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YAZAR NOTU
Değerli öğrencilerim,
Günümüz rekabetçi iş yaşamında yer alan başarılı bir işletmeci olabilmek için finansal piyasaların
işleyişine ve yatırım sürecinin temel prensiplere hâkim olmak gerekmektedir.
Yatırım teorisinin temel fonksiyonlarını açıklamayı amaçlayan bu ders kitabından beklenen
yararların elde edilebilmesi için teorik konu anlatımı ile birlikte çözümlü problemlerin dikkatle
incelenmesi gereklidir. Böylelikle sizlerin finansal piyasalar, finansal araçlar ve bu araçların
fiyatlanması gibi konuların anlaşılması hakkındaki donanımlarınızı artıracağınızı umuyor
hepinize başarılar diliyorum.
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1. FİNANSAL PİYASALAR

1

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1.1. Fonların transferi
1.2. Finansal piyasaların işlevleri
1.3. Finansal aracılar

2

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

Ekonomik birimler kimlerdir?
Finansal piyasalardan fonların transferi ne şekilde gerçekleşir?
Finansal piyasaların işlevleri nelerdir?
Finansal piyasalarda faaliyet gösteren başlıca finansal aracılar hangileridir?
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1.1.

Ekonomik birimleri tanımak. Teorik konuların okunması

1.2.

Fonların transfer
yöntemlerini anlamak

Teorik konuların okunması

1.3.

Finansal piyasaların
İşlevlerinin neler olduğunu
öğrenmek.

Teorik konuların okunması

1.4.

Başlıca finansal aracıları
tanımak

Teorik konuların okunması
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Giriş
Finansal piyasalar, fon fazlası veren ekonomik birimlerle fon açığı bulunan
ekonomik birimlerin bir araya gelerek fonlarla menkul kıymetlerin değişiminin yapıldığı
piyasalardır. Bu bakımdan finansal piyasalar fonları arz ve talep edenler, finansal aracılar,
finansal varlıklar ve bunları düzenleyen yasal çerçeve tarafından oluşturulmuş bir bütündür.
Finansal piyasaların varlığı, temel olarak ekonomik birimlerin tüketim zamanlamasını
değiştirmek ve risk ayarlamasını yapmak gibi temel fonksiyonları yerine getirmekle birlikte,
fon arz ve talep eden birimler arasında fon akışının sağlanması, kaynak tahsisinin sağlanması,
menkul kıymetlerin likiditesinin artırılması, menkul kıymet alım satımının kolaylaştırılması,
menkul kıymet alım satımının maliyetinin azaltımı, menkul kıymet fiyatlarının oluşturulması
ve piyasa katılımcılarının risklerini ayarlamalarının sağlanması gibi çok önemli işlevleri
yerine getirirler. Finansal piyasalarca yerine getirilen bu işlevler, ekonomik gelişmeyi
desteklemektedir. Küçük tasarruflar büyük ölçekteki yatırımların finansmanında
kullanılabilmekte, kısa vade için yatırım yapmak isteyen yatırımcılar, uzun vadeli yatırım
araçlarına da yatırım yapabilmekte, portföyler oluşturularak risk, çeşitlendirme ile
azaltılabilmekte ve tasarruflar verimli yatırımlara dönüştürülebilmektedir.
Finansal piyasalarda aracılık yapan kurumların varlığı ise bu piyasaların
işleyişini ve etkinliğini artırmaktadır. Finansal aracılar, yatırımcıların vade, risk ve getiri
anlamında beklenti ve ihtiyaçlarını karşılamakta çok önemli işlevleri üstlenmektedir. Başlıca
finansal aracılar arasında aracı kurumlar, ticari bankalar, yatırım bankaları, yatırım fonları,
yatırım ortaklıkları, bireysel emeklilik şirketleri ve sigorta şirketleri sayılabilir.

6

Genel olarak piyasalar, mal ve hizmetlerin arz ve talebinin bir araya geldiği yer olarak
tanımlanmaktadır. Bu tanım çerçevesinde finansal piyasalar ise fon arz ve talebinin bir araya
geldiği yer olarak açıklanabilir. Bir ekonomide fon talep edenler fon açığına sahip olan birey
ya da kurumlardan oluşurken fon arz eden birimler ise fon fazlasına sahip olan birey ya da
kurumlardan oluşmaktadır. Finansal piyasalarda, fon arz ve talebinin karşı karşıya gelmesinde
aracılık eden kurumlar ve bu işlevin yerine gelmesini sağlayan kurallar ile birlikte finansal bir
sistem oluşmaktadır. Bu sistem içinde fon akışı, farklı özellikler içeren menkul kıymet ve
diğer finansal araçların el değiştirmesi ile sağlanmaktadır.

Şekil 1.1: Finansal Sistemin Unsurları ve İşleyişi

Kaynak: Lale Karabıyık ve Adem Anbar, Sermaye Piyasası ve Yatırım Analizi, Ekin
Basım Yayın Dağıtım, 2010, s.3.

Finansal piyasaların varlığı bir yandan ekonomik birimlerin tüketim olanaklarının
zamanlar arası aktarımını mümkün hale getirirken diğer yandan da farklı varlıklara yatırım
yapılabilmesi ile çeşitlendirme olanağına ve risk yönetimine olanak tanımaktadır. Böylelikle
ekonomik birimler arasında gelirlerinin tamamını tüketmeyenler tasarruflarını finansal
piyasalarda değerlendirerek daha ileri bir zamanda tüketme olanağına kavuşurken, gelirinden
daha fazla tüketme arzusunda olanlar ise bu piyasalarda borçlanarak gelecekteki tüketim
olanaklarını öne çekebilmektedirler. Diğer yandan finansal piyasaların varlığı tasarrufların
daha etkin bir şekilde yatırıma dönüştürebilecek birimlere aktarılmasına da yardımcı
olmaktadır. Bu birimler fonları daha üretken alanlara yatırarak elde edecekleri yüksek getiri
oranları karşılığında daha yüksek faiz ya da kârpayı ödeyebilecekleri için tasarrufların bu
etkin yatırımlara yönlendirmesi mümkün olabilmektedir. Bu da ekonomik kalkınmaya destek
olmaktadır.
Finansal piyasaları oluşturan unsurlar Şekil 1.1'de de görüldüğü gibi fon arz ve talep
edenler, finansal aracılar, finansal varlıklar ve yasal çerçeve olarak sıralanabilir.
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Bir varlık; yatırımcısı açısından, gelecekte belirli faydalar sunması beklenen yatırım
olarak tanımlanabilir. Ekonomik olarak bakıldığında varlıklar maddi varlıklar ve maddi
olmayan varlıklar olmak üzere ikiye ayrılabilir. Maddi varlıklar yatırımcılarına fiziksel
özelliklerinin beraberinde getirdikleri faydaları sağlamaktadırlar. Oysa finansal varlıklar gibi
maddi olmayan varlıklar gelecekte sağlaması beklenen ekonomik faydalara ilişkin yasal
hakları ifade etmektedirler. 1
Finansal piyasalarda fon arz ve talep edenler bireyler, işletmeler ve devletler gibi
birimler olabilmektedir. Fon talebi, finansal varlıkların ya da menkul kıymetlerin ihracı ile
yapılmaktadır. İhraç edilen finansal varlığın satın alınması karşılığında fon transferi
gerçekleştirilmektedir. Günümüzde fon arz ve talep edenlerin içerdiği hak, sahip olduğu vade
ve risk özelliklerine göre çok çeşitli türlerde finansal varlıklar ihraç edilmektedir. Bu
transferin söz konusu olabilmesi için farklı özellikler gösteren ve farklı türlerde hizmetler
sunan finansal aracılar faaliyet göstermektedir. Tüm bu faaliyetlerin sürdürülebilmesi de
kanun, tebliğ ve yönetmeliklerce düzenlenen yasal bir çerçeve içinde gerçekleşmektedir.

1.1. Ekonomik Birimler
Bir ekonomi içerisinde yer alan tüm birey ya da kurumlar, aşağıda yer alan 3 gruptan
biri içinde yer almaktadır. Bu birimler, başlıca gelir türleri ve tüketim alanları aşağıdaki gibi
gösterilebilir:

Tablo 1.1: Ekonomik birimler
Ekonomik
Birim
Hane halkı
İşletme
Devlet

Geliri

Tüketim Alanı

Maaş, ücret, kârpayı, faiz, kira, Dayanıklı tüketim malları, dayanıksız
vb.
tüketim malları, kira, vb.
Satış gelirleri, faiz, kârpayı, kira, Maaş ve ücret giderleri, sermaye
vb.
harcamaları, vb.
Sosyal güvenlik harcamaları, eğitim
Vergi vb.
harcamaları, sağlık harcamaları, iç ve dış
güvenlik harcamaları, vb.

Bu 3 grubun varlığını sürdürebilmeleri, zaman boyunca gelir ve tüketim dengelerini
kurmalarına bağlıdır. Her bir ekonomik birimin geliri ile tüketimi arasında fark olması
bunların fon açığı ya da fon fazlasına sahip birimler haline gelmelerine neden olmaktadır. Fon
açığı olan birimlerin bu açığı finanse etmek için fon fazlası birimlerden transfer edilecek olan
1

Frank J.Fabozzi ve Pamela Peterson Drake (2009), Finance: Capital Markets, Financial Management
and Investment Management, The Frank J.Fabozzi Series, John Wiley and Sons Inc., ss.111-112.
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fonun akışı ihraç edilen finansal varlıklar vasıtasıyla olmaktadır. Fon fazlası olan birimler bu
fazla ile finansal varlıkları satın alarak ellerindeki fazla fonu (yatırım) finansal varlık ihracı
yapan fon açığına sahip birimlere aktarmaktadırlar. Fon fazlası olan birimler finansal
varlıklara yatırım yaparak bugünkü tüketimlerini ertelemenin karşılığında gelecekte daha çok
tüketme olanağı elde etmeyi beklerler. Bu anlamda faiz bir taraf için tüketimi ertelemenin
karşılığı olan ödülü, diğer taraf için ise gelecekte yapılabilecek tüketimi şimdiden
gerçekleştirebilmenin bedeli olarak karşımıza çıkmaktadır.

1.2. Fonların Transferi
Finansal varlıkların alım satımı yoluyla sağlanan fon transferi doğrudan ya da dolaylı
bir şekilde gerçekleşebilir. Finansmanın doğrudan ya da dolaylı bir şekilde gerçekleşmesi
finansman fonksiyonunun etkin bir şekilde gerçekleşmesi açısından oldukça önemlidir.
Finansal piyasaların etkin bir şekilde işlediği piyasalarda ekonomik birimler uygun faizle
finansman olanağı bularak karlı ve ekonomik gelişmeye katkıda bulunabilecek yatırım
projelerini gerçekleştirebilir ya da tasarruflarına daha yüksek getiri elde ederek daha yüksek
fayda düzeylerine ulaşabilir.

1.2.1. Doğrudan Finansman
Doğrudan finansman, fon fazlası ve fon açığı olan birimler arasında fonun ve finansal
varlığın direkt olarak bir değişime uğramadan el değiştirmesi anlamına gelmektedir. Fon açığı
olan birimler tarafından ihraç edilen finansal varlıkların fon fazlası olan birimlere satılması ve
yapılan bu fon transferiyle bir tarafın alacaklı ya da hissedar olması durumunda doğrudan
finansmandan bahsedilir. Doğrudan finansmanda aracılık, fon transferi sürecinin etkin ve hızlı
yapılabilmesine yönelik olmaktadır. Doğrudan finansmandaki başlıca aracılar arasında
dealerlar, brokerlar ve yatırım bankaları bulunmaktadır. 2
Burada finansmanın doğrudan olmasından kastedilen, ihraç edilen finansman
aracının bir değişime uğramadan yatırımcılara ulaşmasıdır. Örneğin bir işletmenin tahvil ya
da hisse senedi ihracı sonucunda yatırımcıların bu menkul kıymetleri satın alması doğrudan
finansmandır. Doğrudan finansmanın gerçekleşmesinde alım satım işlemlerinin yapılması
açısından menkul kıymet borsalarının rolü oldukça büyüktür. Diğer yandan doğrudan
finansman, menkul kıymet ihracının tamamının tek bir kurumsal yatırımcıya ya da bir grup
yatırımcıya yapıldığı özel plasman ile de mümkün olabilmektedir.
Brokerlar, kendi nam ve hesaplarına alım satım yapmadan fon arz ve talep edenleri bir
araya getirerek en uygun fiyatlarda işlemlerin gerçekleştirilmesi için aracılık yapmaktadırlar.
Brokerların gelirleri yapılan işlemler için aldıkları komisyondan oluşmaktadır.
2

Mehmet Baha Karan (2001), Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi, Gazi Kitabevi, Ankara, s.7.
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Dealerlar ise menkul kıymetleri satın alarak ya da satarak piyasanın oluşmasına
yardımcı olan aracılardır. Dealerlar belirli bir menkul kıymeti kaça satın alacaklarını ya da
kaça satacaklarını açıklayarak piyasa yapıcılığı görevi üstlenirler. Dealerların gelirleri ise alışsatış fiyatları arasında oluşan spreadlerdir.
Yatırım bankaları, fon ihtiyacı olan birimlerin yeni menkul kıymet ihraç etmesinde
yardımcı olan kuruluşlardır. Yatırım bankaları menkul kıymet ihraçlarında iki tür aracılık rolü
üstlenebilirler. Bunlar aracılık yüklenimi ve en iyi gayret aracılığı olarak adlandırılmaktadır.
Birinci tür olan aracılık yüklenimi iki şekilde görülmektedir. Bakiyeyi yüklenimde,
yatırım bankaları ihraçta aracılık rolü üstlendikleri menkul kıymetlerin pazarlanması
faaliyetini yürüttükten sonra satış süresi sonunda menkul kıymetlerin halka satılamayan
kısmının bedelinin belirlenen fiyattan tam ve nakden ödeyerek satın almayı taahhüt eder.
Tümünü yüklenimde ise menkul kıymetleri halka satılmadan önce yatırım bankası ihraççı
firmaya menkul kıymetlerin bedelinin tam olarak ve nakden ödeyerek satın almaktadır. En iyi
gayret aracılığında ise yatırım bankasının yükümlülüğü, menkul kıymetlerin pazarlanmasında
yapabileceği en iyi satış çabasını göstermekten ibarettir.

1.2.2. Dolaylı Finansman
Dolaylı finansmanda fon arz edenlerle fon talep edenler arasında doğrudan fon
transferi şeklinde bir ilişki bulunmamaktadır. Bu finansman biçiminde fon transferi sürecinde
fon fazlası olan brimle fon açığı olan birim arasına bir başka finansal kurum girmekte ve
belirli bir risk üstlenerek getiri elde etmeyi beklemektedir. Dolayısıyla fon talep eden birim
yükümlülüğünü yerine getirmediği zaman fon fazlası veren taraf değil, doğrudan bu aracı
kurum zarara katlanmaktadır. 3
Dolaylı finansmanda yapılan aracılık sayesinde fon fazlası veren ekonomik birimlerin
sağladığı fonlar, finansal kurumlarca alınarak fon açığı olan birimlerin ihtiyacı olan miktar,
vade, risk ve likidite özelliklerine sahip ürünlere dönüştürülerek transfer edilmektedir. Ayrıca
aracılık sayesinde işlem maliyetlerinin azalması, uzmanlık ve ölçek ekonomisi açısından da
piyasaların etkinliği artmaktadır. Ticari bankalar, sigorta şirketleri, yatırım fonları ve yatırım
ortaklıkları, dolaylı finansman kuruluşlarına örnek olarak verilebilir.

1.3. Finansal Piyasaların İşlevleri
Finansal piyasaların yerine getirdikleri işlevler şu şekilde sıralanabilir: 4

3

A.g.e., s.8-9.

Turhan Korkmaz ve Ali Ceylan, Sermaye Piyasası ve Menkul Değer Analizi, Gözden geçirilmiş 3.
Baskı, Ekin Kitabevi, Bursa, 2006, s.9.
4

10

•

Fon arz ve talep eden birimler arasında fon akışının sağlanması

•

Fon kaynağının tahsisinin sağlanması

•

Menkul kıymetlerin likiditesinin artırılması

•

Menkul kıymet alım satımının kolaylaştırılması

•

Menkul kıymet alım satımının maliyetinin azaltımı

•

Menkul kıymet fiyatlarının oluşturulması

•

Piyasa katılımcılarının risklerini ayarlamalarının sağlanması

1.3.1. Fon Arz ve Talep Eden Birimler Arasında Fon Akışının
Sağlanması
Finansal piyasaların başlıca işlevlerinden biri, ekonomik birimlerin zaman boyunca
sahip oldukları gelir ve tüketim akımlarının farklılaştırılmasını sağlamaktır. Bu işlev şu
şekilde açıklanabilir: Genellikle ekonomik birimlerin gelirleri dönemsel (örneğin aylık),
tüketimleri ise sürekliye (örneğin günlük) yakındır. Yaşam standardının belirlenmesindeki en
önemli unsurlardan olan tüketimin ilerideki dönemlerdeki istikrarının sağlanması için
bugünkü tüketimin ertelenerek geleceğe aktarılması gerekli olabilmektedir. 5 Bunun için
finansal piyasalar bir yandan gelirin tasarruf edilen kısmının yatırıma dönüştürülerek ilerideki
dönemlerde kullanılabilmesini sağlarken, diğer yandan da gelirden daha fazla tüketime ihtiyaç
duyan birimlerin fon temin etmesini olanaklı kılmaktadır. Bu açıdan finansal piyasalarda
tüketimin zamanlar arası ayarlamasının yapıldığı söylenebilir. Fon arz ve talep eden taraflar
arasında fon akışının sağlanması, finansal varlıklar aracılığıyla olmaktadır.

1.3.2. Fon Kaynağının Tahsisinin Sağlanması
Ekonomi, kıt kaynakların sınırsız ihtiyaçlara tahsisini inceleyen bir bilim dalıdır. Bu
anlamda bir ekonomideki kıt kaynaklardan başlıcası olan sermayenin en etkin bir şekilde
tahsisinin sağlanması, ihtiyaç duyulan ürünlerin etkin bir şekilde üretilmesi, istihdamın
sağlanması ve ekonomik gelişmenin gerçekleştirilmesi açısından oldukça önemlidir.
Ekonomik gelişmeye katkısı olan büyük ölçekli yatırımların küçük birikimlerin bir araya
getirilerek finanse edilmesiyle gerçekleştirilebilmesi, finansal piyasaların varlığı ile mümkün
olabilmektedir. Diğer yandan finansal piyasaların yokluğunda, başarılı olacak yatırım fikirleri
olan ancak gerekli fona sahip olmayan kişi ya da kurumların varlığı nedeniyle bir etkinsizlik
5

Jean-Pierre Danthine ve John B.Donaldson, Intermediate Financial Theory, 2nd Edt., Elsevier
Academic Press, Amsterdam, 2005, s.3.
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ortaya çıkarken, fon fazlasına sahip ancak etkin yatırım fikir ya da olanakları olmayan kişi ya
da kurumların varlığı nedeniyle atıllık söz konusu olabilir. Finansal piyasaların varlığı, fon
fazlası olan birimlerle fon ihtiyacına sahip olan birimleri bir araya getirerek fon kaynaklarının
etkin bir şekilde tahsis edilmesine yardımcı olmaktadır.

1.3.3. Menkul Kıymetlerin Likiditesinin Artırılması
Likit bir piyasanın varlığı, sahip olunan varlıklarının değerinde ve hızla nakde
dönüştürülebilmesini sağlamaktadır. Likidite özellikle yatırımcıların yatırımlarının vadelerini
ayarlamalarını sağlayarak işletmelerin kaynak sağlamalarını kolaylaştırmaktadır. Likit bir
piyasanın olmadığı durumlarda kısa dönem için yapılan tasarrufların uzun dönemli yatırım
araçlarına yönelmesi mümkün olmayacaktır. Örneğin likit bir tahvil piyasasının olmadığı bir
ortamda sadece en az tahvilin vadesi kadar süre boyunca sahip oldukları fonları kullanmayan
birimlerin tasarrufları tahvil ihracı yoluyla finansman arayışı içinde bulunan şirketlere
yönlenebilecektir. Oysa likit bir tahvil ikincil piyasasının varlığı, tahvilin vadesinden önce de
nakde dönüştürülebilmesine olanak tanıdığı için daha kısa dönemli yatırım planlayan birimler
de tahvil talep ederek tasarruflarını daha etkin olarak değerlendirebilir ve şirketlerin
yatırımlarını finanse etmesinde kullanacakları kaynaklar artabilir.

1.3.4. Menkul Kıymet Alım Satımının Kolaylaştırılması
Özellikle sermaye piyasalarında faaliyet gösteren ve aracılık yapan kurumların varlığı,
fon fazlası veren birimlerle fon açığı olan birimlerin daha kolay bir şekilde bir araya
gelmesini olanaklı kılmaktadır. Finansal kurumlar ve yasal düzenlemeler eşliğinde farklı
vade, risk ve getiri olanakları ile farklı haklar sunan menkul kıymetlerin türetilmesi ve
bunların yatırımcılara sunumu, pazarlanması ve işlem için gerekli altyapının hazırlanması,
alım satım faaliyetlerini kolaylaştırmaktadır.

