETLERİN BİLANÇO

AÇIKLAMA TARİHLERİ***13:30:22  TABLO-İNTERBANK VE KAPALIÇARŞI DOLAR-EURO FİYATLARININ GÜN İÇİNDEKİ DEĞİŞİMLERİ13:35:31

ÇİPRAS, "YUNANİSTAN, 2022'YE KADAR FAİZ DIŞI FAZLA HEDEFLERİNİ TUTTURACAK"13:38:24  İDLİB?DEN TÜRKİYE SINIRINA GÖÇ BAŞLADI

13:39:14  ANALİZ-PİYASA NOTU/GOÜ & TR POLİTİKA FAİZLERİ İNCELEMESİ(DENİZBANK YATIRIM HİZMETLERİ GRUBU)13:40:14  DEUTSCHE

BANK STRATEJİSTİ: TL'DE YÜKSEK SWAP FAİZLERİ ENFLASYON GÖRÜNÜMÜNÜ13:45:34  BASIN BÜLTENİ-DİCLE ELEKTRİK 2'NCİ MÜŞTERİ

MEMNUNİYETİ MERKEZİNİ MARDİN'DE AÇTI13:46:15  ALMANYA MALİYE BAKANI, "BU YIL BANKACILIK BİRLİĞİ KONUSUNDA İLERLEME

İSTİYORUZ"13:50:45  *RUSYA ENERJİ BAKANI, "RUS ŞİRKETLERİNİN PETROL ÜRETİMİNİ CARİ SEVİYELERDEN ARTIRMA13:51:57  ***AVOD***

BORSA İSTANBUL A.Ş.( ÖZSERMAYE HALLERİNE İLİŞKİN BORSA DUYURUSU 13:56:05  CHP'Lİ ÖZTRAK: DEVLET KURAN, MİLLETİN

ÖZGÜRLÜKLERİNİN, İRADESİNİN, HER BİR FERDİNİN YAŞAM13:57:56  EİB: AYAKKABI VE SARACİYE SEKTÖRÜ URGE PROJESİ İLE YÜZDE 25

VERİM ARTIŞI HEDEFLİYOR14:00:17  İRAN/DELİGANİ: TOTAL İRAN'I 80 MİLYAR DOLAR ZARARA UĞRATTI-BLOOMBERGHT.COM14:00:19  TABLO-

İNTERBANK VE KAPALIÇARŞI DOLAR-EURO FİYATLARININ GÜN İÇİNDEKİ DEĞİŞİMLERİ14:02:21  *YUNANİSTAN/ÇİPRAS, "AB VE İNGİLTERE'NİN

BREXİT İÇİN GÜN SONUNDA BİR ÇÖZÜM BULACAKLARINA14:06:03  ***DOCO*** DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT( İHALE SÜRECİ / SONUCU

14:06:47  YENİLEME-TSPB/TOPAÇ: YATIRIM FONU VE BORÇLANMA ARAÇLARINDA STOPAJ AYNI ANDA DÜŞÜRÜLMELİ14:07:17  ***ISMEN***

BORSA İSTANBUL A.Ş.( BORÇLANMA ARAÇLARININ İŞLEM GÖRMEYE BAŞLAMASI 14:09:30  DO&CO AKTİENGESELLSCHAFT, BRİTİSH

AİRWAYS'İN LONDRA KALKIŞLI UÇUŞLARINDA İKRAM VE DAĞITIM14:10:18  PİYASAYA BAKIŞ-İTB'DE PAMUK İŞLEMİ GERÇEKLEŞMEDİ14:11:34

***DOCO*** DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT( İHALE SÜRECİ / SONUCU 14:11:36  ANALİZ-PİYASALARDA GELİŞMELER/BEKLENTİLER(BİZİM

MENKUL DEĞERLER)14:17:30  *İNGİLTERE/HAMMOND, "BOE BAŞKANI MARK CARNEY, GÖREV SÜRESİNDEN BİRAZ DAHA UZUN SÜRE

BİZİMLE14:17:49  *İNGİLTERE/HAMMOND, "CARNEY, OCAK 2020 SONUNA KADAR BOE BAŞKANI OLARAK GÖREV YAPACAK"14:20:32

*İNGİLTERE/HAMMOND, "BOE BAŞKAN YARDIMCISI JON CUNLİFFE YENİDEN ATANACAK"

Tags:
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09:20:08  ***ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( YATIRIM KURULUŞU VARANT - SERTİFİKA - SENETLERİNE09:20:30  ANALİZ-

PİYASALARDA GELİŞMELER/BEKLENTİLER(ANADOLU YATIRIM)09:20:50  ANALİZ-PİYASALARDA GELİŞMELER/BEKLENTİLER(YATIRIM

FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER)09:21:36  ANALİZ-BIST 100, VIOP 30 VE HİSSE SENETLERİ TEKNİK ANALİZİ(ANADOLU YATIRIM)09:21:42

ANALİZ-BIST100 BÜLTENİ(ALNUS YATIRIM)09:22:08  ANKET-BIST100 ENDEKSİ'NİN GÜNE ALIMLARLA BAŞLAMASI BEKLENİYOR09:24:04

***ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( PİYASA YAPICILIĞI KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN09:24:46  ANALİZ-PİYASALARDA

GELİŞMELER/BEKLENTİLER(ATA YATIRIM)09:26:56  ANALİZ-BIST BÜLTENİ(ALAN YATIRIM)09:27:04  ANALİZ-FOREX BÜLTENİ(ALAN

YATIRIM)09:27:16  ANALİZ-ALTIN FİYATLARI(ALAN YATIRIM)09:27:36  ANALİZ-PETROL FİYATLARI(ALAN YATIRIM)09:27:48  ANALİZ-PİYASALARDA

GELİŞMELER/BEKLENTİLER(AKBANK)09:29:10  ANALİZ-PİYASALARDA GELİŞMELER/BEKLENTİLER(AK YATIRIM)09:30:14  *SANAYİ VE

TEKNOLOJİ BAKANLIĞI: ÇALIŞAN KİŞİ BAŞINA ÜRETİM 2. ÇEYREKTE %0,24 AZALDI09:30:16  ANALİZ-BIST 100 TEKNİK ANALİZİ(OYAK YATIRIM

MENKUL DEĞERLER)09:30:18  *TCMB: 11 EYLÜL'DE DOLAR CİNSİ YABANCI PARA ZORUNLU VE SERBEST HESAPLARA ÖDENECEK GECELİK

FAİZ09:30:19  TABLO-İNTERBANK VE KAPALIÇARŞI DOLAR-EURO FİYATLARININ GÜN İÇİNDEKİ DEĞİŞİMLERİ09:30:20  *SANAYİ VE TEKNOLOJİ

BAKANLIĞI: ÇALIŞILAN SAAT BAŞINA ÜRETİM 2. ÇEYREKTE %0,29 ARTTI09:31:11  ANALİZ-PİYASALARDA GELİŞMELER/BEKLENTİLER(OYAK

YATIRIM MENKUL DEĞERLER)09:31:35  ANALİZ-VADELİ İŞLEM VE OPSİYON PİYASASI-VİOP(OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER)09:32:03

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI: ÇALIŞAN KİŞİ BAŞINA ÜRETİM 2. ÇEYREKTE %0,24 AZALDI09:32:32  ANALİZ-HAZİNE'DEN GÜNE BAKIŞ(OYAK

YATIRIM MENKUL DEĞERLER)09:33:30  ANALİZ-PİYASALARDA GELİŞMELER/BEKLENTİLER(İŞ YATIRIM)09:35:52  ANALİZ-BIST/VİOP

BÜLTENİ(AHLATCI YATIRIM)09:37:40  ANALİZ-BIST, VİOP VE TAHVİL(DENİZ YATIRIM)09:38:05  ANALİZ-FOREX BÜLTENİ(DENİZ YATIRIM)09:38:38

ANALİZ-ALTIN FİYATLARI(DENİZ YATIRIM)09:38:45  ANALİZ-FOREX BÜLTENİ(GEDİK FOREX)09:39:42  ANALİZ-EMTİA

FİYATLARI/METAL(DENİZBANK YATIRIM HİZMETLERİ GRUBU-DENİZ YATIRIM)09:39:45  ANALİZ-ALTIN VE GÜMÜŞ FİYATLARI(GEDİK

FOREX)09:40:35  ANALİZ-EMTİA FİYATLARI/TARIMSAL(DENİZBANK YATIRIM HİZMETLERİ GRUBU-DENİZ YATIRIM)09:41:18  ANALİZ-

PİYASALARDA GELİŞMELER/BEKLENTİLER(BİZİM MENKUL DEĞERLER)09:42:05  ANALİZ-BIST VE HİSSE TEKNİK ANALİZİ(İŞ YATIRIM)09:42:38