1.3.5. Menkul Kıymet Alım Satım Maliyetinin Azaltılması
Özellikle finansal piyasalarda faaliyet gösteren ve aracılık işlevi gören kurumların
sundukları hizmetler arasında bilgi sunmanın varlığı, bireysel yatırımcılar için elde edilmesi
güç ve yüksek maliyetli bir çabadan tasarrufa neden olmaktadır. Diğer yandan menkul kıymet
alım satımında aracılık yapan kurumların aralarındaki rekabet de hem bilgi toplama ve
yatırımcılara sunma hem de yapılan işlem karşılığında alınan komisyon maliyetlerini
azaltmaktadır.
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1.3.6. Menkul Kıymet Fiyatlarının Oluşturulması
Fon transferini mümkün kılacak menkul kıymetlerin arz ve talebinin karşılaşması
piyasa fiyatının oluşmasına yol açmaktadır. Piyasada oluşan fiyatın, menkul kıymetlerin
gerçek fiyatına yakın olup olmaması, fon tahsisinin ve kaynak kullanımının etkinliği üzerinde
doğrudan etkilidir. Menkul kıymet fiyatlarını etkileyen geçerli bilginin hızla ve doğru bir
şekilde piyasa fiyatlarına yansıması, diğer bir deyişle piyasanın etkin olması, finansal
piyasalardan topladıkları fonları en etkin bir şekilde yatırıma dönüştüren şirketlerin menkul
kıymetlerinin değerinin artmasına, dolayısıyla yatırımcıların bu menkul kıymetleri tercih
ederek en etkin yatırımların finanse edilmesine yol açmaktadır. Piyasanın etkin olmaması ise
kaynak tahsisinin etkin olarak gerçekleşmemesi sonucuna yol açacaktır.

1.3.7. Piyasa Katılımcılarının Risklerini Ayarlamalarının Sağlanması
Gelişmiş bir finansal piyasanın varlığı ve menkul kıymet çeşitliliği, yatırımcıların
kişisel risk tercihlerine göre yatırım araçları bulabilmelerine ve portföyler oluşturabilmelerine
yol açabilmektedir.

1.4. Finansal Aracılar
Fon transferinin talep edenlerle fon arz edenlerin ihtiyaçlarına uygun bir şekilde
gerçekleşmesine yardımcı olan finansal aracılar oldukça farklı şekillerde karşımıza
çıkmaktadırlar. Finansal aracıların varlığı, rekabet ortamı içerisinde işlem maliyetlerinin ve
ters seçim ile ahlaki riziko şeklinde ortaya çıkabilecek olan eksik bilgilenme maliyetlerinin
minimize edilmesine yardımcı olurlar. Finansal aracıların başlıcaları şu şekilde sıralanabilir:
•

Aracı kurumlar

•

Ticari Bankalar

•

Yatırım Bankaları

•

Yatırım Fonları

•

Yatırım Ortaklıkları

•

Emeklilik Şirketleri

•

Portföy Yönetim Şirketleri

•

Sigorta şirketleri
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1.4.1. Aracı Kurumlar
Finansal piyasalarda yürütülen aracılık faaliyetleri, finansal varlıkların aracı kuruluşlar
tarafından kendi nam ve hesaplarına, başkaları nam ve hesaplarına, kendi namlarına ve
başkaları hesabına ticari amaçla alım satımı olarak tanımlanabilir. Söz konusu aracılık
faaliyetlerinin gerçekleştirilebilmesi için sermaye piyasasında faaliyet gösterme yetkisine
sahip olunması gerekmektedir. Halka arza aracılık, alım satıma aracılık ve türev araçların alım
satımına aracılık yapan kuruluşlar aracı kurumlar ve bankalar olarak karşımıza çıkmaktadır.
Aracı kurumların yerine getirebilecekleri faaliyetler şu şekilde sıralanabilir: 6
Sermaye piyasası araçlarının ihracına veya halka arz yoluyla satışına aracılık

•

•
Daha önce ihraç edilmiş olan sermaye piyasası araçlarının alım satımına
aracılık
•
Ekonomik ve finansal göstergelere, sermaye piyasası araçlarına, mala, kıymetli
madenlere ve dövize dayalı vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri dahil türev araçların
dayandığı kategoriler itibarıyla ayrı ayrı veya bütün olarak türev araçların alım
satımına aracılık
•
SPK'dan yetki belgesi almak koşuluyla, Sermaye piyasası araçlarının geri alım
veya satım taahhüdüyle alım satımı (repo-ters repo)
•

SPK'dan yetki belgesi almak koşuluyla, Yatırım danışmanlığı

•

SPK'dan yetki belgesi almak koşuluyla, Portföy yöneticiliği

Aracı kurumların kuruluş izinleri SPK tarafından verilmekte ve yürütecekleri her
faaliyetlerle ilgili olarak hem SPK'dan hem de faaliyette bulunacakları borsalardan izin
almaları gerekmektedir. A.Ş. şeklinde kurulan aracı kurumların ticaret unvanlarında "menkul
değerler" ya da "menkul kıymetler" ibarelerinden birinin bulunması zorunludur. Bununla
birlikte eğer bir aracı kurum en azından türev ürünlerin alım satımına aracılık faaliyeti hariç
yukarıda diğer tüm faaliyetlere ait yetki belgelerine sahipse, ticaret unvanlarında "yatırım
menkul değerler", "yatırım menkul kıymetler" ya da "yatırım" ibarelerinden birini
kullanabilmektedirler. 7

6

Bkz. Aracılık Faaliyetleri ve Aracı Kuruluşlara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ (Seri: V, No:46)

7

A.g.e.
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1.4.2. Ticari Bankalar
Banka adı, İtalyancada yer alan "banco" kelimesinden gelmektedir. Bonco, eski
yıllarda Florensa'lı bankerlerin kullandıkları yeşil örtülü masalara verilen bir isimdir. Ticari
bankaların klasik işlevi ise mevduat kabul ederek kredi vermek olarak tanımlanabilir.
Dolayısıyla bir ticari bankanın kazancı verdiği krediler için aldığı faiz ile mevduata ödediği
faiz arasındaki farktır. Bu fark, bankanın yönetim giderleri, alınan riskin karşılığı ve yatırılan
sermaye için yeterli bir getiriyi sağlamalıdır. 8
Finansal piyasalar geliştikçe ve ticari yaşamın gerektirdiği ihtiyaçlar arttıkça ticari
bankaların verdiği hizmetler de çeşitlenmektedir. Klasik mevduat toplama ve kredi verme
işlevi yanında ticari bankaların verdiği hizmetler bireysel bankacılık, kurumsal bankacılık ve
global bankacılık hizmetleri olarak sınıflandırılmaktadır.
Bireysel bankacılık hizmetleri, müşterilerin kişisel bankacılık ihtiyaçlarının
karşılanması için sunulan hizmetleri içermektedir. Mevduat hesabı, kredi kartı, ATM kartı,
bireysel ihtiyaç, konut, araç, tatil vb. kredileri, ATM, internet ve telefon bankacılığı, otomatik
ödeme talimatları gibi hizmetler bireysel bankacılık hizmetlerinin arasında yer almaktadır.
Kurumsal bankacılık hizmetleri ise özel şirketler ve kamu kurumlarına verilen
hizmetleri kapsamaktadır. Bu hizmetler arasında ticari krediler, çek hizmetleri, şirketlere özel
kart hizmetleri, nakit yönetimi, sigorta gibi hizmetler bu kapsamda yer almaktadır.
Ticari bankaların sundukları hizmet kategorilerinden üçüncüsü olan global bankacılık
hizmetleri arasında ise sermaye piyasası faaliyetleri ve kambiyo hizmetleri gibi uluslararası
boyuttaki hizmetler yer almaktadır.

1.4.3. Yatırım Bankaları
Ticari bankalardan farklı olarak yatırım bankaları mevduat toplamayan finansal
kuruluşlardır. Yatırım bankalarının temel işlevi diğer işletmelerin borç ya da öz kaynak
yoluyla finansman sağlamak için ihraç edecekleri menkul kıymetlerin çıkarılmasını sağlamak
ve pazarlamaktır.
Bir işletmenin gerek tahvil ya da bono, gerek hisse senedi gerekse diğer türlerde
menkul kıymet ihraç ederek kaynak bulması için hem yasal prosedür hem de pazarlama ve
finans anlamında teknik bilgi ve tecrübe gereklidir. Menkul kıymet ihracı konusunda bu
bakımdan uzmanlığa sahip olan yatırım bankalarının varlığı söz konusu faaliyetin daha
sağlıklı bir şekilde yürütülmesine yardımcı olmaktadır. Fon ihtiyacı bulunan kuruluşun
ihtiyaçları doğrultusunda hangi menkul kıymeti ihraç etmesi gerektiği konusunda danışmanlık
yapılması, menkul kıymet ihracının ne zaman yapılması gerektiğinin daha iyi olacağı
8

John Hull, Risk Management and Financial Institutions, 2.Edt., Pearson Education Inc., Boston, 2010,

s.19.
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konusunda öneride bulunulması ve ihraç edilen menkul kıymetlerin pazarlamasının yapılarak
müşteri bulunması ihraççı işletmelerin ihtiyaçlarının giderilmesine yardımcı olacağı gibi,
yatırımcıların da piyasada mevcut yatırım alternatifleri hakkında bilgi alabilmelerini ve
bunlara ulaşabilmelerini olanaklı kılar. Diğer yandan menkul kıymet ihracının başarılı
olabilmesi için satış zamanının ve fiyatının da doğru olarak seçilmesi önemlidir. Piyasaların
kötümser olduğu dönemlerde yapılacak bir satış başarısız bir halka arza neden olabilirken, ilk
defa ihraç edilecek olan menkul kıymetin satış fiyatının olması gerekenden yüksek bir şekilde
belirlenmesi de arzu edilen satışın yapılamamasına neden olabilir. Ayrıca menkul kıymetin
satış fiyatının olması gerekenden düşük olarak belirlenmesi de ihraççı şirketin ihraçtan elde
edebileceği avantajların tamamına ulaşamamasına da yol açabilir. Bu nedenle yatırım
bankaları piyasalarla ilgili araştırma yapma, risk taşıma ve pazarlama fonksiyonlarını yerine
getirmektedir.
Daha önce de belirtildiği gibi yatırım bankaları tamamını yüklenim, bakiyeyi
yüklenim ya da en iyi gayret yüklenimi yöntemleri ile menkul kıymet ihracı aracılığındaki
yapmaktadır. Bunun dışında yatırım bankaları işletmelerin birleşme ve devralmaları,
ayrılmaları, yeniden yapılanmaları gibi konularda da danışmanlık hizmeti vermektedirler.
Yatırım bankalarının yüklendiği araştırma fonksiyonu, şirketin (bankanın
müşterisinin) ihraç edeceği menkul kıymetin türü, teminatı, vadesi, faizi, nominal değeri,
nama mı yoksa hamiline mi yazılı olacağı, ihracın zamanı gibi konularını kapsamalıdır.
Menkul kıymetin bu özelliklerin hangilerini kapsayacağının belirlenmesi, işletmenin
ihtiyaçlarının doğru olarak belirlenmesi ile mümkün olabilir. Dolayısıyla yatırım bankasının
ihraççı kuruluşu yakından tanıması için mali tablolarını ve diğer bilgileri incelemesi gerekir.
Yatırım bankasının risk taşıma fonksiyonu ise ihraççı kuruluş ile yaptığı aracılık
sözleşmesinden ileri gelmektedir. Eğer tam yüklenim ya da bakiyeyi yüklenim anlaşması
yapılmışsa ve menkul kıymet fiyatı yüksek tutulmuşsa, halka (yatırımcılara) satılamayan
menkul kıymetlerin olması yatırım bankasına bir yük getirmektedir. En iyi gayret aracılığında
da yanlış fiyatın belirlenmesi yine başarısız bir ihraca neden olarak yatırım bankasının
itibarını olumsuz etkileyerek ileride yapabileceği işleri dolayısıyla karları elde edememesine
yol açabilir.

1.4.4. Yatırım Fonları
SPKn, yatırım fonunu şu şekilde tanımlamaktadır: "Bu Kanun hükümleri uyarınca
tasarruf sahiplerinden fon katılma payı karşılığında toplanan para ya da diğer varlıklarla,
tasarruf sahipleri hesabına, inançlı mülkiyet esaslarına göre Kurulca belirlenen varlık ve
haklardan oluşan portföy veya portföyleri işletmek amacıyla fon yönetim şirketleri tarafından
fon içtüzüğü ile kurulan ve tüzel kişiliği olmayan malvarlığına yatırım fonu adı verilir." 9

9

SPKn., Madde 52.
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Dolayısıyla yatırım fonları bir portföyün oluşturulması ve yönetilmesini esas
almaktadır. Sermaye piyasası araçları, gayrimenkul, altın ya da diğer kıymetli madenlerden
oluşturulan bu portföye ortaklık, fonun “katılım belgeleri"ni satın alarak olmaktadır. Fon
kurucusu, katılma belgeleri sahipleri adına oluşturulan bu portföyü yönetmektedir. Portföyün
değerinin artması, katılma belgesinin değerini de arttırarak yatırımcının (katılım belgesi
sahibi) kazanç elde etmesini sağlamaktadır. Yatırımcıların yatırım fonu katılma belgelerine
yatırım yapmalarının nedeni, fon yönetiminin uzmanlığına dair güvenleri ve buradan
hareketle üstlendikleri riske karşı tatminkar bir getiri beklentileridir. Katılım belgeleri
karşılığında bir araya getirilen küçük tasarruflarla büyük bir portföy oluşturulması ve
uzmanlar tarafından riskin dağıtılması ilkesine göre profesyonelce yönetilmesi yatırım
fonunun temel unsurudur.
Kanunun aynı maddesinde şu bilgi yer almaktadır: "Fonun tüzel kişiliği yoktur; ancak
malvarlığı kurucunun malvarlığından ayrıdır. Kurucu, fonu, yatırım fonu katılma belgesi
sahiplerinin haklarını koruyacak şekilde temsil eder, yönetir veya yönetimini denetler. Fon
varlığının korunması ve saklanmasından kurucu sorumludur." 10
Katılma belgesi, yatırım fonu tarafından oluşturulan portföye ait bir payı temsil
etmektedir. Yatırım fonu kurabilecek kuruluşlar kanunla belirlenmiştir. Buna göre bankalar,
sigorta şirketleri, aracı kurumlar, kanunlarında engel bulunmayan emekli ve yardım sandıkları
Yatırım Fonu kurabilmektedirler. Dolayısıyla yatırım fonları ayrı bir şirket olarak
kurulmamakta, bir banka, sigorta şirketi, aracı kurum ya da belirtilen diğer kurumlarca
kurulan bir mal varlığı olmaktadır.
Yatırım fonları A tipi yatırım fonları ve B tipi yatırım fonları olmak üzere ikiye
ayrılırlar. A tipi fonlarda aylık ortalama olarak portföylerin en az %25'i Türk şirketlerinin
hisse senetlerinden oluşmaktadır. B tipi fonlarda ise bu sınırlama bulunmamaktadır.
Yatırım fonları, oluşturdukları portföyde bulunan varlıkların türlerine göre farklı
türlerde kurulabilmektedirler. Bu türlerden başlıcaları şu şekilde açıklanabilir: 11
•
Tahvil ve Bono Fonu: Portföyün en az %51’i sürekli olarak, kamu ve/veya
özel sektör borçlanma araçlarından oluşmaktadır,
•
Hisse Senedi Fonu: Portföyün en az %51’i sürekli olarak, Türkiye’de
kurulmuş ortaklıkların hisse senetlerine yatırılmaktadır,
•
Sektör Fonu: Portföyün en az %51’i sürekli olarak, belirli bir sektöre (örn.
çimento, tekstil gibi) ait şirketlerin menkul kıymetlerinden oluşmaktadır,
•
İştirak Fonu: Portföyün en az %51’i sürekli olarak, kurucunun iştiraklerince
çıkarılmış menkul kıymetlerden oluşmaktadır,
10
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•
Grup Fonu: Portföyünün en az %51’i sürekli olarak, belli bir topluluğun
menkul kıymetlerinden oluşmaktadır,
•
Yabancı Menkul Kıymetler Fonu: Portföyün en az %51’i sürekli olarak,
yabancı özel ve kamu sektörü menkul kıymetlerinden oluşmaktadır,
•
Altın ve Diğer Kıymetli Madenler Fonu: Portföyün en az %51’ini sürekli
olarak, ulusal ve uluslararası borsalarda işlem gören altın ve diğer kıymetli madenlerle
ile bunlara dayalı sermaye piyasası araçlarından oluşmaktadır,
•
Karma Fon: Portföyün tamamının, hisse senetleri, borçlanma araçları, altın ve
diğer kıymet madenler ile bunlara dayalı sermaye piyasası araçlarından en az ikisinden
oluştuğu ve her birinin değerinin fon portföy değerinin %20’sinden az olmadığı
fonlardır,
•
Likit Fon: Portföyün tamamının, sürekli olarak, vadesine en fazla 180 gün
kalmış likiditesi yüksek sermaye piyasası araçlarından oluşan ve portföyünün ağırlıklı
ortalama vadesinin en fazla 45 gün olduğu fonlardır,
•
Değişken Fon: Portföyün tamamının, yukarıda sayılan türlerden herhangi
birine girmeyen fonlardır,
•
Endeks Fonu: Portföyün en az %80’inin sürekli olarak, SPK tarafından uygun
görülen bir endeksin değeriyle fonun birim pay değeri arasındaki korelasyon katsayısı
minimum %90 olacak şekilde, endeks kapsamındaki menkul kıymetlerin tümünden ya
da örnekleme yoluyla seçilen bir kısmından oluştuğu fonlardır,
•
Fon Sepeti: Portföyün en az %80’inin sürekli olarak, diğer yatırım fonlarının
ve borsa yatırım fonlarının katılma paylarından oluştuğu fonlardır,
•
Garantili Fon: En az altı ay vadeli kurulmak üzere, yatırımcının başlangıç
yatırımının belirli bir bölümünün, tamamının ya da başlangıç yatırımının üzerinde
belirli bir getirinin izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde belirli vade ya da
vadelerde yatırımcıya geri ödenmesinin, uygun bir yatırım stratejisine ve garantör
tarafından verilen garantiye dayanılarak taahhüt edildiği ve şemsiye fon şeklinde
kurulan fonlardır.
•
Koruma Amaçlı Fon: En az altı ay vadeli kurulmak üzere, yatırımcının
başlangıç yatırımının belirli bir bölümünün, tamamının ya da başlangıç yatırımının
üzerinde belirli bir getirinin izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde belirli vade ya
da vadelerde yatırımcıya geri ödenmesinin, uygun bir yatırım stratejisine dayanılarak
en iyi gayret esası çerçevesinde amaçlandığı ve şemsiye fon şeklinde kurulan
fonlardır.
•
Özel Fon: En az altı ay vadeli kurulmak üzere, katılma paylarının önceden
belirlenmiş olan kişi veya kuruluşlara tahsis edilmiş olduğu fonlardır,
18

•
Serbest Fon: En az altı ay vadeli kurulmak üzere, katılma payları sadece
nitelikli yatırımcılara satılmak üzere kurulmuş olan fonlardır.

1.4.5. Yatırım Ortaklıkları
SPKn, yatırım ortaklığını şu şekilde tanımlamaktadır: "Yatırım ortaklıkları sermaye
piyasası araçları, gayrimenkul, girişim sermayesi yatırımları ile Kurulca belirlenecek diğer
varlık ve haklardan oluşan portföyleri işletmek amacıyla, paylarını ihraç etmek üzere kurulan
sabit veya değişken sermayeli anonim ortaklıklardır." 12
Yatırım ortaklıkları da yatırım fonları gibi sermaye piyasası araçları, gayrimenkul ya
da kıymetli madenlerden oluşan portföylerin yönetilmesi faaliyetini sürdürse de başlı başına
bir anonim şirket olarak kurulmaktadırlar ve dolayısıyla tüzel kişilikleri vardır.
Yatırım ortaklıkları, ortaklığın mal varlığını teşkil eden bir portföy oluşturarak bu
portföyün sermaye piyasalarında işlem gören çeşitli menkul kıymetlere yatırılmasını ve
ortaklığın sahip olduğu uzmanlık sayesinde güvenilir bir şekilde ve riskin dağıtılması esasına
göre portföyün işletilmesi ilkesine dayalı olarak birer A.Ş. olarak kurulurlar. Böylelikle
yatırım ortaklıkları hisse senetlerini halka arz ederler ve bu hisse senetlerini satın alan
yatırımcılar, yatırım ortaklığının birer ortağı olur ve yatırım ortaklığının sahip olduğu
portföyün işletilmesi ile elde edilen kardan pay alma ve diğer ortaklık haklarına sahip olurlar.
Yatırım ortaklığı sahip olduğu portföyü karlı bir şekilde yönettiğinde bu karlılık hissedarların
alacağı kârpayı ve/veya hisse senedi değeri artarak yatırımcısına yansımaktadır.
Yatırım ortaklıklarının başlıca fonksiyonları şu şekilde sıralanabilir: 13
•
Ortaklığa ait portföy oluşturmak, bunu yönetmek ve gerekli görüldüğünde
portföyde değişiklikler yapmak
•

Çeşitlendirilmiş bir portföy oluşturarak yatırım riskin azaltmak

•
Finansal piyasaları sürekli izleyerek yatırım ortaklığının portföyü ile ilgili
gerekli önlemleri almak
•
Portföy değerinin korunması ve arttırılması için gerekli olan araştırmaları
yapmak
•
Yatırım ortaklıkları ödünç para veremez, mevduat toplayamaz, sınai, ticari ya
da zirai bir faaliyette bulunamaz ve aracılık faaliyetleri yapamazlar

12
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Turhan Korkmaz ve Ali Ceylan (2006), Sermaye Piyasası ve Menkul Değer Analizi, Gözden
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Başlıca 3 tür yatırım ortaklığından söz etmek mümkündür. Yatırım ortaklıklarının
oluşturdukları portföyün içerebileceği varlıklar açısından yapılan bu ayrıma göre yatırım
ortaklıkları sırasıyla Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı ve
Sermaye Piyasası Araçları ve Kıymetli Madenler Yatırım Ortaklığı şeklinde sınıflandırılabilir.
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları, gayrimenkuller, gayrimenkule dayalı sermaye
piyasası araçları, gayrimenkul projeleri ve gayrimenkule dayalı haklar ve sermaye piyasası
araçlarına yatırım yapabilirler. Bunun dışında gayrimenkul sertifikası, konut kredisi
karşılığında ihraç edilen varlığa dayalı menkul kıymetleri ve benzeri (SPK tarafından kabul
edilen) menkul kıymetleri ile diğer sermaye piyasası araçlarını alıp satabilir repo ve ters repo
yapabilir, alım satım karı ya da kira geliri elde etmek amacıyla ofis, konut, iş merkezi vb.
satın alabilir ya da satabilirler. Gayrimenkul yatırım ortaklıkları belirli projeleri
gerçekleştirmek için adi ortaklık kurabilirler. Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıkları ise
portföy değerlerinin en az %50'si ile gelişme potansiyeli taşıyan ancak kaynak ihtiyacı duyan
ve girişim sermayesi olarak adlandırılan şirketlere ortak olur ya da bu şirketlerin çıkardığı
borçlanma araçlarını satın alarak kredi sağlanması şeklinde yatırım yaparlar.

1.4.6. Bireysel Emeklilik Şirketleri
Bireysel emeklilik şirketleri 4632 sayılı yasaya göre kurularak emeklilik branşında
faaliyet göstermek üzere ruhsat almış ve A.Ş. şeklinde kurulan şirketlerdir. Emeklilik
şirketleri, bireysel emeklilik sistemi çerçevesinde faaliyet göstermektedirler. Bireysel
emeklilik sistemi, bireylerin aktif çalışma yaşamının sona ermesinden sonra ek bir gelir
sağlamaları amacıyla gönüllü katılım esasına dayalı olarak oluşturulan ve kamu emeklilik
sisteminin bir çeşit tamamlayıcısı olan bir emeklilik sistemidir. Bireysel emeklilik sistemine
göre katılımcıların ödedikleri katkı payları devlet gözetim ve denetiminde her bir katılımcı
adına ayrı hesaplarda takip edilmekte ve tüm katılımcılar kendi birikimleri oranında gelir elde
etmektedir.
Bireysel emeklilik sisteminin varlığı ile bireylerin emeklilik dönemlerinde refah
seviyelerinin artması, bu sistem ile biriken fonların altyapı ve uzun vadeli yatırımlara kaynak
sağlanması, sosyal güvenlik kapsamının artması ve kamunun sosyal güvenlik yükünün
azalması ve yatırımların kurumsallaşması sonucu piyasalardaki dalgalanmaların azalması gibi
faydalar beklenmektedir.
Bireysel emeklilik şirketleri, katılımcılardan sağladıkları katkı payları ile
oluşturdukları emeklilik fonlarını yönetmektedirler. Emeklilik şirketlerinde oluşturulan ve
emeklilik sözleşmesi çerçevesinde her bir katılımcının emeklilik hesapları bazında katkı
paylarının ayrı ayrı izlendiği bu fonlar, riskin dağıtılması ve inançlı mülkiyet esası
doğrultusunda işletilen bir mal varlığı şeklinde oluşmaktadır. Bu mal varlığının tüzel kişiliği
yoktur. 14
14

4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu., md.15.
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Bireysel emeklilik şirketleri, emeklilik sözleşmelerinde belirtilmek koşuluyla SPK
tarafından belirlenen türlerden olmak üzere en az üç fon kurmak zorundadır. Bu fonlar para ve
sermaye piyasası araçlarından oluşan farklı portföy yapılarına sahip fonlar olmaktadır.
Başlıca fon türleri aşağıdaki gibi açıklanabilir: 15
•
Gelir amaçlı fonlar: kârpayı ya da faiz geliri elde etme amacıyla hisse senedi,
devlet tahvili, yabancı fonlar ve benzeri varlıklara yatırım yaparlar.
•
Büyüme amaçlı fonlar: Yatırım yaptıkları varlıkların değer artışından dolayı
kar elde etmeyi amaçlayan fonlardır.
•
Kıymetli maden fonları: Portföy büyüklüğünün en az %80'inin kıymetli
maden ve/veya altına dayalı varlıklardan oluşmaktadır.
•
İhtisaslaşmış fonlar: Portföyü oluşturan varlıkların belirli bir coğrafi bölge,
ülke, sektör ya da endekse dayalı olarak belirlendiği fonlardır.
•
Para piyasası fonları: Portföyde yer alan varlıkların tümünün vadesine en
fazla 180 gün kalmış olan ve ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gün olan yüksek
likiditeye sahip varlıklardan oluştuğu fonlardır.
•

Diğer fonlar: Yukarıda tanımlanan fonların dışında kalan fonlardır.

1.4.7. Portföy Yönetim Şirketleri
Portföy yöneticiliği, bir portföy yönetim sözleşmesi ile finansal varlıklardan oluşan
portföyün portföy yöneticisi tarafından her bir müşteri adına belirli bir menfaat karşılığı vekil
sıfatıyla yönetilmesi olarak tanımlanmaktadır. 16
Bu çerçevede oluşturulan portföyler, para piyasası araç ve işlemleri, vadeli işlemler ve
opsiyonlar, nakit, döviz, mevduat ile SPK'ca uygun görülen diğer varlık ve işlemlerden
oluşmaktadırlar. Söz konusu portföyler, yatırımcının veya portföy yöneticisinin belirleyeceği
risk-getiri tercihi doğrultusunda, müşterilerle yapılacak portföy yönetim sözleşmesi
çerçevesinde vekil sıfatıyla yönetilmektedir. Portföy yöneticiliği faaliyetini SPK tarafından
izin almış bulunan portföy yönetim şirketleri, aracı kurumlar ve bankalar yapabilmektedirler.
Portföy yönetim şirketleri, SPK'dan gerekli yetki belgesini alarak portföy yönetim
faaliyetinde bulunmak amacıyla A.Ş. olarak kurulmaktadırlar. 17
Sermaye Piyasası Kurulu Haftalık Bülteni (2008/3) Bireysel Emeklilik Fon Türlerine İlişkin
Açıklama, ss.3-4.
15

Portföy Yöneticiliği Faaliyetine ve Bu Faaliyette Bulunacak Kurumlara İlişkin Esaslar Tebliği (Seri:
V, No: 59), madde 4.
16

17

http://www.spk.gov.tr/indexpage.aspx?pageid=447&submenuheader=-1 (erişim: 09.12.2012)

21

1.4.8. Sigorta Şirketleri
Sigorta şirketlerinin temel fonksiyonu, kişilerin ya da işletmelerin hayatları boyunca
karşı karşıya kaldıkları risklerden kaynaklanabilecek zararların parasal olarak karşılanmasıdır.
Sigorta şirketleri bu korumayı sağlamak için müşterilerinden sigorta primi talep ederler. Bir
sigorta sözleşmesi çerçevesinde sigortalıların ödediği primlere karşılık hangi risklerden
doğabilecek zararların parasal olarak karşılanacağı belirlenmektedir. Örneğin bir sağlık
sigortasında sigortalının sağlık giderleri belirli limitler içinde ve ödenen sigorta primi
karşılığında sigorta şirketince üstlenilmektedir. Hayat sigortasında sigortalının hayatını
kaybetmesi durumunda poliçede belirtilen yasal varislerine belirli bir ödeme yapılmaktadır.
Konut ve eşya sigortalarında poliçede belirtilen koşulların (yangın, su basması vs) oluşması
durumunda bunların konut ve/veya konutun içinde bulunan eşyaların gördüğü zararın parasal
karşılığı ödenmektedir. Bu örnekler DASK, trafik, kasko vs. gibi sigortalar için de
çoğaltılabilir.
Sigorta sistemi temel olarak bütün sigortalıların risklerinin aynı anda
gerçekleşmeyeceği düşüncesine dayanmaktadır. Buna göre belirli bir anda bütün değil ancak
bazı sigortalılar için risk gerçekleşmekte ve şirket bu risklerden doğan zararları
karşılamaktadır. Bu nedenle kaza, trafik, yangın sel vb. birçok sigortada sigorta şirketinin
şimdiden topladığı primler, ilerideki belirsiz bir tarihte ve belirsiz bir tutarda yapılacak
ödemeler için biriktirilmekte ve yasal mevzuatın öngördüğü şekilde çeşitli yatırım araçlarında
değerlendirilmektedir. Gerek kamu, gerekse özel sigorta sektöründe emeklilik ve sağlık
sigortası gibi sigortalar da düşünüldüğünde ekonomide biriken oldukça büyük tutarlardaki bu
fonların değerlendirilmesi ve ileride hak sahiplerine aktarılması işlemi, sigorta şirketlerinin
finansal piyasalarda yaptığı önemli bir aracılık fonksiyonu olarak karşımıza çıkmaktadır.
Sigorta fonları, özellikle gelişmiş ülke sermaye piyasalarında büyük ölçekte ve uzun vadeli
yatırım yapan kurumsal yatırımcı rolü üstlenmektedir.

22

Uygulamalar
Finansal piyasaların işlevleri.
Fonların transferi.
Finansal aracılar.
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Uygulama Soruları
Finansal piyasaların işlevleri nelerdir? Açıklayınız.
Fonların transferi hangi şekillerde gerçekleşir? Açıklayınız.
Başlıca finansal aracılar nelerdir? Açıklayınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Finansal sistemi oluşturan başlıca unsurlar fon arz edenler, fon talep edenler, finansal
aracılar, finansal varlıklar ve yasal çerçevedir. Burada yer alan ekonomik birimler bireyler,
işletmeler ve devletler olarak karşımıza çıkmakta ve bu ekonomik birimler fon fazlası ya da
fon açığı verme durumlarına göre finansal varlıkları arz ve talep ederler. Finansal piyasalarda
meydana gelen fon transferinin gerçekleşmesi sürecine finansal aracılar aracılık ederler. Fon
transferinin doğrudan finansman şeklinde olması, fon açığı olan ekonomik birimlerin ihraç
ettiği finansman aracının bir değişime uğramadan yatırımcılara ulaşması anlamına
gelmektedir. Dolaylı finansmanda ise yapılan aracılık sayesinde fon fazlası veren ekonomik
birimlerin sağladığı fonlar, finansal kurumlarca alınarak fon açığı olan birimlerin ihtiyacı olan
miktar, vade, risk ve likidite özelliklerine sahip ürünlere dönüştürülerek transfer edilmektedir.
Finansal piyasaların başlıca fonksiyonları Fon arz ve talep eden birimler arasında fon akışının
sağlanması, Fon kaynağının tahsisinin sağlanması, Menkul kıymetlerin likiditesinin
artırılması, Menkul kıymet alım satımının kolaylaştırılması, Menkul kıymet alım satımının
maliyetinin azaltımı, Menkul kıymet fiyatlarının oluşturulması ve Piyasa katılımcılarının
risklerini ayarlamalarının sağlanması olarak sayılabilir. Bu fonksiyonların yerine gelebilmesi
için fon açığı veren ve fon fazlası veren ekonomik birimler arasında faaliyet gösteren başlıca
finansal aracılar ise Aracı kurumlar, Ticari Bankalar, Yatırım Bankaları, Yatırım Fonları,
Yatırım Ortaklıkları, Emeklilik Şirketleri, Portföy Yönetim Şirketleri ve Sigorta şirketleri
olarak sayılabilir.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi finansal piyasaların işlevleri arasında yer almamaktadır?
a. Fon arz ve talep eden birimler arasında fon akışının sağlanması
b. Fon kaynağının tahsisinin sağlanması
c. Menkul kıymetlerin likiditesinin değiştirilmesi
d. Menkul kıymet alım satımının kolaylaştırılması
e. Menkul kıymet alım satımının maliyetinin değiştirilmesi
2) Aşağıdakilerden hangisi finansal aracılar arasında yer almaz?
a. Aracı kurumlar
b. Ticari Bankalar
c. Yatırım Bankaları
d. Yatırım Fonları
e. Emeklilik Poliçeleri
3) Aşağıdakilerden hangisi Aracı kurumların yerine getirebilecekleri faaliyetler
arasında sayılamaz?
a. Sermaye piyasası araçlarının ihracına aracılık
b. Sermaye piyasası araçlarının alım satımına aracılık
c. Yatırım danışmanlığı
d. Portföy yöneticiliği
e. Sermaye piyasasının denetimi
4) Aşağıdakilerden hangisi SPK tarafından belirlenen varlık ve haklardan oluşan
portföyleri işletmek amacıyla kurulan sabit veya değişken sermayeli bir anonim
ortaklıktır?
a. Yatırım Bankası
b. Yatırım Ortaklığı
c. Yatırım Fonu
d. Yatırım Hesabı
e. Yatırım Şirketi
5) Temel işlevi diğer işletmelerin borç ya da öz kaynak yoluyla finansman sağlamak
için ihraç edecekleri menkul kıymetlerin çıkarılmasını sağlamak ve pazarlamak
olan finansal aracı aşağıdakilerden hangisidir?
a. Sigorta Şirketleri
b. Yatırım Fonları
c. Yatırım Ortaklıkları
d. Yatırım Bankaları
e. Ticari Bankalar
6) Yatırım fonları ile yatırım ortaklıkları arasındaki benzerlik ve farklılıkları
açıklayınız.
7) Ticari bankalar ile yatırım bankalarını karşılaştırınız.
8) Finansal piyasaların temel işlevlerini açıklayınız.
9) Sigorta şirketlerinin temel fonksiyonlarını açıklayınız.
10) Portföy yöneticiliği faaliyetini tanımlayınız.
Cevaplar
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1) ( C )
2) ( E )
3) ( E )
4) ( B )
5) ( D )
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2. FİNANSAL PİYASALARIN TÜRLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
2.1. Para Piyasaları ve Sermaye Piyasaları
2.2. Organize Piyasalar ve Organize Olmayan Piyasalar
2.3. Birincil Piyasalar ve İkincil Piyasalar
2.4. Spot Piyasalar ve Vadeli Piyasalar
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Finansal piyasaların türleri nelerdir?
Para piyasaları ve sermaye piyasaları arasındaki farklılıklar nelerdir?
Organize piyasaların özellikleri nelerdir?
İkincil piyasaların işlevleri nelerdir?
Vadeli piyasalar ne anlama gelir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

2.1.

Para ve sermaye piyasalarını Teorik konuların okunması
anlamak

2.2.

Organize ve tezgahüstü Teorik konuların okunması
piyasaları tanımak

2.3.

Birincil
piyasaların
anlamak

2.4.

Spot ve Vadeli piyasaları Teorik konuların okunması
anlamak

ve

elde
veya

ikincil Teorik konuların okunması
işlevlerini
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Anahtar Kavramlar
Para piyasası, sermaye piyasası, organize piyasa, tezgahüstü piyasa, birincil piyasa, ikincil
piyasa, spot piyasa, vadeli piyasa
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Giriş
Bir ekonomide fon fazlası veren birimlerle fon açığı olan birimlerin fon arz ve
taleplerinin bir araya geldiği yer olarak tanımlanan finansal piyasalar, bu piyasalarda işlem
gören finansal ürünlerin vadeleri açısından para ve sermaye piyasaları olarak iki kategoride
incelenebilirler. Ayrıca gerek para piyasasında gerekse sermaye piyasasında işlem gören
finansal ürünlerin alım satım işlemlerinin belirli kurallar dahilinde ve belirli bir mekanda
yapılıp yapılmamasına göre de organize piyasalar ve organize olmayan piyasalar olarak
sınıflandırılabilirler. Diğer yandan bir başka sınıflandırma ise finansal ürünlerin ihraççı
kurumlar tarafından ilk defa satışa sunulup sunulmamasına göre oluşmaktadır. Finansal
ürünlerin ilk defa doğrudan arzı birincil piyasaları oluşturmaktadır. Bu ürünlerin ilk arzdan
sonra yatırımcılar arasında el değiştirmesi ise ikincil piyasaları oluşturmaktadır. Finansal
piyasaların bir başka kategorizasyonu ise spot piyasalar ve vadeli piyasalar şeklinde
ayrılmasıyla oluşmaktadır. Spot piyasalarda alım satıma konu finansal ürünün teslimi ve buna
ilişkin ödeme hemen yapılırken, vadeli işlemlerde ise ileride gerçekleşecek olan teslimat tarihi
ve bu tarihte ödenecek fiyat başta olmak üzere alım satım koşulları şimdiden belirlenmekte ve
bu koşullar bir sözleşme yapılarak taraflarca kabul edilmektedir. Dolayısıyla vadeli
piyasalarda finansal ürünün kendisi değil, ilerideki tarihte teslimatı ve ödemesi yapılacak olan
ve fiyatı şimdiden belirlenen bu ürün üzerine düzenlenmiş sözleşmeler alınıp satılmaktadır.
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Finansal piyasalar farklı şekillerde kategorize edilebilir. Bunların başlıcaları şu şekilde
sıralanabilir:
•
•
•
•

Para piyasaları - Sermaye Piyasaları
Organize piyasalar - Organize olmayan (Tezgâh üstü) piyasalar
Birincil piyasalar - İkincil piyasalar
Spot piyasalar - Vadeli Piyasalar

Finansal piyasaların para ve sermaye piyasaları olarak ayrılmaları işlem gören menkul
kıymetlerin vadelerine göre yapılmaktadır. Bir yıldan kısa vadeli finansal varlıkların arz ve
talep edildiği piyasalar para piyasaları olarak adlandırılırken, bir yıldan uzun vadeli finansal
varlıkların işlem gördüğü piyasalar sermaye piyasaları olarak sınıflandırılmaktadır.
Finansal varlıkların işlem gördüğü piyasalar belirli bir mekân, işlem zamanı, üyelik,
yönetim ve işlem kuralları türünden düzenlemelere tabi olması bakımından ise organize olan
ve organize olmayan piyasalar olarak ikiye ayrılmaktadırlar. Organize piyasalarda işlem
kuralları, işlem yapma zamanı, işlem yapılan yer, üyelik ve yönetim belirlidir.
Birincil ve ikincil piyasa ayrımı ise menkul kıymetin ilk kez ihraç edilip edilmemesine
göre yapılan bir ayrımın sonucudur. Menkul kıymet ihraççısının menkul kıymeti ilk
çıkarıldığında arz etmesi ile oluşan piyasa birincil piyasa olarak adlandırılır. Menkul kıymet
bir kez ihraç edildikten sonra satın alanların tekrar menkul kıymeti sattıklarında oluşan piyasa
ikincil piyasa olarak adlandırılmaktadır.
Finansal piyasaların spot ve vadeli piyasalar olarak ayrılması ise taraflar arasında alımı
satımı yapılacak ürünün cinsi, miktarı, kalitesi ve fiyatı gibi konularda anlaşılmasının
ardından ödemenin ve teslimatın hemen (veya makul birçok kısa sürede) ya da şimdiden
belirlenen ilerideki bir tarihte yapılmasına dayanmaktadır. Spot piyasada ödeme aracı ve
varlığın değişimi hemen yapılmakta iken, vadeli piyasalarda fiyat ve diğer koşullar şimdiden
belirlenmekte ancak ödeme ve teslimat bugünden belirlenen ilerideki bir tarihte
yapılmaktadır.

2.1. Para Piyasaları ve Sermaye Piyasaları
Finansal piyasaların para ve sermaye piyasaları şeklinde ikiye ayrılması temel olarak
bu piyasalarda işlem gören finansal ürünlerin vadelerinin 1 yıldan kısa olup olmamasına
dayanmaktadır. Finansal piyasaların vade, işlev, kaynak, araç ve getiri oranı açısından
farklılıkları aşağıdaki gibi gösterilebilir.
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Tablo: Para ve Sermaye Piyasası Arasındaki Başlıca Farklar
Para Piyasası

Sermaye Piyasası

Kısa vadeli fon arz ve talebinin Uzun

Vade

karşılaştığı piyasalardır.
İşlev

Geçici

nakit

fon

arz

ve

talebinin

net

işletme

karşılaştığı piyasalardır.

gereksiniminin Sabit

karşılanması
Kaynak

vadeli

yatırımların

ve

sermayesi gereksiniminin karşılanması.