ANALİZ-FOREX PİYASALARI(TURKİSH FX)09:43:17  ANALİZ-PİYASALARDA GELİŞMELER/BEKLENTİLER(TSKB)09:43:18  ANALİZ-ALTIN

FİYATLARI(TURKİSH FX)09:43:29  ***DFKTR* *DOFIN* *DOBUR* *DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( ÖZEL DURUM

AÇIKLAMASI09:43:47  ANALİZ-PETROL FİYATLARI(TURKİSH FX)09:43:59  ATO HEYETİ, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI MUSTAFA VARANK'I

ZİYARET ETTİ09:47:21  İNGİLTERE'DE MUHAFAZAR PARTİ İÇİNDEKİ AB KARŞITLARI ALTERNATİF BREXİT PLANINI

YAYINLAMAYACAKLAR09:49:03  ANALİZ-PİYASA GÜNLÜĞÜ(İŞ BANKASI)09:51:21  ANALİZ-PİYASALARDA GELİŞMELER/BEKLENTİLER(PİRAMİT

MENKUL DEĞERLER)09:51:29  TANKER RAPORU-BOĞAZLARDAN BUGÜN 11 TANKER GEÇECEK09:52:19  DIŞİŞLERİ, LİBYA?DAKİ TERÖR

SALDIRISINI KINADI09:53:24  AHBİB: AĞUSTOS AYINDA AKDENİZ'DEN 82,3 MİLYON DOLAR DEĞERİNDE HUBUBAT BAKLİYAT İHRACATI

YAPILDI09:53:41  ANALİZ-FOREX BÜLTENİ(MEKSA YATIRIM)09:53:55  ANALİZ-ALTIN FİYATLARI(MEKSA YATIRIM)09:54:06  ANALİZ-PETROL

FİYATLARI(MEKSA YATIRIM)09:55:24  TÜSAYDER TARAFINDAN DÜZENLENEN SATINALMA ZİRVESİ STZ18, 1 ARALIK'TA YAPILACAK09:56:04

*BIST100 GÜNE (%0,19)176,09 PUAN ARTIŞLA 91.874,43 PUANDAN BAŞLADI(FOREKS ANKETİ +226)09:56:57  JAPONYA, KUZEY KORE?YE

?ŞARTLI YARDIM? SİNYALİ VERDİ09:57:26  ***AKBNK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. DUYURUSU 09:58:06

TESK/PALANDÖKEN: ENERJİ VE SU FİYATLARINDA ESNAFA İNDİRİM YAPILMALI09:59:18  PİYASAYA BAKIŞ-BIST100 ALIMLARLA BAŞLADI, EN

YAKIN TAHMİN: YATIRIM FİNANSMAN/KAMER KÜLEK09:59:28  ANALİZ-TÜPRAŞ TEKNİK ANALİZ(ICBC YATIRIM)09:59:59  *MERKEZ BANKASI

PİYASA AÇILIŞ REZERVİ: -120112,8 MİLYON TL10:00:00  *BANKALARIN SERBEST DEPO REZERVİ: 51656,2 MİLYON TL10:00:01  *12 EYLÜL 2018

İÇİN MERKEZ BANKASI GEÇİCİ PİYASA REZERVİ: 2578,8 MİLYON TL10:00:02  *13 EYLÜL 2018 İÇİN MERKEZ BANKASI GEÇİCİ PİYASA REZERVİ:

403,2 MİLYON TL10:00:13  *NORDİC OMXN40 ENDEKSİ AÇILIŞTA DEĞİŞİKLİK GÖSTERMEDİ10:00:16  TABLO-İNTERBANK VE KAPALIÇARŞI

DOLAR-EURO FİYATLARININ GÜN İÇİNDEKİ DEĞİŞİMLERİ10:00:18  *OSLO OBX ENDEKSİ AÇILIŞI, %0,210:00:22  *STOCKHOLM OMXS30 YATAY

BİR SEYİRDE AÇILDI10:00:24  *İNGİLTERE'DE FTSE 100 ENDEKSİ AÇILIŞI, - %0,0910:00:25  *HELSİNKİ OMXH25 ENDEKSİ AÇILIŞI, %0,210:00:33

***PSDTC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İŞLEM SIRASI DURDURMA BİLDİRİMİ 10:00:33  *KOPENHAG OMXC20

ENDEKSİ YATAY BİR SEYİRDE AÇILDI10:00:41  MERKEZ BANKASI VERİLERİNE GÖRE PİYASA 120.112,8 MİLYON TL EKSİDE AÇILDI10:00:49

*ALMANYA'DA DAX ENDEKSİ AÇILIŞI, %0,210:00:51  TABLO-LONDRA'DA ALTIN VE GÜMÜŞ AÇILIŞ DEĞERLERİ10:00:52  ENDEKSA: İZMİR METRO

GÜZERGAHINDA KONUT FİYATLARI SON 1 YILDA %21 DEĞERLENDİ10:01:00  *İSPANYA'DA IBEX 35 ENDEKSİ AÇILIŞI, %0,310:01:12  *İTALYA'DA

FTSE MIB ENDEKSİ AÇILIŞI, %0,510:01:13  *FRANSA'DA CAC 40 ENDEKSİ AÇILIŞI, %0,310:01:34  ***MEGAP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE

KESİCİ UYGULAMASI( İŞLEM SIRASI DURDURMA BİLDİRİMİ 10:02:27  ULAŞTIRMA BAKANI TURHAN: 1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ 18 MART 2022

YILINDA AÇILACAK10:03:53  *USDTRY 6,45 SEVİYESİNİN ALTINI GÖRDÜ, 6,449310:04:39  ***KRGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ

UYGULAMASI( İŞLEM SIRASI DURDURMA BİLDİRİMİ 10:05:50  TÜİK: 2016'DA TOPLAM TAŞIT-KM 280 MİLYAR 993 MİLYON OLARAK

HESAPLANDI10:06:32  İTALYA/MOAVERO, "PİYASA SPEKÜLASYONUNUN ENGELLEYECEK BİR BÜTÇE YAPMAYA KARARLIYIZ"10:07:18  ANALİZ-

PİYASALARDA GELİŞMELER/BEKLENTİLER(VAKIFBANK)10:07:25  OPEC PETROL SEPETİ 75,20 DOLAR/VARİL OLDU10:08:10  ***OZGYO*** BORSA

İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İŞLEM SIRASI DURDURMA BİLDİRİMİ 10:10:22  İZMİR?İN EN UZUN TÜNELİNİ KORDSA

GÜÇLENDİRİYOR10:11:57  ANALİZ-FOREX BÜLTENİ(ZİRAATFX)10:11:58  ANALİZ-ALTIN FİYATLARI(ZİRAATFX)10:12:50  TÜRK HAVA YOLLARI VE

IOM ARASINDA YENİ BİR İŞ BİRLİĞİ ANLAŞMASINA İMZA ATILDI10:14:36  TANKER RAPORU-BOTAŞ'TA 1 TANKER YÜKLEME YAPIYOR10:15:31

*TSPB/TOPAÇ: MEVDUAT FAİZ DÜZENLEMESİ KURUMSAL YATIRIMCI İÇİN OLUMSUZ-BLOOMBERG HT10:18:57  ANALİZ-YURT DIŞI

PİYASALAR(GEDİK YATIRIM)10:19:34  DOĞTAŞ, PAKİSTAN'DA 4 MAĞAZA BİRDEN AÇTI10:20:43  *TSPB/TOPAÇ: İLK 6 AYDA TOPLAM

VARLIKLARIMIZ 24,3 MİLYAR TL, ÖZSERMAYEMİZ 5,1 MİLYAR10:21:12  ANALİZ-FOREX BÜLTENİ(İNTEGRAL YATIRIM MENKUL)10:21:28  ANALİZ-

ALTIN VE GÜMÜŞ FİYATLARI(İNTEGRAL YATIRIM MENKUL)10:21:48  ANALİZ-PETROL FİYATLARI(İNTEGRAL YATIRIM MENKUL)10:28:08  ABD'NİN

KUZEY CAROLİNE EYALETİ SON 60 YILIN EN ŞİDDETLİ KASIRGASI İLE KARŞI KARŞIYA10:30:29  *TSPB/TOPAÇ: STOPAJ DÜZENLEMESİ
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SERMAYE PİYASASI ÜRÜNLERİYLE PARA PİYASASI DENGESİNİ10:30:30  MÜSİAD ANKARA/ERDAL: ÜRETİM VE İHRACAT EKSENLİ BİR EKONOMİ

MODELİ TESİS EDİLMELİ10:30:31  *MERKEZ BANKASI TL DEPO KARŞILIĞI DÖVİZ DEPO İHALESİNDE 1 HAFTA VADELİ FAİZ ORANI TL'DE

%19,2510:30:32  *MERKEZ BANKASI TL DEPO KARŞILIĞI DÖVİZ DEPO İHALESİNDE İHALE TUTARI 1 MİLYAR 500 MİLYON DOLAR10:30:33

MERKEZ BANKASI, 1 MİLYAR 500 MİLYON DOLAR TUTARINDA TL DEPO KARŞILIĞI DÖVİZ DEPO İHALESİ AÇTI10:30:34  TABLO-İNTERBANK VE