Devamlılık göstermeyen resmi, Devamlılık gösteren tasarruflar.
ticari

ve

vadesiz

tasarruf

mevduatları
Araç

Örn. Ticari senetler

Getiri oranı

Vadenin kısalığı riski ve beklenen Vadenin uzunluğu risk ve beklenen getiri
getiri oranını düşürür.

Örn. Tahvil, hisse senedi.
oranını artırır.

Kaynak: Turhan Korkmaz ve Ali Ceylan (2006), Sermaye Piyasası ve Menkul Değer
Analizi, Gözden geçirilmiş 3. Baskı, Ekin Kitabevi, Bursa, s. 10.

2.1.1. Para Piyasaları
Ekonomi bilimi çerçevesinde para, alınan mal ve hizmetlerin karşılığının ödenmesinde
ve borçların geri ödenmesinde genel olarak kabul edilen değişim aracıdır. Para, bir değişim
aracı olması yanında bir değer ölçüsü olma ve değer saklama fonksiyonlarını da yerine
getirmektedir.
Finansal piyasalar arasında çok önemli bir yere sahip olan para piyasaları, 1 yıldan
kısa vadeli fon arz ve talebinin karşı karşıya geldiği piyasalardır. Bu piyasada fon talep eden
tarafların başlıca amacı, kısa dönemli nakit ihtiyaçlarını karşılamaktır. Bu nedenle para
piyasası, işletmelerin özellikle dönen varlıklarını finanse etmek için başvurdukları bir piyasa
olarak işlev görmektedir. Para piyasalarında yer alan başlıca aktör ise ticari bankalardır.
Mevduat kabul ederek kısa vadeli kredi veren ve para piyasasında işlem gören çeşitli finansal
varlıkların alım satımında aracılık faaliyetleri gösteren ticari bankalar, bu piyasalarda çok
önemli bir yere sahiptir.

2.1.1.1. Para Piyasasında İşlem Gören Başlıca Yatırım Araçları
•
Hazine Bonosu: Hazine tarafından 1 yıldan kısa vadeli ve iskontolu olarak
ihraç edilen bir menkul kıymettir. Hamiline yazılı olarak ihraç edilen hazine bonoları ihale
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yoluyla satılmakta, birincil piyasada hazineden satın alındıktan sonra ikincil piyasada da el
değiştirebilmektedir.
•
Finansman Bonosu: Kısa vadeli fon ihtiyacı duyan A.Ş., Bankalar ve diğer
finans kuruluşları tarafından çıkarılan borçlanma araçlarıdır.
•
Vadeli Mevduat: Mudiler tarafından tasarruflarını değerlendirmek için
bankalarda açılan hesaplardır. 1 günden 1 yıla kadar farklı vadeler şeklinde belirlenen bir
dönem için yatırılan tutar, dönemin başında belirlenen bir faiz oranı üzerinden hesaplanan faiz
tutarı ile birlikte dönem sonunda yatırımcısına geri ödenir. Türk parası mevduat hesaplarından
başka yabancı para cinsinden açılan vadeli hesaplara döviz tevdiat hesabı denilmektedir.
Mevduat hesapları hesap sahibi dışında başka birisine devredilemez.
•
Mevduat Sertifikası: Aksi mümkün olmakla birlikte genellikle 1 yıldan kısa
vadeli olan mevduat sertifikalarını bankalar ihraç etmektedirler. Mevduat sertifikaları, belirli
bir tutarda mevduatın bankada bulunduğuna dair belgelerdir. Bankalar, mevduat sertifikası
ihracı yoluyla finansman sağlarken, mevduat sertifikası yatırımcıları iskontolu ya da kupon
ödemeli olarak satın aldıkları mevduat sertifikalarından faiz geliri elde etmektedir. Diğer
yandan yatırımcılar mevduat sertifikalarını ikincil piyasada satarak likide edebilmektedir.
•
Kambiyo Senedi: Poliçe, bono ve çek şeklinde olabilen kambiyo senetleri,
karşı tarafın borcunu resmi olarak belgeleyen vadeli bir senettir. Bu senet karşılığında
alacaklı, karşı tarafın yükümlülüğünü bir ölçüde garanti altına almış olur. Kambiyo senetleri
el değiştirme ve devredilebilme kabiliyetleri olan kıymetli evraklardır. Poliçe, bono ve çek
kambiyo senetlerinin farklı türleridir.
•
Repo: Geri satın alma taahhüdüyle satış anlaşmasıdır. Buna göre belirli bir
menkul kıymet, şimdiden belirlenen bir fiyattan belirlenen bir dönem sonunda geri satın
alınmak kaydıyla satılır. Bu anlaşmalara konu olan menkul kıymetler likiditesi yüksek menkul
kıymetler olmaktadır. Repo ile bankalar, bir yandan sahip oldukları menkul kıymetlerin
karşılığında finansman sağlamakta, diğer yandan ise vade sonunda bu varlığı geri satın alma
garantisini elde etmektedirler. Menkul kıymetin satış fiyatı ile satın alınış fiyatı arasındaki
fark repo yapan kurum için faiz gideri olurken bu tutar yatırımcı açısından faiz geliri olarak
değerlendirilmektedir. Buna karşın ters repo ise geri satma koşulu ile satın alma anlaşması
olarak tanımlanabilir. Burada da ters repoya konu menkul kıymet şimdiden belirli bir fiyattan
satın alınmak üzere satılmaktadır.
•
Banka Kabulü: Bankaların müşterileri adına çekilen poliçeleri vade
dolduğunda ödeyeceğine dair verdikleri güvencedir.
•
Bankalar arası borçlar: Bankalar arası borçlar, bir bankanın diğer bir
bankaya verdiği ödünç fonlardır. Bankalar bu fonları ya kendi kredi müşterilerine kredi olarak
verme ya da yasal yükümlülüklerini yerine getirmek için rezervlerine eklemek gibi diğer fon
ihtiyaçlarını karşılama amacıyla kullanmaktadırlar. Bu piyasalarda oluşan faiz oranları ise
uluslararası piyasalarda önemli bir gösterge niteliği sergileyebilmektedir. Özellikle Londra
Bankalar arası para piyasasında oluşan ve kredibilitesi yüksek bankaların ABD doları
cinsinden birbirlerine verdikleri borçlar için uyguladıkları LİBOR (London Interbank Offered
Rate) faiz oranı oldukça büyük bir öneme sahiptir. LİBOR, bir çok farklı faiz işlemi için
referans değer olarak kullanılmakta ve gecelik faiz oranından 1 yıla kadar farklı vadeler için
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her gün Londra saatiyle 11:00'de ilan edilmektedir. Yine referans özelliğine sahip bir başka
faiz oranı ise Avrupa bankalarının birbirlerine uyguladıkları EURIBOR'dur.

2.1.1.2. Para Piyasasının Fonksiyonları
Kısa vadeli fon arz ve talebinin karşı karşıya geldiği para piyasaları ekonomik
birimlerin önemli ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Para piyasasının varlığı devletlerin,
işletmelerin ve bireylerin nakit ihtiyacını karşılarken diğer yandan nakit fazlasının kısa vadeli
olarak değerlendirilebileceği olanaklar sunar. Söz konusu fonların arz ve talebi kısa vadeli
faiz oranlarının belirlenmesini sağlamaktadır. Hazine bonosu pazarı ile devlet, kısa vadeli fon
ihtiyacını sağlamakta ve bu pazar para politikasının yürütülmesi için önemli bir enstrüman
olmaktadır. Diğer yandan finansman bonosu ise işletmelerin ihtiyaç duydukları kısa vadeli
fonlara ulaşabilmelerine yardımcı olmaktadır. Bu piyasada yer alan kambiyo senetleri ise
özellikle işletmeler açısından kredili satışlarından alacaklarına bir güvence sağlarken karşı
taraf için kredili alış yapabilmesine olanak sağlayarak bir çeşit finansman imkânı
yaratmaktadır. Bu araçların varlığı özellikle ticari hayatın sağlıklı bir şekilde devamı için
önemli bir rol oynar.
Sözü edilen para piyasası araçları fon gereksinimi olan taraf için finansman sağlarken
fon fazlası olan taraf için yatırım olanağı olmaktadır. Bireysel ya da kurumsal yatırımcılar
hazine bonosu ve finansman bonosu alarak tasarruflarına getiri sağlarlar. Vadenin kısa olması
ve ihraççıların hazine ve yüksek kredibiliteye sahip işletmeler olması, riskin de düşük
olmasına neden olmaktadır. Para piyasalarında oldukça yaygın olarak görülen vadeli mevduat
ise ticari bankaların yatırımcılara sunduğu çok önemli bir enstrümandır. Bankaların yaygın
şube ağı ve sundukları çok çeşitli vade yapıları ile vadeli mevduatlar küçükten büyüğe farklı
büyüklükteki tasarrufların güvenli bir şekilde değerlendirildiği araçlardır.
Para piyasalarının varlığı ve düzgün bir şekilde işlemesi aynı zamanda daha uzun
vadeli fonların arz ve talep edildiği piyasaların işleyişine de katkıda bulunmakta, likiditenin
piyasa değerinin oluşmasına neden olmakta ve daha uzun vadeli piyasalarda oluşmuş faiz
oranlarının ne kadar makul olduğu konusunda bir kıyas imkanı sunmaktadır. Uzun vadeli
menkul kıymetlere yatırım yerine aynı dönem için ardışık olarak bir seri kısa vadeli menkul
kıymete yatırım yapabilme olanağının varlığı faiz oranlarını genellikle uzun vadeli faiz
oranlarını düşürmektedir. 18
Tüm bu değerlendirmeler dikkate alındığında para piyasasının fonksiyonları genel
olarak aşağıdaki gibi sayılabilir:
•

Kısa vadeli fonların fon fazlası olan ekonomik birimlerden (hane halkı, işletmeler ve
devlet) fon açığı olan birimlere transferini sağlamak

Marc Levinson (2006), Guide to Financial Markets, The Economist NewsPaper Ltd., 4. Baskı, Great
Britain, ss.38-39.
18
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•

Kısa vadeli faiz oranlarının belirlenmesini sağlamak

•

Devletin para politikasının yürütülmesinde bir araç olmak

2.1.1.3. Para Piyasasının Katılımcıları
Para piyasasında işlem gören finansal araçları arz ve talep eden bir çok farklı kesim
söz konusudur. Bunlardan bazıları finansal araçları talep edenler (fon arz edenler), bazıları
finansal araçları arz edenler (fon talep edenler) bazıları da finansal araçları hem arz hem de
talep edenler olabilmektedir. Para piyasasının başlıca katılımcıları aşağıdaki gibi açıklanabilir:
•

•

•

•

•

Hane halkı: Hane halkı bir yandan finansman bonosu ya da hazine bonosu gibi menkul
kıymetler satın alarak, bankalarda mevduat hesabı açtırarak ya da diğer para piyasası
araçlarına yatırım yaparak bu piyasada fon arz edebileceği gibi kısa vadeli kredi kullanımı
yoluyla fon talebinde de bulunabilmektedir.
İşletmeler: İşletmeler özellikle çalışma sermayelerinin finansmanında para piyasasından
yararlanmaktadır. Bono ihracı, kısa vadeli kredi kullanımı ya da sahip oldukları
poliçelerin faktöring kurumlarında ıskonto ettirilmesi ile finansman olanakları sağlarken
kısa süreli fon fazlalıklarını da yine bu piyasada işlem gören menkul kıymetlere yatırım
yaparak değerlendirebilmektedirler.
Ticari Bankalar: Ticari bankalar, mevduat kabul ederek kredi vermek suretiyle para
piyasasında oldukça önemli bir işlev görmektedirler. Bankalar doğrudan kendi fonlarını
bu piyasada diğer banka ve kurumlara kullandırmaları ve portföylerinde gerek hazine
gerekse finansman bonosu bulundurmaları yanında para piyasasında aracılık rolü de
üstlenmektedirler. Bankalar bu piyasada işlem gören hazine bonolarını birincil piyasada
satın aldıktan sonra ikincil piyasada diğer yatırımcılara satabilmekte ya da repo
yapabilmektedirler. Bankalar, banka kabulü ve mevduat sertifikası çıkarımı ile de para
piyasası araçlarının yaratılmasını sağlamaktadırlar. Ticari bankaların kullandırdıkları
krediler özellikle kısa vadeli fon ihtiyacı duyan işletmeler ve diğer ekonomik birimler için
hayati bir önem sahibidir. Diğer yandan bankalar arası para piyasasında yürüttükleri borç
alma ve verme işlemleri kısa vadeli faiz oranlarının belirlenmesinde oldukça önemli bir
rol oynamaktadır.
Devlet: Devletin ihtiyaç duyduğu kısa vadeli fonları hazine bonosu ihracı yoluyla
sağlaması para piyasasında doğrudan önemli bir aktör haline gelmesine neden olmaktadır.
Devlet bir yandan finansman ihtiyacının bir kısmını bu piyasada karşılamakta iken bir
yandan da para politikası uygulamalarını gerçekleştirmektedir.
Yatırım bankaları: Yatırım bankaları özellikle işletmelerin ihraç ettiği finansman bonosu
gibi menkul kıymetlerin çıkarılmasında aracılık hizmeti verme ve danışmanlık hizmeti ile
bu piyasalarda rol oynamaktadır.
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2.1.1.4. Ticari bankaların para piyasasındaki rolü
Ticari bankalar, verdikleri diğer hizmetler dışında başlıca olarak mevduat
toplamak ve kredi vermek şeklinde yürüttüğü faaliyetleri nedeni ile para piyasalarındaki en
önemli aktörlerin başında yer almaktadır. Ticari bankaların para piyasalarında oynadıkları
başlıca roller olarak aşağıdaki gibi sıralanabilir: 19
• Ekonomik kaynakları sağlanması ve yatırıma dönüştürülmesi
• Atıl, dağınık ve küçük birikimlerin güvenli bir ortamda bir araya getirilerek yatırıma
dönüştürülmesi
• Daha geniş bir tabanın fon kullanmasının ve yatırıma dönüştürmesinin olanaklı hale
getirilmesi
• Kredi talebi ile arzı arasındaki farkın azalmasına yardımcı olması
• Ticari bankacılık sektöründeki rekabetin artması, mevduatı cezbedecek şekilde faiz
oranlarını etkilemekte ve tasarruf eğilimini yükseltmektedir. Bu da ekonomik
kalkınmanın gereksinim duyduğu kaynakların genişlemesine yol açmaktadır.

Ticari bankaların para piyasalarında aktif olarak yer almalarının başlıca nedenleri
arasında doğaları gereği bilançolarının pasiflerinde yer alan borç ve yükümlülüklerinin
vadelerinin kısa olması, kredi taleplerindeki çok farklı vade seçenekleri ve düzenleme
otoritelerinin gerekli gördüğü yasal rezerv gereksinimleri sayılabilir. Kredi taleplerinin arttığı
dönemlerde bankalar portföylerinde yer alan menkul kıymetleri satarak elde ettikleri fonları
kredi olarak vermekte, kredi talepleri azaldığında ise fazla fonlarını yine para piyasalarında
değerlendirmektedirler. 20 Bu süreç yanında kısa vadeli mevduatlara karşın uzun vadeli
kredilerin finansmanında gerekli fonların temin edilmesinde de yine para piyasalarından
yararlanılmaktadır. Sahip oldukları büyük fonları ve uzmanlıkları, ticari bankaların para
piyasalarında sürekli olarak işlem yapan aktif kurumlar olmalarına neden olmaktadır.

2.1.2. Sermaye Piyasaları
Gelecekte nakit akımı yaratması beklenen reel varlıklar, sermaye varlıkları olarak
adlandırılmaktadır. Dolayısıyla ekonomik birimlerin reel varlıklara yatırım yapmalarının

Mehmet Takan ve Melek Acar Boyacıoğlu, Bankacılık, Teori, Uygulama ve Yöntem, 3.Basım,
Nobel, 2002, s.49.
19

20

David S.Kidwell, Richard L.Peterson ve David W.Blackwell (1993), Financial Institutions, Markets
and Money, Hartcourt Brace Jovanovich International Edition, 5.Baskı, Fort Worth, s.181.
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ardında yatan temel güdü bu varlıkların gelir ya da servet yaratma potansiyelidir. 21 İşletmeler
de gelecekte üretimlerini sürdürebilmek ve bu yolla gelir sağlamak için sermaye varlıklarına
yatırım yaparlar ancak sahip oldukları kaynaklar her zaman bu varlıkları temin etmek için
yeterli olmayabilir. Sermaye varlıklarına yapılan yatırım göreli olarak uzun bir dönemi
kapsayacağından bu varlıkların finansmanı için kullanılacak olan kaynağın da uzun vadeli
olması önemlidir. Bu nedenle söz konusu ihtiyaca sahip olan kuruluşlar sermaye piyasasından
kaynak arayışında bulunmakta, uzun bir dönem boyunca getiri sağlayacakları yatırımlarının
finansmanı için yine uzun vadeli kaynak kullanmaktadırlar.
Sermaye piyasasının başlıca fonksiyonu, uzun vadeli yatırımların finansmanı için
gerekli fonların sağlanması olarak düşünülebilir. Dolayısıyla beklenen getirileri uzun yıllara
yayılan, uzun ömürlü ve büyük ölçekli yatırımların yapılabilmesi için fon arz ve talebinin bir
araya geldiği, fon arz edenlerden fon talep edenlere doğru fonların tahsisi için gerekli
aracıların, yasal düzenlemelerin ve menkul kıymetler ile diğer araçların bulunduğu bir çevre
sermaye piyasasını oluşturmaktadır.
Sermaye piyasaları, vadeleri bir yıldan daha uzun ya da sonsuz olan menkul
kıymetlerin işlem gördüğü piyasalardır. Bu piyasalarda başlıca olarak iki tür menkul kıymet
işlem görmektedir. Bunlardan birincisi vadesi bir yıldan uzun olan ve alacaklık hakkını temsil
eden menkul kıymetler, ikincisi ise sahiplik hakkını temsil eden menkul kıymetlerdir ki
bunların vadesi sonsuzdur. Her ne kadar genel olarak banka kredileri sermaye piyasası
araçları arasında yer almasa da sendikasyon kredileri gibi, bir grup bankanın birlikte bir kredi
kullanıcısına verdikleri bir yıldan uzun vadeli krediler de bu piyasanın araçları olarak
sayılabilmektedir. 22

2.1.2.1. Hisse Senedi Piyasası
Sahibine, ihraççı şirketin ortaklık hakkını veren hisse senedi fikri Avrupa'da özellikle
Rönesans zamanında geniş bir kullanım alanı bulmuştur. Bu dönemde ticari seferlerin
finansmanında tüccarların bir araya gelmesi ya da bankaların kredi verdikleri işletmelerden
alacaklarını garanti altına almak için bu işletmelere ortak olmaları kısıtlı bir süre için geçerli
ortaklıklar olsa bile hisse senedi kavramının yaygınlaşmasına neden olmuştur. Bununla
birlikte ilk kez hisse senedi sahiplerinin malik olduğu şirketin 1602 yılında kurulan Hollanda
Doğu Hindistan Şirketi olduğu söylenebilir. Buna karın sermaye piyasaları yoluyla hisse
senedi ihraç edilerek büyük fonların toplanarak büyük yatırımların finanse edilebilmesi ancak
sanayi devriminden sonra olmuştur. 23

21

Kidwell, Peterson ve Blackwell, s.209.