KAPALIÇARŞI DOLAR-EURO FİYATLARININ GÜN İÇİNDEKİ DEĞİŞİMLERİ10:31:45  *TSPB/TOPAÇ: YATIRIM FONU VE BORÇLANMA ARAÇLARINDA

STOPAJIN AYNI ORANDA DÜŞÜRÜLMESİNİ10:32:20  ANALİZ-PİYASALARDA GELİŞMELER/BEKLENTİLER(TURKİSH YATIRIM)10:33:01  İÇDAŞ 2

ÜLKEYE 3 GEMİ SATTI10:33:47  ANALİZ-VARANT PİYASASINDA BEKLENTİLER(İŞ YATIRIM)10:35:34  FED/BOSTİC: FED NÖTR FAİZ HADDİNİN

ARDINDAN DEĞERLENDİRME YAPMALI-BLOOMBERGHT.COM10:36:21  ANALİZ-VARANT PİYASASINDA BEKLENTİLER(DEUTSCHE BANK)10:37:00

ANALİZ-FOREX BÜLTENİ(İNFO YATIRIM FX)10:37:13  ANALİZ-ALTIN FİYATLARI(İNFO YATIRIM FX)10:37:24  ANALİZ-PETROL FİYATLARI(İNFO

YATIRIM FX)10:38:39  ABD?Lİ SS&C TECHNOLOGİES, INTRALİNKS HOLDİNGS?İ 1.5 MİLYAR DOLARA SATIN ALIYOR-

BLOOMBERGHT.COM10:38:59  ALMANYA'DA MAĞAZA ZİNCİRLERİ KAUFHOF VE KARSTADT BİRLEŞECEKLER10:43:40  *PUTİN, ÇİN DEVLET

BAŞKANI Xİ İLE GÖRÜŞTÜ, "SAVUNMA DAHİL PEKÇOK ALANDA YILLARDIR SÜREN GÜVENE10:44:32  ***PIT* *BMELK*** PİRAMİT MENKUL

KIYMETLER A.Ş.( PİYASA YAPICILIĞI KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN10:44:33  TANKER RAPORU-BTC'DE 1 TANKER YÜKLEME

YAPIYOR10:45:01  ***PIT* *RODRG*** PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.( PİYASA YAPICILIĞI KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN10:47:38

***OYLUM*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( PAY ALIM SATIM BİLDİRİMİ 10:55:20  *MORGAN STANLEY, "TCMB'NİN POLİTİKA FAİZİNİ 425

BAZ PUAN SIKILAŞTIRARAK YÜZDE 22,0'A10:56:01  *MORGAN STANLEY, "2018 DÖRDÜNCÜ ÇEYREKTE 125 BAZ PUAN DAHA FAİZ ARTIRIMI

YAPILACAĞI10:57:18  ***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( SERMAYE ARTIRIMI - AZALTIMI10:57:32  ***CMBTN***

BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İŞLEM SIRASI DURDURMA BİLDİRİMİ 10:57:46  ***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL

YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İHRAÇ TAVANINA İLİŞKİN BİLDİRİM 10:57:51  ***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.(

SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLECEK10:58:14  ***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İZAHNAME (SPK

ONAYINA SUNULAN) 10:59:39  TÜRKİYE LİMANLARINDAN YÜK ELLEÇLEMELERİ AĞUSTOS'TA %7,3 AZALDI11:00:04  *MERKEZ BANKASI, MİKTAR

BAZLI REPO İHALESİ AÇMADI11:00:05  *MERKEZ BANKASI TL DEPO KARŞILIĞI DÖVİZ DEPO İHALESİNDE TEKLİF TUTARI 80 MİLYON

DOLAR11:00:06  *MERKEZ BANKASI TL DEPO KARŞILIĞI DÖVİZ DEPO İHALESİNDE GERÇEKLEŞEN TUTAR 80 MİLYON DOLAR11:00:07  MERKEZ

BANKASI'NIN TL DEPO KARŞILIĞI DÖVİZ DEPO İHALESİNDE 80 MİLYON DOLAR TEKLİF GELDİ11:00:12  ANALİZ-ULUSLARARASI PİYASALAR(İŞ

YATIRIM)11:00:21  TABLO-İNTERBANK VE KAPALIÇARŞI DOLAR-EURO FİYATLARININ GÜN İÇİNDEKİ DEĞİŞİMLERİ11:01:36  ***VAKVK*** VAKIF

VARLIK KİRALAMA A.Ş.( TERTİP İHRAÇ BELGESİ 11:02:54  RO-RO GEMİLERİ İLE 7 AYDA TOPLAM 1 MİLYON 234 BİN ARAÇ TAŞINDI11:03:06

MORGAN STANLEY, 425 BAZ PUAN FAİZ ARTIRIMI BEKLİYOR11:04:03  TÜRKİYE'DE AĞUSTOS AYINDA 48 KRUVAZİYER GEMİ İLE 42 BİN 822

YOLÇU TAŞINDI11:06:45  *İRAN DIŞİŞLERİ BAKAN YARDIMCISI, "SURİYE'NİN IDLİB KENTİNDEKİ DURUMDAN ENDİŞE EDİYORUZ. BİR11:12:35

*ÇİN PİYASA DÜZENLEME KURULU BAŞKANI: TİCARET SAVAŞI NE ÇİN NE DE ABD'NİN YARARINA 11:13:15  *ÇİN PİYASA DÜZENLEME KURULU

BAŞKANI: TİCARET SORUNLARI SADECE DİYALOG VE MÜZAKERE YOLUYLA11:13:50  *ÇİN PİYASA DÜZENLEME KURULU BAŞKANI: TÜM

ŞİRKETLERE EŞİT MUAMELE EDECEĞİZ11:14:03  ***IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( ŞİRKET GENEL BİLGİ FORMU 11:15:14

*HOLLANDA'DA 2037 VADELİ DSL TAHVİL İHALESİNDE SATIŞ EUR875 MİLYON, ORTALAMA FAİZ %0,85011:17:40  ***AKSUE*** AKSU ENERJİ VE

TİCARET A.Ş.( ÖZEL DURUM AÇIKLAMASI (GENEL) 11:23:19  ANALİZ-KIYMETLİ METALLER(TROY KIYMETLİ MADEN TİCARETİ)11:25:11

*ALMANYA MALİYE BAKANI, "FİNANSAL HAREKET ALANININ SAVUNMA VE KALKINMA HARCAMALARI İÇİN11:26:53  *ALMANYA MALİYE BAKANI,

"KAMU BORCUNUN GSYH'YA ORANININ MAKSİMUM YÜZDE 60 OLMA KRİTERİNİ BU YIL11:26:59  ***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE

TİCARET A.Ş.( YENİ İŞ İLİŞKİSİ 11:28:03  *RUSYA EKONOMİ BAKANI, "MERKEZ BANKASI FAİZ KARARINI, KISA VADELİ OYNAKLIKLARLA DEĞİL,

UZUN11:28:10  RUSYA: TÜRKİYE İLE SURİYE KONUSUNDA FİKİR AYRILIKLARIMIZ OLABİLİR, ANCAK ORTAK PAYDA
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09:20:08  ***ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( YATIRIM KURULUŞU VARANT - SERTİFİKA - SENETLERİNE

09:20:30  ANALİZ-PİYASALARDA GELİŞMELER/BEKLENTİLER(ANADOLU YATIRIM)

09:20:50  ANALİZ-PİYASALARDA GELİŞMELER/BEKLENTİLER(YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER)

09:21:36  ANALİZ-BIST 100, VIOP 30 VE HİSSE SENETLERİ TEKNİK ANALİZİ(ANADOLU YATIRIM)

09:21:42  ANALİZ-BIST100 BÜLTENİ(ALNUS YATIRIM)

09:22:08  ANKET-BIST100 ENDEKSİ'NİN GÜNE ALIMLARLA BAŞLAMASI BEKLENİYOR

09:24:04  ***ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( PİYASA YAPICILIĞI KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN

09:24:46  ANALİZ-PİYASALARDA GELİŞMELER/BEKLENTİLER(ATA YATIRIM)

09:26:56  ANALİZ-BIST BÜLTENİ(ALAN YATIRIM)

09:27:04  ANALİZ-FOREX BÜLTENİ(ALAN YATIRIM)

09:27:16  ANALİZ-ALTIN FİYATLARI(ALAN YATIRIM)

09:27:36  ANALİZ-PETROL FİYATLARI(ALAN YATIRIM)

09:27:48  ANALİZ-PİYASALARDA GELİŞMELER/BEKLENTİLER(AKBANK)