22

Frank J.Fabozzi ve Pamela Peterson Drake (2009), Finance: Capital Markets, Financial Management
and Investment Management, The Frank J.Fabozzi Series, John Wiley and Sons Inc., s.126.
23

Marc Levinson (2006), Guide to Financial Markets, 4th Edt., The Economist.
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Günümüzde bir ekonomi için en önemli finansal piyasaların başında gelen hisse senedi
piyasası, firmaların ihraç ettikleri hisse senetlerinin alınıp satıldığı yer olarak tanımlanabilir.
Sahibine şirket üzerindeki ortaklık hakkını tanıyan hisse senetleri birincil ve ikincil
piyasalarda işlem görmektedirler.
Hisse senedinin birincil piyasada işlem görmesi, şirketin paylarının ilk elden şirket
tarafından hisse senedi yatırımcılarına satılması işlemini ifade etmektedir. Şirketler birincil
piyasada gerçekleşen hisse senedi satışı yoluyla ihtiyaç duydukları sermayeyi elde ederken,
hisse senetlerini satın alan yatırımcılar ise söz konusu şirketin ortakları olurlar. Şirketlerin
kuruluşunda ya da daha sonra sermaye artışı kararı ile gerçekleşen bu işlemle şirketler
gereksinim duydukları fonları öz kaynak ile temin ederken, hisse senedi sahipleri ise hisse
senetlerini satın aldıkları şirketin başta kardan pay alma hakkı olmak üzere ortaklık haklarını
elde ederler.
İlk defa birincil piyasadan satın alınan hisse senetlerinin başka yatırımcılara satılması
ise ikincil piyasayı oluşturmaktadır. Bu piyasada hisse senetlerinin arz ve talep edilmesi,
yatırımcıların genel ekonominin ve hisse senedinin ait olduğu şirketin sağlayacağı
performansına dair beklentiler ya da likidite ihtiyaçlarına gibi nedenlere bağlı olmaktadır.
Şirketin performansının ileride iyi olacağını bekleyen yatırımcılar hisse senedinin fiyatının
artacağı ve/veya kârpayı dağıtımının yükseleceği beklentisiyle hisse senedini satın alırken,
fiyatın hali hazırda yüksek olduğu ve azalacağını bekleyen ya da fon ihtiyacı duyan
yatırımcılar ise hisse senedini satmaktadır.
Hisse senetlerini ihraç edebilecek kuruluşlar şu şekilde sayılabilir:
• Anonim şirketler
• Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler
• TCMB, Bankalar, Sigorta şirketleri, Kamu İktisadi Teşekkülleri gibi özel kanunla
kurulan kurumlar.
Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler hariç yukarıda sayılan kuruluşlar,
SPK'nın ilgili mevzuatları ve yasaların öngördüğü gerekleri yerine getirerek hisse senetlerini
halka arz yoluyla satmaktadırlar. Şirketin sermayesinin birer payını temsilen satılan hisse
senetlerine ilişkin böyle bir piyasanın varlığı, küçük yatırımcıların da yatırımları ölçeğinde
karlı gördüğü şirketlerin ortağı olarak kardan pay alma ve dolayısıyla yatırımlarından getiri
elde etme olanağı tanımakta ve sermayenin tabana yayılmasına katkıda bulunmaktadır.
Böylelikle tek başına yeterli büyüklükte olamayacak birikimler bir araya gelerek büyük
ölçekli yatırımların yapılabilmesine, ekonominin büyümesine ve istihdamın artmasına
yardımcı olmaktadır. Hisse senedi piyasası yoluyla halka arz yapılabilmesi ve hisse
senetlerinin yatırımcılara satılması diğer yandan da belirli bir uzmanlık ve deneyime sahip
işletmelerin daha büyük yatırımlara yönelmek için gerekli olan fonları piyasalar aracılığıyla
temin edebilmesine olanak tanımaktadır.
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Türkiye'de halka arz edilmiş hisse senetlerinin işlem gördüğü organize piyasa Borsa
İstanbul’dur. Borsa İstanbul bünyesinde iki ayrı piyasada hisse senedi işlemleri
yapılabilmektedir. Bunlar Pay Piyasası ve Gelişen İşletmeler Piyasası olarak adlandırılmıştır.
Pay Piyasasında birçok farklı sektörde faaliyet gösteren ve kotasyon şartlarına haiz şirketlerin
halka arz edilmiş hisse senetleri işlem görürken Gelişen İşletmeler piyasasında ise gelişme ve
büyüme potansiyeline sahip olan ancak kotasyon şartlarına sahip olmayan işletmelerin hisse
senetleri işlem görmektedir.

2.1.2.2. Tahvil Piyasası
Tahvil piyasaları, uzun vadeli yabancı kaynak sağlama ihtiyacında olan işletmelerin
sahibine ihraç eden kurumdan alacaklık hakkı doğuran tahvillerin alınıp satıldığı piyasalardır.
Tahvil, vadesi bir yıldan uzun sabit getirili bir menkul kıymet olup ihraç eden kurumun fon
ihtiyacını yabancı kaynak sağlanması yoluyla gideren bir araçtır.
Tahvil şu şekilde tanımlanmaktadır: "Anonim şirketlerin borç para bulmak için itibari
kıymetleri eşit, ibareleri aynı olmak üzere çıkardıkları borç senetleridir." (TTK md.420)
Tahvil satışı sonunda ihraççı borçlu olurken, tahvile yatırım yapan alıcı ise ihraççı
kurumdan alacaklı olmaktadır. Tahvil ihracı, kuruluşların yabancı kaynak ihtiyacının bankalar
yerine doğrudan piyasalar aracılığıyla yatırımcılardan sağlamasını olanaklı kılmaktadır.
Tahvil yatırımcısının böyle bir yatırımdan beklentisi ise elde edeceği dönemsel kupon faizleri
ile piyasa faiz oranındaki değişimlerden kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek tahvil değer artışı
getirisidir. Devlet tahvilleri-özel sektör tahvilleri, güvenceli tahviller-güvencesiz tahviller,
primli tahviller-başa baş tahviller, ikramiyeli tahviller, kara iştirakli tahviller, sabit faizli
tahviller-değişken faizli tahviller, nama yazılı tahviller-hamiline tahviller ve hisse senedi ile
değiştirilebilir tahviller gibi türleri bulunmaktadır.
Devlet tahvilleri Maliye Bakanlığı tarafından çıkarılan iç borçlanma araçları ile
Belediye ve diğer kamu kuruluşları tarafından ihraç edilen tahvilleridir. Özel sektör
tahvillerini ise Anonim şirketler çıkartmaktadır.
Tahvil, bir borçlanma aracı olduğundan, yatırımcısına şirketin tasfiyesi halinde
alacaklarını öncelikli olarak alma hakkı vermektedir. Diğer bir deyişle şirket iflas ettiğinde ve
aktifleri satılarak likide edildiğinde ortaklardan (hisse senedi sahipleri) daha önce tahvil
sahipleri alacaklarını tahsil etmektedirler. Ayrıca yatırımcısına önceden belirlenen tutarda ve
önceden belirlenen zamanlarda düzenli nakit akışı (kupon faizi ve anapara) sağlamaktadır.
Dolayısıyla yatırımcı açısından tahvil yatırımı, hisse senedi yatırımına göre daha az risklidir.
Diğer yandan ihraççı kuruluş tahvilin içerdiği yükümlülüklere uygun olarak yatırımcıya
dönemsel kupon faizi ödemesi yaparken bu faiz giderlerini vergiden düşme olanağına sahiptir.
Dolayısıyla hem riskin düşük olması, hem de kupon faizi giderlerinin bir vergi kalkanı etkisi
yapması tahvilin ihraççı kuruluşa olan maliyetini düşürmekte, özkaynakla finansmana göre
daha avantajlı hale getirmektedir.
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Türkiye'de tahvil piyasasında özellikle devlet tahvilleri işlem görmektedir. Devletin
borçlanma araçlarının başlıcalarından olan devlet tahvilleri Hazine Müsteşarlığı tarafından
ihraç edilirler. 1 yıldan uzun vadeli devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) olan devlet tahvilleri
sabit faizli olabildiği gibi enflasyon oranına endeksli faiz oranına da sahip olabilirler.
Dolayısıyla sabit faizli tahvil alan bir yatırımcı için dönemin başında ne kadar nominal faiz
elde edeceği belli iken, enflasyon oranındaki değişimler bu yatırımcıların reel getirilerinin
değişmesine neden olmaktadır. Bu nedenle enflasyona endeksli faiz oranına sahip devlet
tahvilleri de çıkarılmaktadır. Özellikle Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)'ye endeksli kupon
faizli devlet tahvilleri ile reel faiz getirisi sabit olmaktadır. Devlet tahvillerine ilişkin bir başka
çeşitlilik ise dövize endeksi kupon faizi veren DİBS'lerdir. Bu tahviller ise yatırımcılarının
döviz cinsinde sabit bir getiri sağlamasını olanaklı kılmaktadır.

2.2. Organize Piyasalar Ve Organize Olmayan Piyasalar
Finansal piyasaların organize piyasalar ve organize olmayan piyasalar olarak
kategorize edilmesindeki temel yaklaşım, bu piyasalarda yapılan işlemlerin standartlaştırılmış
ve belirli kurallara göre yapılıp yapılmadığı ile ilgilidir. Organize piyasalar, işlemlerin belirli
fiziksel mekânlarda yapıldığı, bu piyasalar tarafından kote edilmiş menkul kıymetlerin işlem
gördüğü ve alım satım işlemlerinin borsa tarafından konulan belirli kurallara bağlı olarak
gerçekleştirildiği piyasalardır. Bunun dışında kalan piyasalar ise organize olmayan piyasalar
olarak tanımlanabilir.
Organize para piyasalarına verilebilecek en önemli örnek ticari bankalardır. Organize
olmayan para piyasalarına örnek olarak ise poliçe, çek, bono gibi kısa vadeli fon kaynaklarını
belirli bir kurala ve fiziksel mekâna tabi olmadan arz ve talep eden birey ya da kuruluşlar
tarafından oluşturulmaktadır. Bu piyasada yapılan işlemlere özgü koşullar karşılıklı olarak
taraflar arasında belirlenir.
Organize sermaye piyasaları da belirli bir fiziksel mekânda ve kendisine özgü kural ve
yasalara göre işlem yapılan üyeleri olan ve bu piyasalara kayıtlı menkul kıymetlerin alınıp
satıldığı piyasalardır. Organize sermaye piyasalarına verilebilecek en önemli örnek, menkul
kıymet borsalarıdır. Bu piyasalarda yalnızca kote edilmiş (listeye alınmış) menkul kıymetler
işlem görmekte, alım satım kuralları ve zamanı belirli olmakta ve aracılar vasıtasıyla işlemler
yerine getirilmektedir. Organize sermaye piyasaları dışında oluşan sermaye piyasaları
organize olmayan sermaye piyasaları olarak adlandırılırlar. Organize olmayan piyasaların bir
diğer adı da tezgâh üstü piyasalardır. Bu piyasalarda borsa kotunda bulunmayan sermaye
piyasası araçlarının işlem görmektedir.
Türkiye'deki organize ve organize olmayan piyasalar aşağıdaki gibi gösterilebilir.

43

2.3. Birincil Piyasalar ve İkincil Piyasalar
Birincil piyasalar, menkul kıymetlerin ihraç edilmesi anında ortaya çıkan alım satım
işlemiyle oluşan piyasadır. İşletmeler, gerek yabancı kaynak, gerekse öz kaynak şeklinde
ihtiyaç duydukları fonları sağlamak üzere sermaye piyasasında hisse senedi ya da tahvil ihracı
yapmaktadır. Menkul kıymetlerin bu şekilde gerek doğrudan yatırımcılara satılması ya da bir
aracı kurum vasıtasıyla bunların dolaylı olarak yatırımcılara satılması işlemi, birincil piyasada
alım satım yapılması anlamına gelmektedir. İkinci piyasalar ise, menkul kıymetler birincil
piyasada satıldıktan sonra yatırımcılar arasında alınıp satılmasıyla ortaya çıkar. Dolayısıyla
işletmenin kendi ihraç ettiği menkul kıymetleri ilk defa halka ya da belirli yatırımcılara arz
etmesi birincil piyasa, halka arz sırasında ya da daha sonra bu menkul kıymetleri satın almış
yatırımcıların söz konusu menkul kıymetleri diğer yatırımcılara satmaları ise ikincil piyasa
işlemidir.
Birincil piyasa işlemleri ile menkul kıymet ihracı sonucunda kurumlar fon ihtiyaçlarını
karşılarken bunları satın alanlar ise yatırım yapmaktadır. Böylelikle bir yandan kurumların
fon ihtiyaçları karşılanırken diğer yandan da fon fazlası veren ekonomik birimler
tasarruflarına getiri sağlama olanağı bulurlar. Ancak burada ikincil piyasaların varlığı çok
önemlidir. Çünkü daha önce de belirtildiği gibi ikincil piyasalar, finansal piyasaların özellikle
vade ayarlama ve risk ayarlama fonksiyonlarının yerine getirilmesi için oldukça önemli bir
işlev üstlenirler. Örneğin bir yatırımcı katlanacağı riske göre makul gördüğü bir getiri elde
etmek amacıyla birincil piyasada hisse senedi satın alabilir. Ancak eğer ikincil bir piyasa
yoksa yatırdığı bu likiditeye belirli bir süre ihtiyaç duyacak olan bir yatırımcı vadesi olmayan
hisse senedini belirli bir süre sonra satma olanağından yoksun olacaktır. Ya da örneğin 10 yıl
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vadeli bir tahvil satan yatırımcı ikincil piyasanın olmadığı bir ortamda yatırımının anaparasını
geri alabilmek için vadenin dolmasını bekleyecektir. Bu durumda hisse senetlerini talep
edecek yatırımcıların yalnızca kârpayı beklentisi içinde olan ve tekrar hiç satmayacak olan
yatırımcılar olması ve tahvil yatırımcılarının ise yalnızca yatırım süreleri tam olarak tahvilin
vadesi kadar olan yatırımcılar olması beklenir. Yatırım tercihleri bu şekilde olan yatırımcı
sayısı oldukça az olacağından işletmelerin fon temin etme amacıyla yapacakları ihraçların
makul bir fiyattan talep görme, dolayısıyla da başarılı olma ihtimalleri düşecektir. Bu da
işletmeler fon temin ederek bunları fiziksel yatırımlara dönüştürmelerini engelleyecek,
finansal piyasaların ekonomik büyümeye gelişmeye katkısı azalacaktır. Oysa ikincil
piyasaların varlığı, planlanan yatırım süresi çok daha kısa olan yatırımcıların bile uzun vadeli
hatta vadesi olmayan menkul kıymetleri satın alarak bunu istedikleri zaman tekrar satarak
piyasadan çıkabilmelerine olanak tanır. Bu da menkul kıymetlerin birincil piyasalardaki
talebine de olumlu bir etki sağlamaktadır. Diğer yandan gelişen ekonomik, siyasi koşullar ya
da menkul kıymet ihraççısına özgü durumlara karşı menkul kıymetlerin risk düzeylerinde
meydana gelen değişimler nedeniyle portföy revizyonu ya da yatırımcıların amaçladıkları risk
seviyesi doğrultusunda yeni portföyler oluşturmak gibi ihtiyaçların sağlanması da ikincil
piyasalarda menkul kıymetlerin alınıp satılabilmesi ile mümkün olabilmektedir. Dolayısıyla
ikincil piyasaların varlığı, yatırımcıların risk ayarlaması yapmalarını da olanaklı hale
getirmektedir.

2.4. Spot Piyasalar ve Vadeli Piyasalar
Finansal piyasaları kategorize etmenin bir başka yolu da piyasaları spot piyasalar ve
vadeli piyasalar olarak ikiye ayırmaktır. Kısaca spot piyasalar, alınıp satılan varlığın (fiziksel
ya da finansal) teslimatının ve ödemesinin hemen ya da belirli bir makul süre içinde yapıldığı
piyasalardır. Bu piyasalarda alım satım fiyatı üzerinde anlaşıldıktan sonra nakit, çek, bono ya
da herhangi bir ödeme aracı ile ödemesi yapılarak teslimat gerçekleştirilmektedir. Ancak
vadeli piyasalarda ise temel olarak alım satım bugünden gerçekleştirilmemekte, yalnızca
gelecekte teslimatı ve ödemesi yapılacak olan varlık (baz ya da dayanak varlık) ile ilgili alım
satım koşullarına dair bir sözleşme yapılmaktadır. Bu çerçevede alım-satım yapılacak varlığın
ne olduğu, miktarı, kalitesi, alım-satım tarihi ve alım-satımın yapılacağı fiyat ile alıcı ve
satıcının hak ve yükümlülükleri şimdiden açık olarak belirlenir ve taraflar bu sözleşmeyi alır
ya da satarlar. Bu işlemler döviz, tahvil, hisse senedi gibi finansal varlıklar ya da göstergeler
üzerine hazırlanabileceği gibi buğday, pamuk, canlı hayvan gibi tarımsal ürünler, değerli ya
da yarı değerli metaller, enerji ürünleri gibi fiziksel ürünler üzerine de olabilir. Çok çeşitli
türleri bulunan vadeli sözleşmeler, alıcı ve satıcıların sahip oldukları hak ve yükümlülüklere
ve sözleşmelerin yapısı ve özelliklerine göre çeşitlilik gösterir ve farklı isimler alırlar. Bu
sözleşmelerin bir başka adı da türev ürünlerdir.
Türev ürünler, değeri belirli bir başka ürün (dayanak varlık)'e bağlı olan varlıklardır.
Dolayısıyla türev ürünler temel olarak belirli bir dayanak varlık ilerideki bir tarihte ya da bu
tarihten önce şimdiden belirlenen koşullar (fiyat, miktar, kalite vs.) altında alınması ve/veya
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satılmasını içeren sözleşmelerdir. Türev piyasalar ise bu tür sözleşmelerin alınıp satıldığı
piyasalar olarak tanımlanabilir.
Günümüzde gerek organize piyasalarda, gerekse organize olmayan piyasalarda sıklıkla
alınıp satılan türev ürünlerin başlıcaları arasında forward sözleşmeleri, futures sözleşmeler,
opsiyon sözleşmeleri, swap sözleşmeleri ve kredi türev ürünleri yer almaktadır. Bu
piyasaların temel işlevi, riskin transferinin sağlanmasıdır. Dolayısıyla fiyat değişkenliği olan
ve bundan dolayı risk taşıyan gerek finansal gerekse fiziksel varlıkların ilerideki bir tarihte
alımı ya da satımı ile ilgili sözleşme yapılarak fiyat değişim riskinden korunulabilmektedir.
Örneğin belirli bir miktar ABD dolarının 3 ay sonra 1,82 TL/$ kurundan satın
alınmasını düzenleyen bir forward sözleşmesi, alıcıya 3 ay sonra spot fiyat ne olursa olsun
sözleşmede belirlenen miktarda doların 1,82 TL/$'dan teslimini garanti etmektedir. Böylelikle
3 ay sonra dolar cinsinden ödemesi olan ve dolar kurunun artması ile zarara girebilecek olan
vadeli sözleşme alıcısı alıcı vade sonunda, bu sözleşme ile doların kurundaki olası artış
nedeniyle karşılaşabileceği zarardan korunmuş olur. Sözleşmenin diğer tarafı olan ve elinde
dolar olup bunu vadede satmak isteyen satıcı ise vade geldiğinde sözleşmede belirlenen
miktarda doları alıcıya 1,82 $'dan satarak olası kur düşüşünde karşılaşabileceği zarardan
korunmaktadır. Dolayısıyla bu sözleşme, dolar fiyatının sözleşmenin yapıldığı tarihte
sabitlenmesi ile ileride meydana gelecek değişimlerden her iki tarafın da etkilenmemesini
garanti etmekte ve fiyat riskini ortadan kaldırmaktadır. Bu şekilde riskten korunmak için
yapılan işleme hedging (korunma) amaçlı işlem denilmektedir. Bu güdüyle işlem yapanların
temel amacı sahip oldukları pozisyondan kaynaklanan zarar olasılığının ortadan
kaldırılmasıdır.
Ancak türev piyasalar incelendiğinde bu piyasalarda işlem yapanların çoğunluğunun
korunma amacıyla değil, spekülasyon amacıyla alım-satım yaptığı görülmektedir.
Spekülasyon amacıyla türev piyasalarda işlem yapılması ise belirli bir ürünü ileride satmak ya
da satın almak gibi bir zorunluluğu ya da ihtiyacı olmadan bu ürün üzerine yazılmış bir türev
sözleşmeyi almak ya da satmak şeklinde gerçekleşmektedir. Böyle bir durumda işlem yapan
taraf riski üstlenmekte, korunma amacıyla değil spekülatif amaçla alım ya da satım
yapmaktadır. Diğer bir deyişle vadeli işlem sözleşmesi almasının ya da satmasının nedeni
riskten korunmak değil dayanak varlığın fiyatındaki değişimden kar elde etmektir.
Günümüzde türev ürünler piyasaları oldukça önemli bir gelişme göstermiştir. Bir
yandan ülkemiz de dahil olmak üzere bir çok ülkede organize türev piyasalar faaliyete
geçerken diğer yandan da organize olmayan piyasalarda türev ürün sözleşmeleri artan bir
şekilde işlem görmeye başlamıştır. Türev ürünler piyasasında yaşanan bu gelişme bir yandan
farklı türde ihtiyaçların giderilebilmesine olanak tanıyan egzotik türev ürünlerin üretilmesi
şeklinde olurken diğer yandan da iklim türevlerinden enerji ürünlerine kadar bir çok farklı
dayanak ürün üzerine forward, futures ya da opsiyon sözleşmeleri yapılabilmeye başlanmıştır.

46

Uygulamalar
Farklı açılardan finansal piyasaların incelenmesi.
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Uygulama Soruları

Finansal piyasalar farklı açılardan ne şekilde kategorize edilirler?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde vadeleri açısından para ve sermaye piyasaları, organize olup olmama
bakımından organize piyasalar ve tezgahüstü (organize olmayan) piyasalar ayrıntılı olarak
incelenmiştir. Vadesi bir yıldan uzun finansal araçların işlem gördüğü piyasalar sermaye
piyasası olarak adlandırılırken, vadesi bir yıldan kısa olan finansal ürünlerin alınıp satıldığı
piyasalar para piyasaları olarak adlandırılmaktadır. Diğer yandan finansal piyasalar birincil ve
ikincil piyasalar olarak da sınıflandırılabilir. Birincil piyasalar finansal ürünlerin ilk defa
ihraççısı tarafından satıldığı piyasalar iken, ikincil piyasalar ise finansal ürünlerin birincil
piyasalarda ihraç edilip satın alındıktan sonra yatırımcılar tarafından alınıp satılması
durumunda ortaya çıkan piyasadır. Bir başka piyasa ketegorizasyonu ise finansal piyasaların
spot ve vadeli piyasa olarak ayrılmasıdır. Spot piyasada alım satım işleminin hemen ardından
ya da makul bir süre sonra ödeme ve teslimat yapılırken, vadeli piyasalarda şimdiden
belirlenen ilerideki bir vadede, şimdiden belirlenen miktar, fiyat ve benzeri koşullarda belirli
bir dayanak varlığın alım satımına ilişkin sözleşmeler oluşturulmakta ve bu sözleşmeler alınıp
satılmaktadır.
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Bölüm Soruları
1) Vadesi bir yıldan kısa finansal ürünlerin alınıp satıldığı piyasa aşağıdakilerden
hangisidir?
a. Para piyasası
b. Sermaye piyasası
c. Birincil Piyasa
d. Spot Piyasa
e. Organize piyasa
2) Taraflar arasında alım satım yapıldıktan hemen sonra ya da makul bir kısa süre
sonra bu işleme ilişkin ödeme ve teslimatın yapıldığı piyasa aşağıdakilerden
hangisidir?
a. Para piyasası
b. Sermaye piyasası
c. Birincil Piyasa
d. Spot Piyasa
e. Organize piyasa
3) İlk defa bir menkul kıymetin ihraççısı tarafından menkul kıymetin satıldığı
piyasayı tanımlamak için aşağıdaki kavramlardan hangi kullanılır?
a. Para piyasası
b. Sermaye piyasası
c. Birincil Piyasa
d. Spot Piyasa
e. Organize piyasa
4) Aşağıdakilerden hangisi işlem kuralları, işlem yapma zamanı, işlem yapılan yer,
üyelik ve yönetimin belli olduğu piyasaları tanımlama için kullanılır.
a. Para piyasası
b. Sermaye piyasası
c. Birincil Piyasa
d. Spot Piyasa
e. Organize piyasa
5) Vadesi bir yıldan uzun finansal ürünlerin alınıp satıldığı piyasa aşağıdakilerden
hangisidir?
a. Para piyasası
b. Sermaye piyasası
c. Birincil Piyasa
d. Spot Piyasa
e. Organize piyasa
6) Para piyasasının başlıca fonksiyonları nelerdir?
7) Ticari bankaların para piyasalarında oynadığı rolü açıklayınız.
8) Türkiye’deki organze olan ve organize olmayan piyasalar hangileridir sıralayınız.
9) Spot piyasalar ile vadeli piyasaları karşılaştırınız.
10) Sermaye piyasasında işlem gören başlıca finansal ürünler nelerdir? Açıklayınız.
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Cevaplar
1) ( A )
2) ( D )
3) ( C )
4) ( E )
5) ( B )
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3. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
3.1. Sermaye piyasası araçları
3.2. Menkul kıymetler
3.3. Anonim şirketler
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

Sermaye piyasası araçları nelerdir?
Menkul kıymet nedir?
Finansal piyasalarda anonim şirketlerin önemi nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanım

Konu

3.1.
Sermaye
araçları

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

elde
veya

piyasası Sermaye piyasası araçlarının Teorik konuların okunması
neler olduğunu bilmek.

3.2. Menkul kıymetler

Farklı
menkul
türlerini öğrenmek.

kıymet Teorik konuların okunması

3.3. Anonim şirketler

Anonim şirketlerin finansal Teorik konuların okunması
piyasalar açısından önemini
öğrenmek.
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Anahtar Kavramlar

Sermaye piyasası araçları, Menkul kıymetler, Anonim şirketler
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Giriş
Finansal piyasalarda fon transferinin gerçekleşmesinde kullanılan birbirinden oldukça
farklı özelliklere sahip finansal varlıklar bulunmaktadır. Bu varlıklar sahip oldukları vade,
ödeme tutarı, risk düzeyi, yatırımcısına verdiği haklar ve ihraççısının yükümlülükleri gibi
birçok açıdan farklılıklar göstermektedir. Menkul kıymetler ve diğer sermaye piyasası araçları
olarak tanımlanan sermaye piyasası araçları, finansal piyasalarda gerek yatırımcıların sahip
oldukları fon fazlasını değerlendirdikleri, gerekse fon açığı bulunan birimlerin fon ihtiyacını
karşılamak için ihraç ettikleri önemli enstrümanlardır. Finansal piyasalarda işlem gören
menkul kıymetlerin başlıcaları; hisse senedi, tahvil, katılma intifa senedi, kar ve zarar
ortaklığı senedi, finansman bonosu, hazine bonosu, altın, gümüş ve platin bonosu, banka
bonosu, gayrimenkul sertifikası, depo sertifikası, varlığa dayalı menkul kıymet, ipotek
teminatlı menkul kıymet, ipoteğe dayalı menkul kıymet, borsa yatırım fonu katılma belgesi,
varant, gelir ortaklığı senedi, gelire endeksli senet, A tipi yatırım fonu katılma belgeleridir.
Finansal piyasalarda özellikle ihraç ettikleri hisse senedi ve tahvillerle çok önemli bir
aktör olan anonim şirketler ise sermayesi paylara bölünmüş sermaye şirketleridir. Ortakları
sınırlı sorumludur ve hisse senetleri halka arz edilmiş ya da hisse senetleri arz edilmiş sayılan
(250'den fazla sayıda ortağa sahip) anonim şirketler TTK hükümlerine tabi olmanın yanında
bir de SPK'ya tabi olmaktadır. Buna göre halka açık ya da halka açık sayılan işletmeler
kamuyu aydınlatma, mali tabloların SPK düzenlemelerine uygun olarak hazırlama ve kamuya
açıklama, bağımsız denetim, borsada işlem gören ortaklıklar ile ilişkili tarafları arasındaki
varlık, hizmet veya yükümlülük transferleri işlemlerini değerleme ve kurumsal yönetime
ilişkin yükümlülükleri yerine getirmek zorundadır.
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Finansal piyasalarda fon transferinin gerçekleşmesinde kullanılan birbirinden oldukça
farklı özelliklere sahip finansal varlıklar bulunmaktadır. Bu varlıklar sahip oldukları vade,
ödeme tutarı, risk düzeyi, yatırımcısına verdiği haklar ve ihraççısının yükümlülükleri gibi
birçok açıdan farklılıklar göstermektedir. Bu farklılıkların varlığı fon fazlası veren birimlerin
kişisel risk, getiri, yatırım süresi ve likidite gibi tercihlerine uygun yatırım araçları
bulabilmelerini ya da bu kriterlere uygun portföyler oluşturabilmelerini sağlarken, fon ihtiyacı
olan birimlerin de ihtiyaçlarını en uygun şekilde sağlayacak enstrümanlardan
faydalanabilmelerini olanaklı kılmaktadır.
Bu kısımda ilk önce sermaye piyasası araçlarının tanımı yapılacak, daha sonra ise
menkul kıymetler ve çeşitleri ayrıntılı olarak incelenecektir. Bu bölümün en sonunda ise
finansal piyasaların en önemli aktörlerinden biri olan ve özellikle hisse senedi ihracı ile
sermaye piyasalarında faal bir rol oynayan anonim şirketler ele alınacaktır.

3.1. Sermaye Piyasası Araçları
2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre sermaye piyasası araçları menkul
kıymetler ve diğer sermaye piyasası araçları olarak tanımlanmaktadır. Buna göre menkul
kıymetler: “Ortaklık veya alacaklılık sağlayan, belli bir meblağı temsil eden, yatırım aracı
olarak kullanılan, dönemsel gelir getiren, misli nitelikte, seri halinde çıkarılan, ibareleri aynı
olan ve şartları Kurulca belirlenen kıymetli evraktır.” Aynı kanuna göre diğer sermaye
piyasası araçları ise “Menkul kıymetler dışında kalan ve şartları Kurulca belirlenen evraktır.
Şu kadar ki, nukut ile çek, poliçe, bono ile mevduat sertifikaları bundan müstesnadır.”
06.12.2012 tarihinde kabul edilen 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre ise
Sermaye piyasası araçları, “menkul kıymetler ve türev araçlar ile yatırım sözleşmeleri de dâhil
olmak üzere Kurulca bu kapsamda olduğu belirlenen diğer sermaye piyasası araçlarını” ifade
etmektedir.
Aynı kanuna göre menkul kıymetler, para, çek, poliçe ve bono hariç olmak üzere;
•

Paylar, pay benzeri diğer kıymetler ile söz konusu paylara ilişkin depo sertifikalarını

•

Borçlanma araçları veya menkul kıymetleştirilmiş varlık ve gelirlere dayalı borçlanma
araçları ile söz konusu kıymetlere ilişkin depo sertifikalarını, ifade etmektedir.

Bu kanuna göre türev araçlar aşağıda sayılan veya Kurulca bu kapsamda olduğu
belirlenen diğer türev araçları ifade etmektedir:
•

Menkul kıymetleri satın alma veya satma veya birbirleri ile değiştirme hakkı veren
türev araçları
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•

Değeri, bir menkul kıymet fiyatına veya getirisine; bir döviz fiyatına veya fiyat
değişikliğine; faiz oranına veya orandaki değişikliğe; bir kıymetli maden veya
kıymetli taş fiyatına veya fiyat değişikliğine; bir mal fiyatına veya fiyat değişikliğine;
Kurulca uygun görülen kurumlarca yayınlanan istatistiklere veya bunlardaki
değişikliğe; kredi riski transferi sağlayan, enerji fiyatları ve iklim değişkenleri gibi
ölçüm değerleri olan ve bu sayılanlardan oluşturulan bir endeks seviyesine veya
seviyedeki değişikliğe bağlı olan türev araçları, bu araçların türevlerini ve sayılan
dayanak varlıkları birbirleri ile değiştirme hakkı veren türevleri

•

Döviz ve kıymetli madenler ile Kurulca belirlenecek diğer varlıklar üzerine yapılacak
kaldıraçlı işlemleri.

3.2. Menkul Kıymetler
Yukarıda yer alan tanımlar incelendiğinde menkul kıymetlerin başlıca olarak taraflar
arasında ortaklık ilişkisi ya da borç-alacak ilişkisi oluşturduğu görülmektedir. Taşınabilir
nitelikte olan kıymetli evraklar olması nedeniyle menkul kıymet adını alan bu varlıklar
finansal piyasalarda işlem görmektedir. Finansal piyasalarda işlem gören menkul kıymetlerin
başlıcaları aşağıdaki gibi sıralanabilir:
•

Hisse Senedi

•

Tahvil

•

Katılma İntifa Senedi

•

Kar ve Zarar Ortaklığı Senedi

•

Finansman Bonosu

•

Hazine Bonosu

•

Altın, Gümüş ve Platin Bonosu

•

Banka Bonosu

•

Gayrimenkul Sertifikası

•

Depo Sertifikası

•

Varlığa Dayalı Menkul Kıymet

•

İpotek Teminatlı Menkul Kıymet

•

İpoteğe Dayalı Menkul Kıymet

•

Borsa Yatırım Fonu Katılma Belgesi

•

Varant
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•

Gelir Ortaklığı Senedi

•

Gelire Endeksli Senet

•

A Tipi Yatırım Fonu Katılma Belgeleri

3.2.1. Hisse Senedi
Hisse senetleri, anonim şirketler, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler ve
özel kanunla kurulan kurumlar tarafından ihraç edilebilen ve ortaklığa ait sermaye paylarını
temsil eden kıymetli evraktır. Özel kanunla kurulmuş olan ve hisse senedi çıkarabilen
kuruluşlar ise TC Merkez Bankası, bankalar, anonim şirket şeklinde kurulmuş iktisadi devlet
teşekkülleri, Kamu iktisadi devlet teşekkülleri, bağlı ortaklıklar ve sigorta şirketleridir. 24
Burada dikkat edilmesi gereken önemli bir husus, sermayesi paylara bölünmüş
komandit şirketlerin hisse senetleri halka arz edilmediğinden, bu şirketlerin hisse senetlerinin
sermaye piyasası araçları arasında sayılmadığıdır. Sermaye piyasasında işlem gören başlıca
hisse senetleri anonim şirketlerin ihraç ettiği hisse senetlerdir.
Hisse senedi sahipleri, hisse senetlerini ihraç edilen şirketin ortaklarından biri olurlar.
Dolayısıyla hisse senedi yatırımcılarının sahip olduğu hakların kökeni şirketteki sahiplik
haklarıdır. Diğer bir bakış açısıyla anonim şirketlerin özsermayeleri hisse senedi ihracıyla
oluşturulmakta olduğundan sermayedarlar aynı zamanda hisse senedi sahipleri olmaktadır.
Hisse senedi sahipliği ile ortaya çıkan ortaklığın hissedarlara getirdiği haklar ise şu şekilde
sayılabilir:
•

Kârpayı hakkı: Temettü olarak da adlandırılan kârpayı, hissedarların şirketteki
payları oranında almaya hak kazandığı bir gelir unsurudur. Şirketin genel kurulu kar
dağıtımı konusunda karar verdiğinde hissedarlar bu kârpayı dağıtımından sahip
oldukları oran ölçüsünde kârpayı alırlar.

•

Rüçhan hakkı: A.Ş.’ler bedelli sermaye artırımına gittiğinde ihraç ettikleri yeni hisse
senetleri öncelikli olarak payları oranında eski hissedarlara satılmaktadır. Eski
hissedarların satın alacakları yeni hisse senetleri için ödeyecekleri fiyat genellikle
nominal fiyat olmaktadır.

•

Tasfiye bakiyesine katılma hakkı: Tasfiye durumunda şirketin sahip olduğu aktifler
satılır ve alacakları tahsil edilir. Elde edilen bu tutar ile öncelikli olarak şirketin
borçları ödenir. Borçlar ödendikten sonra tasfiye bakiyesi kalırsa bu bakiye

Ali Ceylan ve Turhan Korkmaz (2006), Sermaye Piyasası ve Menkul Değer Analizi, 3.Baskı, Ekin
Kitabevi, Bursa, s.180.
24
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hissedarlara şirkette sahip oldukları payları oranında dağıtılır. Eğer tasfiye bakiyesi
kalmazsa hissedarların şirketten her hangi bir tutar talebi olamamaktadır.
•

Bedelsiz Hisse Senedi Hakkı: Bedelsiz hisse senedi arzı, şirketin sermaye artışının
hisse senedi ihraç primleri, yeniden değerleme fonu, dağıtılmamış karlar gibi şirketin
özsermayesinden kaynaklanmakta ise hissedarlara bedelsiz olarak yeni arz edilen bu
hisse senetlerinden payları oranında dağıtılmaktadır.

•

Şirket yönetimine katılma hakkı: Şirketin paydaşları tarafından oluşturulan genel
kurul vasıtasıyla hissedarlar şirketin yönetim kurulunu seçme hakkına sahiptir.

•

Oy hakkı: Her hissedar en az bir oy hakkına sahip olmakla birlikte, şirketin esas
sözleşmesinde belirtilen oranda oy hakkına sahiptir.

•

Bilgi alma hakkı: Hissedarlar şirketle ilgili bilgi alma hakkına sahiptir ve bu hak esas
sözleşme ya da şirket yönetimi tarafından kısıtlanamaz. Ancak burada belirtilmesi
gereken husus, bu bilgilerin şirketin incelenmesine izin verilen defter ve belgelerden
ibaret olduğu ve iş sırlarını kapsamadığıdır.

Hisse senetleri sahip oldukları farklı özelliklere göre sınıflandırılabilirler. Buna göre
hamiline ya da nama yazılı hisse senetleri, adi ve imtiyazlı hisse senetleri, primli ve primsiz
hisse senetleri, kurucu ve intifa hisse senetleri şeklinde ayrılabilirler.
•

Hamiline hisse senetleri: Hisse senedini elinde bulunduran yatırımcının, hisse
senedinin taşıdığı haklara sahip olduğu hisse senedidir. Özellikle borsada işlem gören
hisse senetleri hamiline yazılı hisse senetleri olmaktadır. Bu özellik, hisse senetlerinin
borsada yatırımcılar arasında kolaylıkla el değiştirmesini sağlamaktadır. Çünkü bu
durumda hisse senetlerinin bir yatırımcıdan diğer bir yatırımcıya devri hissedar
haklarının da geçmesi için yeterli olmaktadır.

•

Nama yazılı hisse senedi: Bu hisse senetlerine sahip olan hissedarlar, şirketin pay
defterine kayıtlıdır ve bu şekilde hisse senetlerinin taşıdığı haklara sahip
olmaktadırlar. Hisse senedinin bir başkasına teslim edilmesi yanında bu değişikliğin
pay defterine kaydedilmesi ile hisse senedinin taşıdığı hakların yeni hissedara geçmesi
mümkün olmaktadır.

•

Adi hisse senetleri: Adi hisse senedi sahipleri, hisse senedi sahibi olmak dolayısıyla
diğer hissedarlardan daha farklı haklara sahip olmamaktadır.
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•

İmtiyazlı hisse senetleri: İmtiyazlı hisse senedi sahipleri, şirketin esas sözleşmesinde
yer alma koşuluyla sahiplerine adi hisse senedi sahiplerine göre daha farklı haklar da
sağlayan hisse senetleridir. Bu haklar arasında oy kullanma ya da kârpayı alma gibi
ayrıcalık ya da farklılıklar yer almaktadır. Her dönem belirli sabit bir tutarda kârpayı
alma hakkı tanıyan imtiyazlı hisse senetleri bir bakıma hisse senedi ile tahviller
arasında özellikler gösteren bir menkul kıymettir. Çünkü sahibine sağladığı sabit getiri
nedeniyle tahvilin, ortaklığı temsil etme ve dolayısıyla tasfiye bakiyesinde tahvil
sahiplerinden sonra, adi hisse senetlerinden ise önce yer almaktadır. Bazı imtiyazlı
hisse senetleri oy hakkından da yoksun olmaktadır. Böylelikle bu menkul kıymet
yatırımcıları yönetime katılma hakkına sahip olmamaktadır.

•

Primli hisse senedi: Şirket tarafından ihracı sırasında nominal değerden daha yüksek
bir fiyattan satılan hisse senetleridir.

•

Primsiz hisse senetleri: Şirket tarafından ihracı sırasında nominal değerden satılan
hisse senetleridir.

•

Kurucu hisse senetleri: Şirketin kuruluşuna hizmetiyle katkı verenlere verilen hisse
senetleridir. Dolayısıyla bu hisse senetleri belirli bir sermaye payını temsil etmezler ve
nominal değerleri bulunmaz. Diğer yandan sahiplerine ortaklık hakkı sağlamayan
kurucu hisse senetleri, şirketin esas sözleşmesinde yer alan kurallara dayalı olarak
sahiplerine kardan pay alma hakkı vermektedir.

•

İntifa hisse senetleri: Şirketin kuruluşundan sonra şirkete hizmeti geçen ya da
şirketten alacağı bulunan kişilere genel kurul kararıyla verilen hisse senetleridir. Bu
hisse senetleri de herhangi bir sermaye payını temsil etmemekle birlikte sahiplerine
şirket karından pay alma hakkı vermektedir.

3.2.2. Tahvil
Tahvil, sahiplerine tahvili ihraç eden şirketten alacak hakkı veren menkul kıymetlerdir.
Dolayısıyla tahvil, anonim şirketlerin ödünç para bulmak için itibari kıymetleri eşit ve
ibareleri aynı olmak üzere çıkardıkları borç senetleri olarak tanımlanabilir. Ancak burada
dikkat edilmesi gereken bir husus, tahvilin "ödünç para bulmak" amacıyla ihraç edilen borç
senedi olduğu, bir borç ödeme taahhüdü olan borç senedinden farklı özelliklere sahip bir
menkul kıymet olduğudur. 25
Ali Ceylan ve Turhan Korkmaz (2006), Sermaye Piyasası ve Menkul Değer Analizi, 3.Baskı, Ekin
Kitabevi, Bursa, s.204.
25
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Tahvil ihracı ile şirketler uzun vadeli borçlanma olanağına sahip olmaktadırlar.
Tahviller 1 yıldan uzun vadeli olarak ihraç edilirler ve faiz ödemeleri ihraççılar tarafından
izahname ve sirkülerde açıkça belirtilmek şartıyla 3, 6 ya da 12 ayda bir yapılmaktadır.
Kupon faizi olarak adlandırılan bu ödemeye ilişkin koşullar tahvilin ilk ihracından itibaren
bilindiğinden ve vadeye kadar bu koşullar değişmemektedir. Bu nedenle tahviller sabit getirili
menkul kıymetler olarak da tanımlanmaktadır. Dolayısıyla tahvilin yatırımcısına sağladığı
getiri dönemden döneme değişse bile bu getirinin hesaplanmasına ilişkin koşullar
değişmediğinden tahvil sabit getirili menkul kıymet olarak adlandırılmaktadır. Tahvil
yatırımcısının tahvile sahip olmasından ileri gelen hakkı, alacaklı olmasından ileri gelen
tahvilin vadesi geldiğinde tahvilin anaparasını ve kupon faizini şirketten alma hakkıdır.
Yatırımcılar bu haklarını şirket kar etse de etmese de alacaklardır. Bunun dışında yönetime
katılma, kardan pay alma gibi ortaklık haklarına sahip değildir. Şirketin tasfiyesi halinde
aktifler satılarak öncelikli olarak şirketten alacaklı olanların ödemeleri yapılır. Doğal olarak
tahvil sahipleri de şirketten alacaklı olduğu için hissedarlardan önce bu yatırımcıların anapara
ve faiz ödemeleri yapılır.
Anonim ortaklıkların tahvil ihraçları belirli sınırlamalara tabidir. 2009/15344 sayılı
Borçlanma araçlarının ihraç limitlerine dair karara göre;
“Madde 2 – (1) Halka açık anonim ortaklıkların ihraç edebilecekleri borçlanma
araçlarının toplam tutarı, sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde hazırlanmış, bağımsız
denetimden geçirilmiş ve genel kurul tarafından onaylanmış son hesap dönemine ilişkin yıllık
finansal tablolarda yer alan özkaynak toplamının on katını geçemez.
(2) Halka arz edilmek suretiyle ihraç edilecek borçlanma araçlarının toplam tutarı,
birinci fıkra çerçevesinde hesaplanan genel ihraç limitinin yarısını geçemez.”
Aynı karara göre halka açık olmayan anonim ortaklıkların ihraç limitleri ise şu şekilde
düzenlenmiştir:
“Madde 3 – (1) Halka açık olmayan anonim ortaklıkların ihraç edebilecekleri
borçlanma araçlarının toplam tutarı, sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde hazırlanmış,
bağımsız denetimden geçirilmiş ve genel kurul tarafından onaylanmış son hesap dönemine
ilişkin yıllık finansal tablolarda yer alan özkaynak toplamının altı katını geçemez.
(2) Halka arz edilmek suretiyle ihraç edilecek borçlanma araçlarının toplam tutarı,
birinci fıkra çerçevesinde hesaplanan genel ihraç limitinin yarısını geçemez.”
Devlet tahvilleri hariç olmak üzere, halka arz edilecek olan özel sektör tahvillerinin
SPK’ya kaydettirilmeleri gerekmektedir. İhraççısı ve taşıdığı hak ve yükümlülükler açısından
tahviller farklı şekillerde sınıflandırılabilirler. Buna göre tahvil çeşitleri aşağıdaki gibi
açıklanabilir:
•

Özel sektör Tahvili: Anonim ortaklıkların ihraç ettiği tahvillerdir.