09:29:10  ANALİZ-PİYASALARDA GELİŞMELER/BEKLENTİLER(AK YATIRIM)

09:30:14  *SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI: ÇALIŞAN KİŞİ BAŞINA ÜRETİM 2. ÇEYREKTE %0,24 AZALDI

09:30:16  ANALİZ-BIST 100 TEKNİK ANALİZİ(OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER)

09:30:18  *TCMB: 11 EYLÜL'DE DOLAR CİNSİ YABANCI PARA ZORUNLU VE SERBEST HESAPLARA ÖDENECEK GECELİK FAİZ

09:30:19  TABLO-İNTERBANK VE KAPALIÇARŞI DOLAR-EURO FİYATLARININ GÜN İÇİNDEKİ DEĞİŞİMLERİ

09:30:20  *SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI: ÇALIŞILAN SAAT BAŞINA ÜRETİM 2. ÇEYREKTE %0,29 ARTTI

09:31:11  ANALİZ-PİYASALARDA GELİŞMELER/BEKLENTİLER(OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER)

09:31:35  ANALİZ-VADELİ İŞLEM VE OPSİYON PİYASASI-VİOP(OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER)

09:32:03  SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI: ÇALIŞAN KİŞİ BAŞINA ÜRETİM 2. ÇEYREKTE %0,24 AZALDI

09:32:32  ANALİZ-HAZİNE'DEN GÜNE BAKIŞ(OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER)

09:33:30  ANALİZ-PİYASALARDA GELİŞMELER/BEKLENTİLER(İŞ YATIRIM)

09:35:52  ANALİZ-BIST/VİOP BÜLTENİ(AHLATCI YATIRIM)

09:37:40  ANALİZ-BIST, VİOP VE TAHVİL(DENİZ YATIRIM)

09:38:05  ANALİZ-FOREX BÜLTENİ(DENİZ YATIRIM)

09:38:38  ANALİZ-ALTIN FİYATLARI(DENİZ YATIRIM)

09:38:45  ANALİZ-FOREX BÜLTENİ(GEDİK FOREX)

09:39:42  ANALİZ-EMTİA FİYATLARI/METAL(DENİZBANK YATIRIM HİZMETLERİ GRUBU-DENİZ YATIRIM)

09:39:45  ANALİZ-ALTIN VE GÜMÜŞ FİYATLARI(GEDİK FOREX)

09:40:35  ANALİZ-EMTİA FİYATLARI/TARIMSAL(DENİZBANK YATIRIM HİZMETLERİ GRUBU-DENİZ YATIRIM)

09:41:18  ANALİZ-PİYASALARDA GELİŞMELER/BEKLENTİLER(BİZİM MENKUL DEĞERLER)

09:42:05  ANALİZ-BIST VE HİSSE TEKNİK ANALİZİ(İŞ YATIRIM)

09:42:38  ANALİZ-FOREX PİYASALARI(TURKİSH FX)

09:43:17  ANALİZ-PİYASALARDA GELİŞMELER/BEKLENTİLER(TSKB)

09:43:18  ANALİZ-ALTIN FİYATLARI(TURKİSH FX)

09:43:29  ***DFKTR* *DOFIN* *DOBUR* *DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( ÖZEL DURUM AÇIKLAMASI

09:43:47  ANALİZ-PETROL FİYATLARI(TURKİSH FX)

09:43:59  ATO HEYETİ, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI MUSTAFA VARANK'I ZİYARET ETTİ

09:47:21  İNGİLTERE'DE MUHAFAZAR PARTİ İÇİNDEKİ AB KARŞITLARI ALTERNATİF BREXİT PLANINI YAYINLAMAYACAKLAR

09:49:03  ANALİZ-PİYASA GÜNLÜĞÜ(İŞ BANKASI)

09:51:21  ANALİZ-PİYASALARDA GELİŞMELER/BEKLENTİLER(PİRAMİT MENKUL DEĞERLER)

09:51:29  TANKER RAPORU-BOĞAZLARDAN BUGÜN 11 TANKER GEÇECEK

09:52:19  DIŞİŞLERİ, LİBYA’DAKİ TERÖR SALDIRISINI KINADI

09:53:24  AHBİB: AĞUSTOS AYINDA AKDENİZ'DEN 82,3 MİLYON DOLAR DEĞERİNDE HUBUBAT BAKLİYAT İHRACATI YAPILDI

09:53:41  ANALİZ-FOREX BÜLTENİ(MEKSA YATIRIM)

09:53:55  ANALİZ-ALTIN FİYATLARI(MEKSA YATIRIM)

09:54:06  ANALİZ-PETROL FİYATLARI(MEKSA YATIRIM)

09:55:24  TÜSAYDER TARAFINDAN DÜZENLENEN SATINALMA ZİRVESİ STZ18, 1 ARALIK'TA YAPILACAK

09:56:04  *BIST100 GÜNE (%0,19)176,09 PUAN ARTIŞLA 91.874,43 PUANDAN BAŞLADI(FOREKS ANKETİ +226)

09:56:57  JAPONYA, KUZEY KORE’YE “ŞARTLI YARDIM” SİNYALİ VERDİ

09:57:26  ***AKBNK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. DUYURUSU

09:58:06  TESK/PALANDÖKEN: ENERJİ VE SU FİYATLARINDA ESNAFA İNDİRİM YAPILMALI
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09:59:18  PİYASAYA BAKIŞ-BIST100 ALIMLARLA BAŞLADI, EN YAKIN TAHMİN: YATIRIM FİNANSMAN/KAMER KÜLEK

09:59:28  ANALİZ-TÜPRAŞ TEKNİK ANALİZ(ICBC YATIRIM)

09:59:59  *MERKEZ BANKASI PİYASA AÇILIŞ REZERVİ: -120112,8 MİLYON TL

10:00:00  *BANKALARIN SERBEST DEPO REZERVİ: 51656,2 MİLYON TL

10:00:01  *12 EYLÜL 2018 İÇİN MERKEZ BANKASI GEÇİCİ PİYASA REZERVİ: 2578,8 MİLYON TL

10:00:02  *13 EYLÜL 2018 İÇİN MERKEZ BANKASI GEÇİCİ PİYASA REZERVİ: 403,2 MİLYON TL

10:00:13  *NORDİC OMXN40 ENDEKSİ AÇILIŞTA DEĞİŞİKLİK GÖSTERMEDİ

10:00:16  TABLO-İNTERBANK VE KAPALIÇARŞI DOLAR-EURO FİYATLARININ GÜN İÇİNDEKİ DEĞİŞİMLERİ

10:00:18  *OSLO OBX ENDEKSİ AÇILIŞI, %0,2

10:00:22  *STOCKHOLM OMXS30 YATAY BİR SEYİRDE AÇILDI

10:00:24  *İNGİLTERE'DE FTSE 100 ENDEKSİ AÇILIŞI, - %0,09

10:00:25  *HELSİNKİ OMXH25 ENDEKSİ AÇILIŞI, %0,2

10:00:33  ***PSDTC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İŞLEM SIRASI DURDURMA BİLDİRİMİ

10:00:33  *KOPENHAG OMXC20 ENDEKSİ YATAY BİR SEYİRDE AÇILDI

10:00:41  MERKEZ BANKASI VERİLERİNE GÖRE PİYASA 120.112,8 MİLYON TL EKSİDE AÇILDI

10:00:49  *ALMANYA'DA DAX ENDEKSİ AÇILIŞI, %0,2

10:00:51  TABLO-LONDRA'DA ALTIN VE GÜMÜŞ AÇILIŞ DEĞERLERİ

10:00:52  ENDEKSA: İZMİR METRO GÜZERGAHINDA KONUT FİYATLARI SON 1 YILDA %21 DEĞERLENDİ

10:01:00  *İSPANYA'DA IBEX 35 ENDEKSİ AÇILIŞI, %0,3

10:01:12  *İTALYA'DA FTSE MIB ENDEKSİ AÇILIŞI, %0,5

10:01:13  *FRANSA'DA CAC 40 ENDEKSİ AÇILIŞI, %0,3

10:01:34  ***MEGAP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İŞLEM SIRASI DURDURMA BİLDİRİMİ

10:02:27  ULAŞTIRMA BAKANI TURHAN: 1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ 18 MART 2022 YILINDA AÇILACAK

10:03:53  *USDTRY 6,45 SEVİYESİNİN ALTINI GÖRDÜ, 6,4493

10:04:39  ***KRGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İŞLEM SIRASI DURDURMA BİLDİRİMİ

10:05:50  TÜİK: 2016'DA TOPLAM TAŞIT-KM 280 MİLYAR 993 MİLYON OLARAK HESAPLANDI

10:06:32  İTALYA/MOAVERO, "PİYASA SPEKÜLASYONUNUN ENGELLEYECEK BİR BÜTÇE YAPMAYA KARARLIYIZ"