63

•

Devlet Tahvili: Hazine müsteşarlığı tarafından ihraç edilen iç borçlanma senetleridir.
Diğer yandan belediyeler ve diğer kamu kurumları da tahvil ihraç edebilmektedir ve
bu tahviller de devlet tahvili olarak adlandırılmaktadır.

•

Hamiline Tahviller: Tahvili elinde bulunduran yatırımcının, tahvilin taşıdığı haklara
sahip olduğu tahvillerdir.

•

Nama Yazılı Tahviller: Bu tahvillerin üzerinde tahvil sahibinin adı yazılıdır. Tahvil
sahibi nama yazılı tahvili ciro etmek istediğinde bunun şirketin defterlerine
kaydedilmesi ve onaylanması gerekmektedir.

•

İkramiyeli Tahviller: Tahvil talebini cezp etmek adına ikramiye verilmesi
durumudur. Buna karşın Türkiye’de ikramiyeli tahvillerin çıkarılması mümkün
değildir.

•

Garantili Tahviller: Bu tür tahvillerde ihraççı şirketin bağlı olduğu holdingin ya da
bir bankanın bu tahvile ilişkin anapara ve faiz ödemelerinin yapılacağı konusunda
garanti verilmektedir. Tahvil yatırımcıları, ihraççı şirketten alacaklı olduğu için bu
yatırım nedeniyle karşılaştıkları risk, tahvilin anapara ve faizinin ödenmeme riski
olmaktadır. Tahvil anapara ve faizinin zamanında ve tam olarak ödenmeme durumunu
ifade eden temerrüt riskine karşı bir garantinin verilmesi, tahvile olan talebi olumlu
yönde etkileyen bir unsurdur.

•

Güvenceli Tahviller: Bu tahviller tahvili ihraç eden işletme, temerrüde düşme
(tahvilin faiz ya da anaparasını ödeyememe) durumuna karşın sahip olduğu arsa, bina
vb. varlıkları ipotek ederek yatırımcıları için bir güvence oluşturmaktadır. Eğer
temerrüde düşülürse bu varlıklar satılarak yatırımcıların tahvilden doğan faiz ve
anapara ödemeleri gerçekleştirilmektedir. Dolayısıyla tahvil yatırımcılarının riskleri
azalmakta, tahvil daha cazip hale gelmektedir.

•

Güvencesiz Tahviller: Bu tahvillerde temerrüt olasılığına karşın özel bir varlık ya da
varlık grubu ipotek edilmemektedir. Dolayısıyla bu durumda güvence normal olarak
işletmenin bütün varlıklarıdır.

•

Sabit Faizli Tahviller: İhraççı kurumun tahvil yatırımcısına ödeyeceği kupon
faizlerinin dönem boyunca sabit olduğu ve bunun vade başlangıcında bilindiği
tahvillerdir. Kupon faizinin vade boyunca değişmemesi, yatırımcının tahvili vade
boyunca elinde tutması halinde elde edeceği getirinin belirli olmasını garanti
etmektedir.
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•

Değişken Faizli Tahviller: Enflasyon oranının yüksek olması ya da enflasyondaki
değişkenliğin yüksek olması, uzun vadeli bir yatırım olan tahvilin getirisinin de
değişken olmasına neden olmaktadır. Kupon faizi ödemelerinin sabit olması
durumunda enflasyonun yükselmesi, ilerideki yıllarda yatırımcının alacakları faiz
gelirlerinin reel değerlerinin düşmesine neden olacaktır. Bu nedenle vade boyunca
ödenecek kupon faizinin piyasa koşullarına göre belirlendiği tahvillerin çıkarılması,
tahvilin faiz oranı riskini azaltarak tahvil talebi üzerinde olumlu bir etkide
bulunacaktır. Tahvilin uzun vadeli bir yatırım aracı olması, özellikle ekonomik
gelişmelerin uzun dönemde öngörülmesinin zor olduğu ekonomilerde değişken faizli
tahvilin önemli bir avantaj olmasına neden olmaktadır.

•

Endeksli Tahviller: Değişken faizli tahvillerde olduğu gibi tahvil yatırımcısını
enflasyondan korumak amacıyla çıkarılan tahvillerdir. Endeksli tahviller, kupon faizi
ödemelerinin altın fiyatı, enflasyon oranı ya da belirli bir döviz kurundaki değişimlere
bağlı olarak değiştiği tahvillerdir.

•

Kara İştirakli Tahviller: Vade sonu anapara ödemeli olarak çıkarılan bu tür
tahvillerde ihraççı işletme, tahvil sahiplerine kardan pay vermektedir. Tahvil
yatırımcısının alacağı kârpayı ödemesi farklı biçimlerde yapılabilir. Birinci yöntemde
tahvilin kupon faizinin yanında tahvil için belirlenen oranda kârpayı ödemesi
yapılmakta, ikinci yöntemde kârpayı ya da faizden hangisi daha büyükse bu tutarın
ödenmesi, üçüncü yöntemde ise yalnızca belirlenen kârpayı oranına göre tahvile düşen
kârpayının ödenmesi söz konusu olmaktadır.

•

Rüçhan Haklı Tahviller: İleride yapılacak olan ilk sermaye artırımında tahvil
sahiplerine rüçhan hakkı veren tahvillerdir. Rüçhan hakkı bu tahvillerin tamamına
verilebileceği gibi,

yalnızca kura ile belirlenen belirli bir bölümüne de bu hak

tanınabilir.
•

Hisse Senedi ile Değiştirilebilir Tahvil: Hisse senedi ile tahvilin değiştirilebilir
olması, ihraççı işletme tarafından tahvil sahiplerine verilen bir opsiyon olabileceği
gibi, bu opsiyon ihraççı şirkette de olabilir. Bu tür tahviller, vadenin başlangıç
tarihinden itibaren en erken 2 yıl sonradan başlamak üzere tahvili belirli bir dönüşüm
oranı üzerinden hisse senetlerine dönüştürme hakkı taşımaktadır.

•

Ödenim Fonlu tahviller: Ödenim fonu, tahvil ihraççısının, tahvilin vade sonunda
anapara ödemesini yapabilmek için oluşturdukları fonlardır. İhraççı kuruluş,
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oluşturdukları bu fonlarla dönemsel olarak ihraç ettikleri tahvilleri geri satın alarak
borç yüklerini azaltmaya çalışmaktadırlar.
•

Primli Tahviller: Nominal değerin üzerindeki bir fiyattan satılan tahvillerdir.

•

İskontolu Tahviller: Nominal değerin altındaki bir fiyattan satılan tahvillerdir.

•

Kupon Ödemesiz Tahviller: Bu tahviller vade boyunca yatırımcısına herhangibir faiz
ödemesi yapmamakta, yatırımcı yalnızca dönem sonunda tahvilin anaparasını geri
almaktadır.

3.2.3. Katılma İntifa Senedi
Katılma intifa senedi, ortaklık hakkına sahip olmadan kardan pay alma, tasfiye
bakiyesinden yararlanma ve yeni pay alma haklarının hepsini ya da bunların belirli bir
bölümünü sağlayan kıymetli evraktır. Katılma intifa senetleri anonim ortaklıklar tarafından
nakit karşılığı satılmak üzere çıkarılabilir. 26

3.2.4. Kar ve Zarar Ortaklığı Belgesi
Anonim ortaklıkların faaliyetlerinin finansmanı için ihraç ettikleri kar ve zarar
ortaklığı belgesi, bu menkul kıymete yatırım yapan yatırımcıların anonim ortaklıkların karı
yanında zararına da katılmasına neden olmaktadır. Kar ve Zarar Ortaklığı Belgesi sahipleri,
şirketin yönetimi ve diğer ortaklık haklarına sahip olmamakta yalnızca karına ve zararına
ortak olmaktadır. Ortaklık tarafından yatırımcılara her hangi bir kar garantisi
verilmemektedir. En kısa 1 ay ve en uzun 7 yıl vadeli olarak çıkarılan Kar ve Zarar Ortaklığı
belgesinin bedelleri vade sonunda yatımcısına ödenir. Kar ve Zarar Ortaklığı Belgesinin bir
başka çeşidi de Hisse senedi ile değiştirilebilir kar ve zarar ortaklığı belgesidir. 27

3.2.5. Finansman Bonosu
Finansman bonosu da tahvil gibi bir borçlanma aracıdır. Dolayısıyla ihraççı
kurum kısa vadeli finansman ihtiyacını karşılamak için borçlu olurken, finansman bonosu
yatırımcısı ise ihraççı kurumdan alacaklı olmaktadır. Ancak finansman bonosunun vadesi 60
günden az 720 günden fazla olamamaktadır. Diğer yandan finansman bonosu yatırımcısına
kupon faizi vermemekte, buna karşın nominal değer üzerinden iskontolu olarak satılmaktadır.
26

Katılma İntifa Senetleri İhracına İlişkin Esaslar Tebliği (Seri: III, No:10)

Kar ve Zarar Ortaklığı Belgelerinin Kurul Kaydına Alınmasına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ (Seri:
III, No:27).
27
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Dolayısıyla nominal değer ile satın alma fiyatı arasındaki fark, yatırımcının dönemsel
getirisini oluşturmaktadır.

3.2.6. Hazine Bonosu
T.C. Hazinesinin çıkardığı 1 yıldan kısa vadeli bir borçlanma aracıdır. Hazine bonosu,
kupon ödemesi olmayan, iskontolu olarak satılan bir menkul kıymettir.

3.2.7. Altın, Gümüş ve Platin Bonosu
Vadeleri 60 gün ile 720 gün arasında olan Altın, Gümüş ve Platin bonoları, İstanbul
Altın Borsasına üye bankalar ve kıymetli maden aracı kurumları tarafından ihraç
edilmektedir. Bu bonolar belirli bir miktarda kıymetli maden cinsinden ihraç edilmektedir. 28

3.2.8. Banka Bonosu
Banka bonosu, kalkınma ve yatırım bankaları tarafından ihraç edilen borçlanma
araçlarıdır. İhraççı banka borçlu, bonoyu satın alan yatırımcılar ise alacaklıdır. Vadeleri en az
60 gün ile en fazla 1 yıl arasında olan banka bonoları iskontolu olarak ihraç edilirler. 29

3.2.9. Gayrimenkul Sertifikası
Gayrimenkul sertifikaları, inşa edilecek olan ya da inşa edilmekte olan gayrimenkul
projelerinin finanse edilmesi için ihraç edilirler. Gayrimenkul sertifikaları söz konusu
projenin belirli bağımsız bölümlerini veya belirli bağımsız bölümlerine ilişkin belirli bir
metrekaresini temsil eden nominal değerleri eşit menkul kıymetlerdir. Gayrimenkul sertifikası
ihraççısının edimlerinin ve cezai şartların bir banka tarafından garanti alındığı banka garantili
ihraç şeklinde de çıkarılabilir. 30

28

Altın, Gümüş ve Platin Bonolarının Kurul Kaydına Alınmasına İlişkin Esaslar Tebliği, (Seri:III,

29

Borçlanma Araçlarının Kurul Kaydına Alınmasına İlişkin Esaslar Tebliği (seri: II, No:25)

30

Gayrimenkul Sertifikalarının İhracına İlişkin Esaslar Tebliği Taslağı.

No:26).
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3.2.10. Depo Sertifikası
Depo sertifikaları, saklama kuruluşları tarafından ihraç edilmektedir. Saklama
kuruluşlarının ihraç ettiği bu sertifikalar, saklama kuruluşunda bulunan yabancı sermaye
piyasası araçlarını temsil etmektedirler. Çıkarılan depo sertifikaları temsil ettikleri yabancı
sermaye piyasası araçlarının sağladığı hakları aynen sağlamakta, bunlara özdeş olmakta ve
nominal değeri TL ya da T.C. Merkez Bankasınca günlük alım satım kurları ilan edilen
yabancı para cinsinden olmaktadır. 31

3.2.11. Varlığa Dayalı Menkul Kıymet
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler, bankalar, finansman şirketleri, finansal kiralama
şirketleri, ipotek finansmanı kuruluşları ve gerekli niteliklere sahip aracı kuruluşlar tarafından
kurulan varlık finansmanı fonlarına dayalı olarak kurulurlar. Bu fonlardaki varlıkların bir
payını temsil eden VDMK’lerin satışı yoluyla ihraççı kurumlar varlıklarını likit hale
getirmekte ve alternatif bir finansman aracına kavuşmaktadır. Varlığa dayalı menkul
kıymetler iskonto esasına göre satılabileceği gibi dönemsel ve değişken faiz ödemeli ya da
sabit faizli olarak da ihraç edilebilir. VDMK ihracına dayanak olan varlık finansmanı
fonlarında yer alan varlıklar şu şekilde sıralanabilir: 32
•

Bankaların tüketici kredileri, konut kredileri, ihracat kredileri;

•

Finansman şirketlerinin kendi mevzuatları uyarınca açmış oldukları krediler;

•

Finansal kiralamaya yetkili kuruluşların finansal kiralama sözleşmelerinden doğan
alacaklar;

•

Gayrimenkul yatırım ortaklıklarının portföylerindeki gayrimenkullerin satış veya satış
vaadi sözleşmelerinden kaynaklanan senetli alacakları karşılığında doğrudan ihraç
edecekleri kıymetli evrak.

3.2.12. İpotek Teminatlı Menkul Kıymet
İpotek teminatlı menkul kıymetler, banka ve ipotek finansman kuruluşları tarafından
ihraç edilebilen menkul kıymetlerdir. İhraççıların belirli varlıkları teminat havuzuna ekleyerek
buna karşılık olarak çıkardıkları borçlanma araçlarıdır. Bu menkul kıymetler, ihraççının talebi

Yabancı Sermaye Piyasası Araçlarının Kurul Kaydına Alınmasına ve Satışına İlişkin Esaslar Tebliği
(Seri:III, No:**)
31

Sermaye Piyasası Kurulu (2010), Sermaye Piyasası Araçları, SPK Yatırımcı Bilgilendirme
Kitapçıkları-2, Eylül, Ankara, ss.12-13.
32
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ve borsanın uygun görmesi durumunda menkul kıymet borsalarında alınıp satılabilmektedir.
Sabit ya da değişken faizli olarak ihraç edilebilirler. 33

3.2.13. Borsa Yatırım Fonu Katılma Belgesi
Borsa yatırım fonları, belirli bir endeksi baz alarak bu endeksin performansını (risk ve
getirisini) yatırımcılara yansıtmayı amaçlayan yatırım fonlarıdır. 34 Borsa yatırım fonlarının
önemli bir özelliği, bu fonların paylarının borsalarda işlem görmesidir. Yatırımcı açısından
borsa yatırım fonuna yatırım yapmanın en önemli avantajı, borsa yatırım fonunun baz aldığı
endeksteki hisse senetleri, altın, tahvil, döviz vb. endeksteki ağırlıklarınca satın alarak kişisel
portföyünü oluşturup yönetmek yerine borsa yatırım fonu alarak söz konusu endeksin
getirisini elde edebilmesidir. Küçük yatırımcılar için endeksin benzeri bir portföyü
oluşturmak her zaman kolay olmamaktadır. Oysa borsa yatırım fonu satın almak bunu
sağlamanın bir yoludur. Borsa yatırım fonları yatırımcılardan toplanan nakitle yetkili aracı
kuruluşlar tarafından oluşturulurlar.

3.2.14. Varant
Varant kısaca menkul kıymetleştirilmiş bir çeşit opsiyondur. Varantın satın
alınmasıyla hisse senedi üzerine yazılan bir menkul kıymetleştirilmiş opsiyon alınmaktadır.
Varantın menkul kıymetleştirilmiş olması, bu varlığın borsada alınıp satılabilmesini olanaklı
kılmaktadır. Başlıca iki tür varant vardır. Bunlar aracı kuruluş varantı ve ortaklık varantıdır.
Ortaklık varantı, sahibine varantı ihraç eden veya payları borsada işlem gören başka
bir ortaklığın belirli sayıda hissesini, belirli bir fiyattan, belirli bir dönem içinde satın alma
hakkı veren bir menkul kıymet türüdür. Ortaklık varantları tek başına ihraç edilemezler.
Ortaklık varantları bir menkul kıymet ihracı ile birlikte bu menkul kıymet ihracının
maliyetinin düşürülmesi ve dolayısıyla yatırımcının ilgisinin çekilmesi amacıyla bir çeşit
promosyon olarak verilmektedir. 35
Aracı kuruluş varantı ise, elinde bulunduran kişiye, varantın dayanak varlığını önceden
belirlenen bir fiyattan ve belirli bir tarihte veya belirli bir tarihe kadar alma ya da satma hakkı
veren bir menkul kıymettir. Bu hak kaydi teslimat ya da nakit uzlaşı ile kullanabilir. Aracı
kuruluş varantları iki türdür. Bunlardan birincisi alım hakkı veren, diğeri ise satım hakkı
veren aracı kuruluş varantlarıdır. Aracı kuruluşların ihraç edebilecekleri aracı kuruluş
varantlarının çıkarılabileceği dayanak varlıklar sınırlıdır. Buna göre İMKB 30 endeksinde yer
alan hisse senetlerine ve/veya İMKB 30 endeksi kapsamında yer alan birden fazla hisse
33

A.g.e., s.14.

34

http://www.imkb.gov.tr/products/ETF.aspx

35

http://www.yatirimyapiyorum.gov.tr/yatirim-araçlari/diğer/aracı-kuruluş-varantları.aspx
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senedinden oluşan sepete veya SPK tarafından uygun görülmesi durumunda konvertibl döviz,
kıymetli maden, emtia, geçerliliği uluslararası alanda genel kabul görmüş endeksler gibi diğer
varlık ve göstergelere dayalı olarak ihraç edilebilirler. 36

3.2.15. Gelir Ortaklığı Senedi
Gelir ortaklığı senetleri, köprü, baraj, elektrik santrali, karayolu, demiryolu,
telekominikasyon sistemleri ile sivil kullanıma yönelik deniz ve hava limanları ile
benzerlerinden, kamu kurum ve kuruluşlarına ait tesislerin gelirlerinin belirli bir oranına
belirli bir dönem boyunca gerçek ve tüzel kişilerin ortak olabilmesini sağlayan bir borçlanma
aracıdır. Söz konusu tesislerin gelirlerinin dönemler itibariyle değişken olması, gelir ortaklığı
senedi yatırımcısının da bu yatırımdan doğan gelirinin değişken nitelikte olmasını
sağlamaktadır. Gelir ortaklığı senedi sahiplerinin, söz konusu tesislerin mülkiyeti ve işletmesi
ile bir ilişkisi yoktur..37

3.2.16. Gelire Endeksli Senet
Gelire endeksli senetler Kamu iktisadi teşebbüslerinden elde edilen ve Bütçe’ye
aktarılan gelir paylarına endeksli olarak çıkarılan bir tür kamu borçlanma senetleridir. Bu
Kamu İktisadi Teşebbüsleri statüsündeki işletmeler Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı
(TPOA), Devlet Malzeme Ofisi (DMO), Devlet Hava Meydanları İşletmeleri (DHMİ) ve Kıyı
Emniyeti Genel Müdürlüğü (KIYEM)’dür. Gelire endeksli senetler asgari kupon ödeme
garantisine sahiptir. 38

3.2.17. A Tipi Yatırım Fonu Katılma Belgeleri
A tipi yatırım fonları, aylık ortalama olarak portföylerinin en az %25'ini Türk
şirketlerinin hisse senetlerinden oluşturmaktadır. Bu şekilde oluşturulan yatırım fonu katılma
belgeleri, yatırımcıların fon portföyündeki paylarını temsil eden bir menkul kıymet olarak
değerlendirilmektedir.