10:07:18  ANALİZ-PİYASALARDA GELİŞMELER/BEKLENTİLER(VAKIFBANK)

10:07:25  OPEC PETROL SEPETİ 75,20 DOLAR/VARİL OLDU

10:08:10  ***OZGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İŞLEM SIRASI DURDURMA BİLDİRİMİ

10:10:22  İZMİR’İN EN UZUN TÜNELİNİ KORDSA GÜÇLENDİRİYOR

10:11:57  ANALİZ-FOREX BÜLTENİ(ZİRAATFX)

10:11:58  ANALİZ-ALTIN FİYATLARI(ZİRAATFX)

10:12:50  TÜRK HAVA YOLLARI VE IOM ARASINDA YENİ BİR İŞ BİRLİĞİ ANLAŞMASINA İMZA ATILDI

10:14:36  TANKER RAPORU-BOTAŞ'TA 1 TANKER YÜKLEME YAPIYOR

10:15:31  *TSPB/TOPAÇ: MEVDUAT FAİZ DÜZENLEMESİ KURUMSAL YATIRIMCI İÇİN OLUMSUZ-BLOOMBERG HT

10:18:57  ANALİZ-YURT DIŞI PİYASALAR(GEDİK YATIRIM)

10:19:34  DOĞTAŞ, PAKİSTAN'DA 4 MAĞAZA BİRDEN AÇTI

10:20:43  *TSPB/TOPAÇ: İLK 6 AYDA TOPLAM VARLIKLARIMIZ 24,3 MİLYAR TL, ÖZSERMAYEMİZ 5,1 MİLYAR

10:21:12  ANALİZ-FOREX BÜLTENİ(İNTEGRAL YATIRIM MENKUL)

10:21:28  ANALİZ-ALTIN VE GÜMÜŞ FİYATLARI(İNTEGRAL YATIRIM MENKUL)

10:21:48  ANALİZ-PETROL FİYATLARI(İNTEGRAL YATIRIM MENKUL)

10:28:08  ABD'NİN KUZEY CAROLİNE EYALETİ SON 60 YILIN EN ŞİDDETLİ KASIRGASI İLE KARŞI KARŞIYA

10:30:29  *TSPB/TOPAÇ: STOPAJ DÜZENLEMESİ SERMAYE PİYASASI ÜRÜNLERİYLE PARA PİYASASI DENGESİNİ

10:30:30  MÜSİAD ANKARA/ERDAL: ÜRETİM VE İHRACAT EKSENLİ BİR EKONOMİ MODELİ TESİS EDİLMELİ

10:30:31  *MERKEZ BANKASI TL DEPO KARŞILIĞI DÖVİZ DEPO İHALESİNDE 1 HAFTA VADELİ FAİZ ORANI TL'DE %19,25

10:30:32  *MERKEZ BANKASI TL DEPO KARŞILIĞI DÖVİZ DEPO İHALESİNDE İHALE TUTARI 1 MİLYAR 500 MİLYON DOLAR

10:30:33  MERKEZ BANKASI, 1 MİLYAR 500 MİLYON DOLAR TUTARINDA TL DEPO KARŞILIĞI DÖVİZ DEPO İHALESİ AÇTI

10:30:34  TABLO-İNTERBANK VE KAPALIÇARŞI DOLAR-EURO FİYATLARININ GÜN İÇİNDEKİ DEĞİŞİMLERİ

10:31:45  *TSPB/TOPAÇ: YATIRIM FONU VE BORÇLANMA ARAÇLARINDA STOPAJIN AYNI ORANDA DÜŞÜRÜLMESİNİ

10:32:20  ANALİZ-PİYASALARDA GELİŞMELER/BEKLENTİLER(TURKİSH YATIRIM)

10:33:01  İÇDAŞ 2 ÜLKEYE 3 GEMİ SATTI

10:33:47  ANALİZ-VARANT PİYASASINDA BEKLENTİLER(İŞ YATIRIM)

10:35:34  FED/BOSTİC: FED NÖTR FAİZ HADDİNİN ARDINDAN DEĞERLENDİRME YAPMALI-BLOOMBERGHT.COM

10:36:21  ANALİZ-VARANT PİYASASINDA BEKLENTİLER(DEUTSCHE BANK)

10:37:00  ANALİZ-FOREX BÜLTENİ(İNFO YATIRIM FX)

10:37:13  ANALİZ-ALTIN FİYATLARI(İNFO YATIRIM FX)

10:37:24  ANALİZ-PETROL FİYATLARI(İNFO YATIRIM FX)

10:38:39  ABD’Lİ SS&C TECHNOLOGİES, INTRALİNKS HOLDİNGS’İ 1.5 MİLYAR DOLARA SATIN ALIYOR-BLOOMBERGHT.COM

10:38:59  ALMANYA'DA MAĞAZA ZİNCİRLERİ KAUFHOF VE KARSTADT BİRLEŞECEKLER

10:43:40  *PUTİN, ÇİN DEVLET BAŞKANI Xİ İLE GÖRÜŞTÜ, "SAVUNMA DAHİL PEKÇOK ALANDA YILLARDIR SÜREN GÜVENE

10:44:32  ***PIT* *BMELK*** PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.( PİYASA YAPICILIĞI KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN

10:44:33  TANKER RAPORU-BTC'DE 1 TANKER YÜKLEME YAPIYOR



10:45:01  ***PIT* *RODRG*** PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.( PİYASA YAPICILIĞI KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN

10:47:38  ***OYLUM*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( PAY ALIM SATIM BİLDİRİMİ

10:55:20  *MORGAN STANLEY, "TCMB'NİN POLİTİKA FAİZİNİ 425 BAZ PUAN SIKILAŞTIRARAK YÜZDE 22,0'A

10:56:01  *MORGAN STANLEY, "2018 DÖRDÜNCÜ ÇEYREKTE 125 BAZ PUAN DAHA FAİZ ARTIRIMI YAPILACAĞI

10:57:18  ***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( SERMAYE ARTIRIMI - AZALTIMI

10:57:32  ***CMBTN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İŞLEM SIRASI DURDURMA BİLDİRİMİ

10:57:46  ***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İHRAÇ TAVANINA İLİŞKİN BİLDİRİM

10:57:51  ***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLECEK

10:58:14  ***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İZAHNAME (SPK ONAYINA SUNULAN)

10:59:39  TÜRKİYE LİMANLARINDAN YÜK ELLEÇLEMELERİ AĞUSTOS'TA %7,3 AZALDI

11:00:04  *MERKEZ BANKASI, MİKTAR BAZLI REPO İHALESİ AÇMADI

11:00:05  *MERKEZ BANKASI TL DEPO KARŞILIĞI DÖVİZ DEPO İHALESİNDE TEKLİF TUTARI 80 MİLYON DOLAR

11:00:06  *MERKEZ BANKASI TL DEPO KARŞILIĞI DÖVİZ DEPO İHALESİNDE GERÇEKLEŞEN TUTAR 80 MİLYON DOLAR

11:00:07  MERKEZ BANKASI'NIN TL DEPO KARŞILIĞI DÖVİZ DEPO İHALESİNDE 80 MİLYON DOLAR TEKLİF GELDİ

11:00:12  ANALİZ-ULUSLARARASI PİYASALAR(İŞ YATIRIM)

11:00:21  TABLO-İNTERBANK VE KAPALIÇARŞI DOLAR-EURO FİYATLARININ GÜN İÇİNDEKİ DEĞİŞİMLERİ

11:01:36  ***VAKVK*** VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( TERTİP İHRAÇ BELGESİ

11:02:54  RO-RO GEMİLERİ İLE 7 AYDA TOPLAM 1 MİLYON 234 BİN ARAÇ TAŞINDI

11:03:06  MORGAN STANLEY, 425 BAZ PUAN FAİZ ARTIRIMI BEKLİYOR

11:04:03  TÜRKİYE'DE AĞUSTOS AYINDA 48 KRUVAZİYER GEMİ İLE 42 BİN 822 YOLÇU TAŞINDI

11:06:45  *İRAN DIŞİŞLERİ BAKAN YARDIMCISI, "SURİYE'NİN IDLİB KENTİNDEKİ DURUMDAN ENDİŞE EDİYORUZ. BİR

11:12:35  *ÇİN PİYASA DÜZENLEME KURULU BAŞKANI: TİCARET SAVAŞI NE ÇİN NE DE ABD'NİN YARARINA

11:13:15  *ÇİN PİYASA DÜZENLEME KURULU BAŞKANI: TİCARET SORUNLARI SADECE DİYALOG VE MÜZAKERE YOLUYLA

11:13:50  *ÇİN PİYASA DÜZENLEME KURULU BAŞKANI: TÜM ŞİRKETLERE EŞİT MUAMELE EDECEĞİZ

11:14:03  ***IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( ŞİRKET GENEL BİLGİ FORMU

11:15:14  *HOLLANDA'DA 2037 VADELİ DSL TAHVİL İHALESİNDE SATIŞ EUR875 MİLYON, ORTALAMA FAİZ %0,850

11:17:40  ***AKSUE*** AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.( ÖZEL DURUM AÇIKLAMASI (GENEL)

11:23:19  ANALİZ-KIYMETLİ METALLER(TROY KIYMETLİ MADEN TİCARETİ)

11:25:11  *ALMANYA MALİYE BAKANI, "FİNANSAL HAREKET ALANININ SAVUNMA VE KALKINMA HARCAMALARI İÇİN

11:26:53  *ALMANYA MALİYE BAKANI, "KAMU BORCUNUN GSYH'YA ORANININ MAKSİMUM YÜZDE 60 OLMA KRİTERİNİ BU YIL

11:26:59  ***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( YENİ İŞ İLİŞKİSİ

11:28:03  *RUSYA EKONOMİ BAKANI, "MERKEZ BANKASI FAİZ KARARINI, KISA VADELİ OYNAKLIKLARLA DEĞİL, UZUN

11:28:10  RUSYA: TÜRKİYE İLE SURİYE KONUSUNDA FİKİR AYRILIKLARIMIZ OLABİLİR, ANCAK ORTAK PAYDA
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11:30:01  *İNGİLTERE'DE AĞUSTOS'TA İŞSİZLİK BAŞVURULARI DEĞİŞİMİ 8.700, BAŞVURULARIN İŞGÜCÜNE ORANI %2,6

11:30:02  *İNGİLTERE'DE TEMMUZ'DA 3 AYLIK ILO'YA UYUMLU İŞSİZ SAYISI -55.000, İŞSİZLİK ORANI %4,0

11:30:03  *İNGİLTERE'DE TEMMUZ'DA 3 AYLIK BONUS DAHİL ORTALAMA KAZANÇLAR %2,6

11:30:04  *İNGİLTERE'DE TEMMUZ'DA 3 AYLIK ORTALAMA KAZANÇLAR %2,9

11:30:05  *İNGİLTERE'DE TEMMUZ'DA 3 AYLIK ORTALAMA KAZANÇLAR BEKLENTİSİ %2,8

11:30:06  *İNGİLTERE'DE HAZİRAN'DA 3 AYLIK ORTALAMA KAZANÇLAR DEĞİŞMEDİ, %2,7

11:30:05  ***NIBAS*** NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( ŞİRKET GENEL BİLGİ FORMU

11:30:19  TABLO-İNTERBANK VE KAPALIÇARŞI DOLAR-EURO FİYATLARININ GÜN İÇİNDEKİ DEĞİŞİMLERİ

11:31:03  ***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( FON SÜREKLİ BİLGİLENDİRME FORMU

11:31:28  ABD, ULUSLARARASI CEZA MAHKEMESİ'NE YAPTIRIM TEHDİDİNDE BULUNDU-BBC TÜRKÇE

11:32:52  AB'NİN 2030'DA NÜKLEER ENERJİ KAPASİTESİ % 30 DÜŞEBİLİR

11:33:01  *EBRD, AKFEN HOLDİNG'E 102 MİLYON DOLARA KADAR FİNANSMAN SAĞLAYACAK-BLOOMBERG HT

11:33:37  TSPB BAŞKANI TOPAÇ: STOPAJIN DÜŞÜRÜLMESİNİ TALEP ETTİK-DÜNYA

11:34:56  ÇİN, NÜFUSUNU ARTIRMAK İÇİN AİLE PLANLAMASINA SON VERMEYE HAZIRLANIYOR-BBC TÜRKÇE

11:38:28  AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ, 13 ENERJİ SANTRALİNİN YAPIMI İÇİN EBRD'DEN 102 MİLYON DOLARLIK

11:39:46  *MOODY'S, "NOT VERDİĞİMİZ TÜRK ŞİRKETLERİNİN ÇOĞU REFİNANSMAN RİSKLERİNİ ARTAN BELİRSİZLİKLERE

11:41:41  ÇAVUŞOĞLU, BÜKREŞ’İ ZİYARET EDİYOR

11:43:20  MOODY'S, "NOT VERDİĞİMİZ TÜRK ŞİRKETLERİNİN ÇOĞU REFİNANSMAN RİSKLERİNİ YÖNETEBİLİRLER"

11:43:59  ALPASLAN II BARAJI VE HES SOL SAHİL RÖPRİZ SAHASI PROJESİ İLE İLGİLİ ÇED SÜRECİ BAŞLADI

11:45:56  ANALİZ-FOREX BÜLTENİ(İŞ YATIRIM)

11:46:08  ANALİZ-ALTIN FİYATLARI(İŞ YATIRIM)

11:48:43  BAŞBAKAN HAYDAR İBADİ’NİN BASRA’DA KALDIĞI OTELİN PROTESTOCULAR TARAFINDAN BASILDIĞI HABERLERİ

11:50:16  ***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( ŞİRKET GENEL BİLGİ FORMU

11:51:43  YENİLEME- MOODY'S, "NOT VERDİĞİMİZ TÜRK ŞİRKETLERİNİN ÇOĞU REFİNANSMAN RİSKLERİNİ

11:53:07  *ÇİN, DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ'NDEN ABD'YE TİCARİ YAPTIRIMLAR UYGULAYABİLMEK İÇİN YETKİ İSTEYECEK

11:54:41  ***OZGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İŞLEM SIRASI DURDURMA BİLDİRİMİ

11:57:34  SURİYE SINIRINA İŞ MAKİNASI SEVKİYATI YAPILDI

11:57:46  *ÇİN'İN ABD'YE KARŞI YAPTIRIM TALEBİ 2013 YILINDAKİ DAMPİNG ANLAŞMAZLIĞI İLE İLİŞKİLİ

12:00:21  TABLO-İNTERBANK VE KAPALIÇARŞI DOLAR-EURO FİYATLARININ GÜN İÇİNDEKİ DEĞİŞİMLERİ

12:00:33  *ALMANYA'DA EYLÜL'DE ZEW EKONOMİK DUYARLILIK ENDEKSİ -10,6 (BEKLENTİ -13,5, ÖNCEKİ -13,7)

12:00:44  *ALMANYA'DA EYLÜL'DE ZEW CARİ DURUM ENDEKSİ 76,0 (ÖNCEKİ 72,6)

12:01:12  *EURO BÖLGESİ'NDE İKİNCİ ÇEYREKTE İSTİHDAM YÜZDE 0,4 ARTTI, YILLIK BAZDA ARTIŞ YÜZDE 1,5

12:01:16  ELEKTRİKTE, AĞUSTOS VE EYLÜL AYLARININ ARDINDAN EKİM AYINDA TARİFE ARTIŞI BEKLENİYOR-HABERTÜRK

12:02:13  *ZEW, "ANKET DÖNEMİNDE TÜRKİYE VE ARJANTİN'DE KUR KRİZLERİ YOĞUNLAŞTI, TEMMUZ'DA ALMANYA SANAYİ

12:02:37  *ZEW, "BU OLUMSUZ ŞARTLARA RAĞMEN, ALMANYA İÇİN EKONOMİK BEKLENTİLER HAFİF ŞEKİLDE İYİLEŞTİ"

12:04:05  ***CEMAS* *BEYAZ* *KUYAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( ENDEKSLERDE KULLANILAN FİİLİ DOLAŞIMDAKİ PAY

12:04:55  ***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( PAY DIŞINDA SERMAYE PİYASASI ARACI İŞLEMLERİNE İLİŞKİN BİLDİRİM

12:05:19  ***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( PAY DIŞINDA SERMAYE PİYASASI ARACI İŞLEMLERİNE İLİŞKİN BİLDİRİM

12:05:39  ***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( PAY DIŞINDA SERMAYE PİYASASI ARACI İŞLEMLERİNE İLİŞKİN BİLDİRİM

12:05:58  ***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( ŞİRKET GENEL BİLGİ FORMU

12:16:39  ANALİZ-HAFTALIK MODEL PORTFÖY(AHLATCI YATIRIM)

12:20:24  ATB MECLİS BAŞKANI ERDEL, ULUSAL PAMUK KONSEYİ YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYELİĞİNE SEÇİLDİ

12:20:42  AOSB’NİN İHRACAT HACMİ, UR-GE PROJESİYLE GÜÇLENECEK

12:21:07  ***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( FON SÜREKLİ BİLGİLENDİRME FORMU

12:22:31  ***PENGD*** PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( ÖZEL DURUM AÇIKLAMASI (GENEL)

12:23:27  OMV: ROMANYA, KABUL EDİLEBİLİR BİR DÜZENLEYİCİ ÇERÇEVE BELİRLERSE 1 MİLYAR EURO YATIRIM

12:30:15  TABLO-İNTERBANK VE KAPALIÇARŞI DOLAR-EURO FİYATLARININ GÜN İÇİNDEKİ DEĞİŞİMLERİ

12:31:35  İNGİLTERE'DE ÜCRETLERDE ARTIŞ BEKLENTİLERİN ÜZERİNE ÇIKTI

12:32:40  *İTALYA EKONOMİ BAKANI, "2019'DA KİŞİSEL GELİR VERGİSİNDE İNDİRİM YAPILMASINI DESTEKLİYORUZ,

12:33:23  *İTALYA EKONOMİ BAKANI, "EMEKLİLİK YASASININ DEĞİŞMESİNE İHTİYAÇ VAR"

12:35:07  *TRT120820T12 TANIMLI TAHVİL İHALESİNDE PİYASA YAPICILARA NET ROT SATIŞ 801,0 MİLYON TL

12:35:08  *TRT120820T12 TANIMLI TAHVİL İHALESİNDE KAMUYA NET ROT SATIŞ 1 MİLYAR 660,0 MİLYON TL

12:35:09  *TRT120820T12 TANIMLI TAHVİL İHALESİNDE PİYASA YAPICI TEKLİFİ 1 MİLYAR 780,0 MİLYON TL

12:36:16  HAZİNE, İHALE ÖNCESİ TOPLAM 2,46 MİLYON TL ROT SATIŞ YAPTI
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12:36:54  *İNGİLTERE'DE 2049 VADELİ GILT TAHVİL İHALESİNDE ORTALAMA FAİZ %1,826

12:36:55  *İNGİLTERE'DE 2049 VADELİ TAHVİL İHALESİNDE SATIŞIN 1,76 KATI TALEP GELDİ

12:39:33  ÇİN, ABD'YE YAPTIRIM UYGULAMAK İÇİN DTÖ'DEN İZİN İSTEYECEK

12:54:32  ALMANYA MALİYE BAKANI, "AB'NİN BORÇ/GSYH ORANI İÇİN LİMİTİNE BU YIL VEYA GELECEK YIL UYACAĞIZ"

12:59:42  *OECD BÖLGESİ'NDE TEMMUZ'DA İŞSİZLİK ORANI %5,3 (ÖNCEKİ %5,2)

12:59:43  ETİYOPYA-ERİTRE SINIRI 20 YIL SONRA YENİDEN AÇILIYOR

13:00:00  *ABD'DE AĞUSTOS'TA NFIB KÜÇÜK İŞLETMELER GÜVEN ENDEKSİ 108,8 (ÖNCEKİ 107,9)

13:00:20  ***GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( PAY DIŞINDA SERMAYE PİYASASI ARACI İŞLEMLERİNE

13:02:20  TABLO-İNTERBANK VE KAPALIÇARŞI DOLAR-EURO FİYATLARININ GÜN İÇİNDEKİ DEĞİŞİMLERİ

13:06:07  *ÇİN DEVLET BAŞKANI, "GİDEREK ÖNGÖRÜLEMEZ HALE GELEN JEOPOLİTİK İKLİM RUSYA-ÇİN ORTAKLIĞINI

13:07:14  YENİLEME-BEYAZ SARAY: TRUMP KİM JONG UN İLE İKİNCİ BİR ZİRVEYE HAZIRLANIYOR

13:07:38  *ÇİN DEVLET BAŞKANI, "RUSYA-ÇİN KORUMACILIĞA ORTAKLAŞA KARŞI ÇIKMALILAR"

13:08:14  *ÇİN DEVLET BAŞKANI, "RUSYA-ÇİN ULUSLARARASI PROBLEMLERE TEK TARAFLI YAKLAŞIMLARA KARŞI

13:09:41  TİCİMAX/ÇİĞDEMLİ: E-İHRACATTA CİRO %85 ARTTI

13:15:06  BASIN BÜLTENİ-MÜSİAD/ÜLKÜ: TÜRKİYE EKONOMİSİ, İKİNCİ ÇEYREKTE DE YÜZDE 5,2 BÜYÜYEREK

13:15:07  BASIN BÜLTENİ-ATO BAŞKANI BARAN BAŞKANLIĞINDAKİ, HEYET SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI MUSTAFA

13:15:08  BASIN BÜLTENİ-TEKNOSA ‘MEMNUNİYET DEĞİŞİM UYGULAMASI’NI BAŞLATTI

13:15:09  BASIN BÜLTENİ-JAGUAR VE LAND ROVER OTOMOBİLLERDE KDV BORUSAN OTOMOTİV'DEN

13:15:10  BASIN BÜLTENİ-SATINALMA YÖNETİCİLERİ 1 ARALIK'TA STZ18'DE BULUŞACAK

13:15:11  BASIN BÜLTENİ-ELAZIĞ TSO/ARSLAN: PAROLAMIZ ÜRETİM, İHRACAT VE İÇ TASARRUF OLMALIDIR

13:15:12  BASIN BÜLTENİ-BİDOLUBASKİ.COM/ATAKOĞLU: ÖĞRENCİLERİN KIRTASİYE MASRAFI YÜZDE 30 ARTTI

13:15:13  BASIN BÜLTENİ-BSH, HOME CONNECT KONSEPTİYLE AĞA BAĞLI MUTFAK EKOSİSTEMİNİ GÜÇLENDİRDİ

13:15:14  BASIN BÜLTENİ-AYDIN ERKOÇ, BAŞKENT OTOMOTİVCİLER DERNEĞİ BAŞKANLIĞINA YENİDEN SEÇİLDİ

13:15:15  BASIN BÜLTENİ-KONFOR MOBİLYA, "EYLÜL AYINA ÖZEL İNDİRİM KAMPANYASI DÜZENLİYOR

13:15:16  BASIN BÜLTENİ-GARANTİ BANKASI KREDİ KARTLARINDAN AVANTAJLI FIRSATLAR SUNULUYOR

13:15:17  BASIN BÜLTENİ-SAS SİGORTA ŞİRKETLERİNE UFRS 17 DESTEĞİ İÇİN HAZIR

13:15:18  BASIN BÜLTENİ-VESTEL VENUS’ÜN YENİ MODELİ V6 SATIŞTA ÇIKTI

13:15:19  BASIN BÜLTENİ-ADCOLONY, PAZARLAMA YÖNETİCİLERİNİ 10-11 EYLÜL DE İSTANBUL DA “ADCOLONY

13:15:20  BASIN BÜLTENİ-TÜRKİYE PERAKENDECİLER FEDERASYONU, ÜYE KAMPINI GERÇEKLEŞTİRDİ

13:15:21  BASIN BÜLTENİ-PRATİCAR, ARAÇLARIN İHTİYACI OLAN HİZMETLERİ SUNUYOR

13:15:22  BASIN BÜLTENİ-CİTROEN C3 TÜRKİYE RALLİSİ'NE HAZIR

13:15:23  BASIN BÜLTENİ-ALARKO CARRİER, KOMBİ BAKIMI KONUSUNDA KULLANICILARI UYARDI

13:15:24  BASIN BÜLTENİ-ÇEDAŞ’IN YENİ GENEL MÜDÜRÜ NİYAZİ KIVILCIM OLDU

13:15:25  BASIN BÜLTENİ-TRENDYOL, OKUL ALIŞVERİŞİNDE ALTERNATİF OLUYOR

13:15:26  BASIN BÜLTENİ-TÜRKİYE AÇIK BİLİM ZİRVESİ”NDE AÇIK BİLİM VE AÇIK İNOVASYON TARTIŞILDI

13:15:27  BASIN BÜLTENİ-TESKON+SODEX FUARI, SEKTÖRÜN TÜM BİLEŞENLERİNİ İZMİR’DE BİR ARAYA GETİRMEYE

13:15:28  BASIN BÜLTENİ-DİJİTAL PAZARLAMA İLETİŞİMİ SERTİFİKA PROGRAMININ 11.Sİ 13 EKİM'DE BAŞLIYOR

13:15:29  BASIN BÜLTENİ-EGELİ SANAYİCİLER TÜRKİYE İKLİMİNİ DEĞİŞTİRECEK ZİRVEYE HAZIRLANIYOR

13:15:30  BASIN BÜLTENİ-'SON GELİŞMELER IŞIĞINDA İRAN' BAŞLIKLI TOPLANTI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

13:15:31  BASIN BÜLTENİ-TÜRKERLER, 2 AYRI GAYRİMENKUL PROJESİYLE KAZANÇ KAMPANYASINA İMZA ATIYOR

13:15:32  BASIN BÜLTENİ-EGELİ SANAYİCİLER TÜRKİYE İKLİMİNİ DEĞİŞTİRECEK ZİRVEYE HAZIRLANIYOR

13:15:33  BASIN BÜLTENİ-FORTİNET NESNELERİN İNTERNETİ GÜVENLİĞİNE YÖNELİK YENİ AĞ ERİŞİM KONTROL ÇÖZÜMÜNÜ

13:15:34  BASIN BÜLTENİ-BİREVİM/ÇİFTÇİ: YERLİ VE MİLLİ TASARRUF MODELİ TÜRKİYE’NİN GELECEĞİ İÇİN ÖNEMLİ

13:15:35  BASIN BÜLTENİ-İNİNAL'IN THİNKNEURO İŞBİRLİĞİNDEKİ PROJESİ, 2018 BAYKUŞ ÖDÜLLERİ'NDE GÜMÜŞ

13:15:36  BASIN BÜLTENİ-TURKCELL’İN HIZLI GİRİŞ TEKNOLOJİSİ, 10 MİLYON KULLANICI BARAJINI AŞTI

13:15:37  BASIN BÜLTENİ-CONTİNENTAL 2030'DA DA EN ÇOK TERCİH EDİLEN TEDARİKÇİ OLMAYA ODAKLANDI

13:15:38  BASIN BÜLTENİ-230 B-FİT'Lİ KADIN GİRİŞİMCİ TÜRKİYE'NİN SPOR KÜLTÜRÜNÜ DEĞİŞTİRİYOR

13:15:39  BASIN BÜLTENİ-CASTROL FORD TEAM TÜRKİYE, DÜNYA RALLİ ŞAMPİYONASI'NIN 10. AYAĞI RALLY TURKEY'DE

13:15:40  BASIN BÜLTENİ-SUR YAPI ANTALYA’DA 450 BİN METREKARE İMALAT TAMAMLANDI

13:15:41  BASIN BÜLTENİ-MERCEDES-BENZ TÜRK ÇALIŞANLARI, ULUSLARARASI İSTANBUL SU SPORLARI FESTİVALİ'NDE

13:15:42  BASIN BÜLTENİ-BEKO VİTAMİNİST, ÇOCUKLAR İÇİN SEBZE VE MEYVELERDEN KOLAYCA SAĞLIKLI İÇECEKLER

13:15:43  BASIN BÜLTENİ-SARAN HAVACILIK, BELL 429 HAVA ARACIYLA İSTANBUL AİRSHOW'DAKİ YERİNİ ALACAK

13:15:44  BASIN BÜLTENİ-NİKKİ BEACH RESORT & SPA BODRUM'DA YENİ SEZONA YENİLENEREK GİRİN

13:15:45  BASIN BÜLTENİ-ALBARAKA GARAJ'IN İKİNCİ DÖNEMİNDE ÇALIŞMAYA HAK KAZANAN 11 GİRİŞİMCİ BELLİ OLDU

13:15:46  BASIN BÜLTENİ-BAMBU’DA GİRİŞİMCİLER İÇİN 3’ÜNCÜ DÖNEM BAŞLIYOR

13:15:47  BASIN BÜLTENİ-GENERAL MOBİLE’IN YENİ YILDIZI GM 9 PRO SATIŞA SUNULDU

13:15:48  BASIN BÜLTENİ-HACKNBREAK AÇIK İNOVASYON KAMPI YOĞUN KATILIM İLE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

13:16:20  BM, KÜRESEL DÜZEYDE AÇLIĞIN ARTTIĞI KONUSUNDA UYARIDA BULUNDU-BBC TÜRKÇE

13:21:50  ANALİZ-BIST 100 ENDEKSİ(ŞEKER YATIRIM)

13:25:50  IKBY’DE SEÇİM KAMPANYASI BAŞLADI

13:25:53  KFMİB: FINDIK İHRACATINDAN 10 YILDA 20 MİLYAR DOLAR ELDE EDİLDİ

13:27:12  RUSYA/RYABKOV: BOLTON'UN SÖZLERİ SİYASİ TEHDİT VE ŞANTAJ-SPUTNİK

13:28:26  ***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( ÖZEL DURUM AÇIKLAMASI (GENEL)



13:28:54  ***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( ÖZEL DURUM AÇIKLAMASI (GENEL)

13:28:59  GÜNEY KORE İRAN'DAN PETROL SEVKİYATINI TAMAMEN DURDURDU-SPUTNİK

13:30:15  ***HAFTALIK EKONOMİK VERİ TAKVİMİ(1)***

13:30:16  ***HAFTALIK EKONOMİK VERİ TAKVİMİ(2)***

13:30:17  ***HAFTALIK EKONOMİK VERİ TAKVİMİ(3)***

13:30:18  ***HAFTALIK EKONOMİK VERİ TAKVİMİ(4)***

13:30:19  ***HAFTALIK SİYASİ VE EKONOMİK AJANDA***

13:30:20  ***HAFTALIK TATİL TAKVİMİ***

13:30:21  ***GLOBAL PİYASALARDA BAZI ŞİRKETLERİN BİLANÇO AÇIKLAMA TARİHLERİ***

13:30:22  TABLO-İNTERBANK VE KAPALIÇARŞI DOLAR-EURO FİYATLARININ GÜN İÇİNDEKİ DEĞİŞİMLERİ

13:35:31  ÇİPRAS, "YUNANİSTAN, 2022'YE KADAR FAİZ DIŞI FAZLA HEDEFLERİNİ TUTTURACAK"

13:38:24  İDLİB’DEN TÜRKİYE SINIRINA GÖÇ BAŞLADI

13:39:14  ANALİZ-PİYASA NOTU/GOÜ & TR POLİTİKA FAİZLERİ İNCELEMESİ(DENİZBANK YATIRIM HİZMETLERİ GRUBU)

13:40:14  DEUTSCHE BANK STRATEJİSTİ: TL'DE YÜKSEK SWAP FAİZLERİ ENFLASYON GÖRÜNÜMÜNÜ

13:45:34  BASIN BÜLTENİ-DİCLE ELEKTRİK 2'NCİ MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ MERKEZİNİ MARDİN'DE AÇTI

13:46:15  ALMANYA MALİYE BAKANI, "BU YIL BANKACILIK BİRLİĞİ KONUSUNDA İLERLEME İSTİYORUZ"

13:50:45  *RUSYA ENERJİ BAKANI, "RUS ŞİRKETLERİNİN PETROL ÜRETİMİNİ CARİ SEVİYELERDEN ARTIRMA

13:51:57  ***AVOD*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( ÖZSERMAYE HALLERİNE İLİŞKİN BORSA DUYURUSU

13:56:05  CHP'Lİ ÖZTRAK: DEVLET KURAN, MİLLETİN ÖZGÜRLÜKLERİNİN, İRADESİNİN, HER BİR FERDİNİN YAŞAM

13:57:56  EİB: AYAKKABI VE SARACİYE SEKTÖRÜ URGE PROJESİ İLE YÜZDE 25 VERİM ARTIŞI HEDEFLİYOR

14:00:17  İRAN/DELİGANİ: TOTAL İRAN'I 80 MİLYAR DOLAR ZARARA UĞRATTI-BLOOMBERGHT.COM

14:00:19  TABLO-İNTERBANK VE KAPALIÇARŞI DOLAR-EURO FİYATLARININ GÜN İÇİNDEKİ DEĞİŞİMLERİ

14:02:21  *YUNANİSTAN/ÇİPRAS, "AB VE İNGİLTERE'NİN BREXİT İÇİN GÜN SONUNDA BİR ÇÖZÜM BULACAKLARINA

14:06:03  ***DOCO*** DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT( İHALE SÜRECİ / SONUCU

14:06:47  YENİLEME-TSPB/TOPAÇ: YATIRIM FONU VE BORÇLANMA ARAÇLARINDA STOPAJ AYNI ANDA DÜŞÜRÜLMELİ

14:07:17  ***ISMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BORÇLANMA ARAÇLARININ İŞLEM GÖRMEYE BAŞLAMASI

14:09:30  DO&CO AKTİENGESELLSCHAFT, BRİTİSH AİRWAYS'İN LONDRA KALKIŞLI UÇUŞLARINDA İKRAM VE DAĞITIM

14:10:18  PİYASAYA BAKIŞ-İTB'DE PAMUK İŞLEMİ GERÇEKLEŞMEDİ

14:11:34  ***DOCO*** DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT( İHALE SÜRECİ / SONUCU

14:11:36  ANALİZ-PİYASALARDA GELİŞMELER/BEKLENTİLER(BİZİM MENKUL DEĞERLER)

14:17:30  *İNGİLTERE/HAMMOND, "BOE BAŞKANI MARK CARNEY, GÖREV SÜRESİNDEN BİRAZ DAHA UZUN SÜRE BİZİMLE

14:17:49  *İNGİLTERE/HAMMOND, "CARNEY, OCAK 2020 SONUNA KADAR BOE BAŞKANI OLARAK GÖREV YAPACAK"

14:20:32  *İNGİLTERE/HAMMOND, "BOE BAŞKAN YARDIMCISI JON CUNLİFFE YENİDEN ATANACAK"
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