36

http://www.yatirimyapiyorum.gov.tr/yatirim-araçlari/diğer/aracı-kuruluş-varantları.aspx

İMKB,
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Getirili
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Kıymetler,
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Hazine Müsteşarlığı (2009), İhraç Tarihli Gelire Endeksli Senet Yatırımcı Kılavuzu (28.01.2009) ve
İMKB,
Sabit
Getirili
Menkul
Kıymetler,
http://www.yatirimyapiyorum.gov.tr/media/9653/sabit%20getirili%20menkul%20 kiymetler.pdf
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3.3. Anonim Şirketler
Anonim şirketler ihraç ettikleri hisse senetleri ve tahvillerle sermaye piyasasında çok
önemli bir yere sahip olan aktörlerdir. Bu şirketlerin sermayelerinin hisse senetleri ile temsili
ve bu hisse senetlerinin menkul kıymet borsalarında alınıp satılabilmesi, söz konusu
şirketlerin sermaye piyasalarının gelişmesi, sermayenin tabana yayılması, küçük birikimlerin
büyük yatırımlara yönelebilmesi ve ekonomik gelişme açısından oldukça önemli bir yere
sahip olmasına neden olmaktadır.
Anonim şirketler, sermayesi paylara bölünmüş sermaye şirketleridir. Ayrıca anonim
şirketlerin önemli bir özelliği, varlıklarının, ortaklarının varlıklarından ayrı olmasıdır.
Dolayısıyla anonim şirket ortakları, sınırlı sorumluluk ilkesine göre yalnızca şirkete
koydukları sermaye ile sorumlu olmaktadır. Bu, şirketin iflası durumunda ortakların yalnızca
şirkete koydukları sermayeyi kaybetmeleri, kişisel servetleri ile sorumlu olmamaları sonucunu
doğurmaktadır.
Anonim şirketlerin temel karar organı genel kurul olmakla birlikte yönetim kurulu ve
denetim kurulu bu şirketlerin idari yapısının genel çerçevesini oluşturmaktadır. Yönetim
kurulu ve denetim kurulu, olağan olarak yılda bir kez toplanan genel kurul tarafından seçilir.
Yönetim kurulu şirketin faaliyetlerinin yürütülmesinden sorumludur. Denetim kurulu ise bu
faaliyetlerin esas sözleşmeye ve yasalara uygun yapılmasını denetler. Genel kurulda ise
şirketle ilgili bütün konular ele alınır ve bunlara ilişkin kararlar verilir.
Anonim şirketler Türk Ticaret Kanunu’na tabi olmakla birlikte hisse senetleri halka
arz edilmiş ya da hisse senetleri halka arz edilmiş sayılan anonim şirketler SPK hükümlerine
de tabi olmaktadır. Hisse senetleri halka arz edilmiş sayılan anonim şirketler, ortak sayısı
250’yi geçen anonim şirketlerdir. Anonim şirketlerin sermaye piyasası mevzuatına tabi
olmaları beraberinde çeşitli yükümlülükler getirmektedir. Bunların başlıcaları mali tabloların
3’er aylık dönemler itibariyle bağımsız denetimden geçirilmesi ve yatırımcı kararları
açısından önemli gelişmelerin kamuya açıklanması olarak sayılabilir. Bunun dışında sermaye
artırımı, kârpayı dağıtımı gibi birçok konuda da SPK düzenlemelerine tabidirler. Diğer
yandan kayıtlı sermaye sistemine tabi olma hakkının bulunması ise önemli bir avantaj olarak
değerlendirilebilir.
Anonim şirketlerin halka açılmaları aşağıdaki şekillerde olmaktadır: 39
•

Ortaklığın hisse senetlerinin kuruluş sırasında halka arz edilmesi ya da ortaklığın
halka açık bir şekilde kurulması,

•

Halka kapalı olarak kurulmuş olan şirketin daha sonra hisse senetlerini halka arz
ederek halka açılması.

Ali Ceylan ve Turhan Korkmaz (2006), Sermaye Piyasası ve Menkul Değer Analizi, 3.Baskı, Ekin
Kitabevi, Bursa, s.103.
39
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3.3.1. Halka Arz Yöntemleri
İki türlü halka arz yöntemi bulunmaktadır. Bunlardan birincisi ortak satışı, diğeri ise
yeni pay ihracı yoluyla halka arzdır.
Ortak satışı yönteminin bir diğer adı da mevcut payların halka arzıdır. Bu yöntemde
şirketin yeni paylarının satışı söz konusu olmamakta, daha önce ihraç edilmiş olan ve
hâlihazırda ortakların ellerinde bulunan hisse senetleri halka arz edilmektedir. Hisse
senetlerinin eski ortaklardan halka satışla birlikte yeni ortaklara geçmesi, ortaklığa doğrudan
bir sermaye girişine neden olmamaktadır. Bu satışın etkisi, az sayıda ortağın elinde bulunan
hisselerin halka arzla birlikte çok sayıda yatırımcıya geçmesi ve şirketin ortak sayısının
artarak halka açık şirket statüsüne geçiş yapılmasıdır. Buna karşın yeni pay ihracı yönteminde
mevcut ortakların yeni pay alma hakları kısmen ya da tamamen kısıtlanarak paylar halka arz
edilmektedir. Bu durumda bir sermaye artışı olmakta ve halka arz edilen hisselerden elde
edilen satış geliri ihraççı işletmeye bir kaynak girişi yaratmaktadır. 40
Hisse senetlerinin satış yöntemleri ise para ve sermaye piyasasının durumuna,
potansiyel müşterilerin durumuna, mali durumlarına, aracı kuruluşların yaptığı önerilere ve
rakiplerinin uygulamalarına göre belirlenmektedir. Buna göre üç çeşit satış yöntemi
kullanılmaktadır: 41
•

Hisse senetleri borsada işlem

gören

şirketler,

yeni

pay alma haklarının

kullandırılmasından sonra kalan payların satışında borsada satış yöntemini kullanmak
zorundadır.
•

Halka kapalı şirketlerin sermaye artırımı ile oluşan yeni payların kısmen ya da
tamamen halka arz edilmesi durumunda talep toplama ya da borsada satış
yöntemlerinden birini uygulama zorunluluğu vardır.

•

Halka açık şirketlerin hisse senedi ihracında son yıla ait bilançolarında hisse
senetlerinin defter değeri, nominal değerinin en az 2 katı olan ortaklıkların, net dönem
karı elde etmiş olmaları durumunda talep toplama ya da borsada satış yöntemlerinden
birisini uygulamaları mümkündür.

40

SPK (2012), Halka Arz, SPK Yatırımcı Bilgilendirme Kitapçıkları-2, Ankara, ss.13-14.

Ali Ceylan ve Turhan Korkmaz (2006), Sermaye Piyasası ve Menkul Değer Analizi, 3.Baskı, Ekin
Kitabevi, Bursa, s.105.
41
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3.3.2. Anonim Şirketlerin Halka Açılmasının Getirdiği Avantaj ve
Yükümlülükler
Anonim şirketler ya doğrudan halka açık bir şirket olarak kurulmakta ya da daha önce
halka açık olarak kurulmamış anonim şirketler halka açılabilmektedir.
Halka arz, anonim şirketlerin hisselerinin halka satışı yoluyla gerçekleşen bir
doğrudan finansman yöntemidir. Halka arz mevcut sermayeyi temsil eden hisse senetlerinin
bir kısmı ya da sermaye artırımı yoluna gidilerek şirket hisselerinin daha önceden bilinmeyen
ve çok sayıda yatırımcıya çağrı ve ilan yoluyla satışıdır. Daha önceden halka kapalı bir
şirketin ilk kez hisse senetlerini halka arz etmesi ise halka açılma olarak adlandırılmaktadır.
Halka arz ile anonim şirketler yeni finansman kaynağı sağlamakta, mevcut ortaklara likidite
olanağı sağlanmakta, şirketlerin tanıtımına katkı sağlanmakta, kurumsallaşma artmakta, firma
değerinin ve hisse fiyatının belirlenmesi, şirketin prestijinin artması, kayıtlı sermaye
sisteminden yararlanabilme, tahvil ve finansman bonosu gibi borçlanma senedi ihracı
olanağının artması gibi avantajları vardır. Halka açılmanın beraberinde getirdiği SPK
düzenlemelerine tabiiyet kamuyu aydınlatma yükümlüğü, mali tabloların SPK
düzenlemelerine uygun olarak hazırlanması ve kamuya açıklanması, bağımsız denetim
yükümlülüğü, borsada işlem gören ortaklıklar ile ilişkili tarafları arasındaki varlık, hizmet
veya yükümlülük transferleri işlemlerini değerleme yükümlülüğü ve kurumsal yönetime
ilişkin yükümlülükleri beraberinde getirmektedir. 42

3.3.3. Esas Sermaye ve Kayıtlı Sermaye Sistemi
Esas sermaye sistemi, Türk Ticaret Kanunu'na göre anonim şirketlerin tabi olduğu
sermaye sistemidir. Buna göre şirketin sermaye artırımının yapılabilmesi için genel kurulda
karar alınması ve zaman alıcı yasal prosedürlerin yerine getirilmesi gerekmektedir. Bu da
hisse senetleri borsada işlem gören ortaklıkların sermaye artırımının gerektiği gibi dinamik bir
şekilde yapılamamasına neden olmakta, hisse senetlerinin yeni yatırımcıların ellerine
geçmesini geciktirmektedir. Bu nedenle Kayıtlı sermaye sistemi uygulamasıyla SPK'dan
belirli bir tavan sermayenin çıkarılabilmesi için izin alınmakta ve genel kurul kararına gerek
olmadan şirket yönetim kurulu kararı ile şirketin sermayesi tavan olarak belirlenen bu kayıtlı
sermaye düzeyine kadar çıkarılabilmektedir. 43

42

SPK (2012), Halka Arz, SPK Yatırımcı Bilgilendirme Kitapçıkları-2, Ankara, ss.5-9.

43

Mehmet Baha Karan (2001), Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi, Gazi Kitabevi, Ankara, s.71.
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Uygulamalar

Farklı finansal ürünlerin özelliklerinin araştırılması.
Anonim şirketlerde farklı sermaye sistemlerinin özellikleri.
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Uygulama Soruları

Farklı menkul kıymetlerin sağladığı hak ve yükümlülükler nelerdir?
Esas sermaye ve kayıtlı sermaye sisteminin getirdiği avantaj ve dezavantajlar nelerdir?

75

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Finansal piyasalarda fon transferinin gerçekleşmesine yarayan finansal varlıklar sahip
oldukları vade, ödeme tutarı, risk düzeyi, yatırımcısına verdiği haklar ve ihraççısının
yükümlülükleri gibi birçok açıdan farklılıklar göstermektedir. Sermaye piyasası araçları,
menkul kıymetler ve diğer sermaye piyasası araçları olarak ikiye ayrılmaktadır. Menkul
kıymetlerin başlıcaları; hisse senedi, tahvil, katılma intifa senedi, kar ve zarar ortaklığı senedi,
finansman bonosu, hazine bonosu, altın, gümüş ve platin bonosu, banka bonosu, gayrimenkul
sertifikası, depo sertifikası, varlığa dayalı menkul kıymet, ipotek teminatlı menkul kıymet,
ipoteğe dayalı menkul kıymet, borsa yatırım fonu katılma belgesi, varant, gelir ortaklığı
senedi, gelire endeksli senet, A tipi yatırım fonu katılma belgeleridir. Anonim şirketler,
finansal piyasalarda özellikle ihraç ettikleri hisse senedi ve tahvillerle çok önemli bir yere
sahiptirler. Hisse senetleri halka arz edilmiş ya da hisse senetleri arz edilmiş sayılan anonim
şirketler, TTK ve SPK'ya tabidir. Buna göre halka açık ya da halka açık sayılan işletmeler
kamuyu aydınlatma, mali tabloların SPK düzenlemelerine uygun olarak hazırlama ve kamuya
açıklama, bağımsız denetim, borsada işlem gören ortaklıklar ile ilişkili tarafları arasındaki
varlık, hizmet veya yükümlülük transferleri işlemlerini değerleme ve kurumsal yönetime
ilişkin yükümlülükleri yerine getirmek zorundadır.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi menkul kıymetler arasında sayılamaz?
a. Döviz
b. Hisse senedi
c. Tahvil
d. Finansman Bonosu
e. Katılma intifa senedi
2) Aşağıdakilerden hangisi hisse senedinin yatırımcısına sağladığı haklardan biri
değildir?
a. Karpayı alma hakkı
b. Tescil hakkı
c. Tasfiye bakiyesine katılma hakkı
d. Oy hakkı
e. Bilgi alma hakkı
3) Tahvil ihraççısının, tahvilin vade sonunda anapara ödemesini yapabilmek için
oluşturdukları fonlarla dönemsel olarak ihraç ettikleri tahvilleri geri satın alarak
borç yüklerini azaltmaya çalıştığı tahvil türü aşağıdakilerden hangisidir?
a. Güvenceli tahvil
b. Nama yazılı tahvil
c. Garantili tahvil
d. Ödenim fonlu tahvil
e. Rüçhan haklı tahvil
4) Aşağıdakilerden hangisi kısa vadeli bir borçlanma aracıdır?
a. Adi Hisse senedi
b. Tahvil
c. İmtiyazlı hisse senedi
d. Bono
e. Katılma intifa senedi
5) Aşağıdakilerden hangisi Anonim şirketlerin halka arz ile elde edebileceği
avantajlar arasında yer almaz?
a. Yeni finansman kaynağı sağlaması
b. Şirketlerin tanıtımına katkı sağlanması
c. Kurumsallaşmanın artması
d. Firma değerinin ve hisse fiyatının belirlenmesi
e. Esas sermaye sisteminden yararlanabilmesi
6) Esas sermaye sistemi ile kayıtlı sermaye sistemini açıklayarak karşılaştırınız.
7) Kaç çeşit halka arz yöntemi vardır? Bu yöntemleri açıklayınız.
8) Gelir ortaklığı senedi nedir? Açıklayınız.
9) Varant nedir? Açıklayınız.
10) Varlığa dayalı menkul kıymet nedir? Açıklayınız.
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Cevaplar
1) ( A )
2) ( B )
3) ( D )
4) ( D )
5) ( E )
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4. MENKUL KIYMETLERİN DEĞERLEMESİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
4.1. Değer Kavramı ve Başlıca Değer Tanımları
4.2. Genel Değerleme Modeli

80

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

Bir varlığın değeri nasıl belirlenir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

elde
veya

4.1.

Değer
kavramının
ne Teorik konuların okunması
olduğunun öğrenilmesi ve ve örnek çözümü
başlıca değer tanımlarının
kavranması

4.2.

Bir varlığın değerinin nasıl Teorik konuların okunması
hesaplanacağının
ve örnek çözümü
öğrenilmesi

82

Anahtar Kavramlar
Değer, genel değerleme modeli
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Giriş
Menkul kıymetlerin değerlemesinde kullanılan başlıca yaklaşım genel değerleme
modeli olarak adlandırılmaktadır. Bu modele göre bir menkul kıymetin teorik değeri, o
menkul kıymetin geri kalan ömrü boyunca yatırımcısına sağlayacağı nakit akımlarının
bugünkü değeri toplamıdır. Farklı nakit akışı, vade ve risk özelliklerine sahip menkul
kıymetler için bu genel model uyarlanabilmekte ve tahvil, bono ya da hisse senedi teorik
değerlerinin hesaplanmasında bu yaklaşım kullanılabilmektedir. Hisse senedi teorik değerinin
hesaplanmasına kullanılabilecek bir diğer yaklaşım ise piyasa çarpanları yöntemi olarak
adlandırılmaktadır. Bu yaklaşım içinde fiyat kazanç oranı yöntemi ve piyasa değeri defter
değeri yöntemi en çok kullanılan yöntemler arasında yer almaktadır.
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Finansal piyasaların en önemli fonksiyonlarından birisi bu piyasalarda arz ve talep
edilen menkul kıymetlerin değerinin oluşmasını sağlamaktır. Yatırımcılar burada oluşan
fiyatlar üzerinden menkul kıymet satın almakta ya da satmaktadır. Bu noktada alım satım
kararının verilmesinde hangi unsurların rol oynadığının analiz edilmesi önemlidir. Menkul
kıymetlerin risk düzeyi ve menkul kıymetlerin yatırımcısına sağlayacağı nakit akışları
yanında yatırımcıların psikolojisinden ileri gelen davranışsal tutumlar yanında likidite
ihtiyacı, yatırım ufku, risk tercihi ve getiri beklentisi gibi önemli unsurlar karar süreci içinde
yer almaktadır. Bu kısımda öncelikle değer kavramı ve farklı değer tanımları incelendikten
sonra menkul kıymetlerin teorik değerinin hesaplanmasında kullanılan yaklaşımlar
incelenecektir.

4.1. Değer Kavramı ve Başlıca Değer Tanımları
Değer kavramı temel olarak bir malın diğer bir mal ile değiştirilebilme gücünü ifade
etmektedir. Genel olarak ve takas ekonomisi açısından yapılacak bu tanım parasal ekonomi
açısından yeniden ele alındığında bir menkul kıymetin, şirketin ya da gayrimenkul gibi bir
varlığın değeri, bu varlıkların parasal olarak ifade edilmesi anlamına gelmektedir.
Bir varlığın parasal olarak ifade edilmesi aslında çok basit bir şekilde ortaya
konulabilecek bir konu değildir. Çünkü değerlemenin kimin tarafından ve ne amaçla yapıldığı
gibi birçok faktör bu değerin düzeyi üzerinde belirleyicidir. Bu açıdan bakıldığında başlıca
değer kavramları ve bunların tanımları aşağıdaki gibi açıklanabilir:
• Tasfiye değeri: Bir işletmenin tam ya da kısmi olarak aktiflerinin işletmenin çalışan
birimlerinden ayrı olarak satılması durumundaki ederi,
• İşleyen teşebbüs değeri: Çalışan bir işletme bir bütün olarak satıldığı takdirdeki ederi,
• Defter değeri: Bir işletmenin ya da varlığın muhasebe kayıtlarındaki değeri,
• Piyasa değeri: Bir varlığın arz ve talep koşulları altında piyasada oluşan fiyatı,
• Teorik değer (Gerçek değer): Bir teoriye dayalı olarak hesaplanan ve o varlığın sahip
olması gereken değerdir.

4.2. Genel Değerleme Modeli
Genel değerleme modeli, bir varlığın teorik (gerçek) değerinin ne olması gerektiğini
ortaya koyan bir yaklaşımdır. Bu yaklaşıma göre bir varlığın değeri, o varlığın geri kalan
ömrü boyunca varlığa sahip olan yatırımcıya sağlayacağı nakit akışlarının bugünkü değeri
kadardır. Dolayısıyla diğer şartlar sabit olmak üzere bir varlık ne kadar uzun süre boyunca ve
ne kadar büyük tutarlarda nakit akışı sağlıyorsa o kadar değerli olacaktır. Ancak
unutulmamalıdır ki, nakit akışları ilerideki bir tarihte gerçekleşeceğinden bu varlığın şimdiki
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değerinin bulunmasında ilerideki nakit akışlarının bugünkü değerinin dikkate alınması
gerekir. Bugünkü değerin hesaplanmasında kullanılacak olan ıskonto oranı ise yatırımcının bu
yatırımdan beklediği minimum getiri oranı kadar olacaktır. Genel değerleme modeli
matematiksel olarak şu şekilde gösterilebilir:
𝐕𝐕𝟎𝟎 =

𝐍𝐍𝐀𝐀 𝟏𝟏
𝐍𝐍𝐀𝐀 𝟐𝟐
𝐍𝐍𝐀𝐀 𝐧𝐧
+
+⋯+
𝟏𝟏
𝟐𝟐
(𝟏𝟏 + 𝐢𝐢)
(𝟏𝟏 + 𝐢𝐢)
(𝟏𝟏 + 𝐢𝐢)𝐧𝐧

𝑉𝑉0 = varlığın cari dönemdeki teorik değeri,

𝑁𝑁𝐴𝐴𝑛𝑛 = varlığın n zamanında yatırımcısına sağlayacağı beklenen nakit akışı,
𝑛𝑛= varlığın kaç dönem boyunca nakit akışı sağlayacağı,

𝑖𝑖 = iskonto oranı (yatırımcının beklediği minimum getiri oranı).
Yukarıda yer alan denklemde de görüldüğü gibi nakit akışlarının büyüklüğü ve sayısı
değer ile pozitif ilişkili iken iskonto oranının büyüklüğü ise negatif ilişkilidir. Diğer bir
deyişle bir varlık ne kadar büyük tutarda nakit akışı sağlıyor ve bu ne kadar uzun sürüyorsa o
varlığın değeri de o derecede yüksek olurken, bu varlığın değerlemesinde uygulanması
gereken iskonto oranı ne kadar büyükse bu söz konusu varlığın değerini o ölçüde
azaltmaktadır. Çünkü değerlemede kullanılacak olan iskonto oranı, yatırımcının bu
yatırımdan beklediği minimum getiri oranı kadardır. Bir yatırımcının herhangi bir yatırımdan
beklediği minimum getiri oranı ise en azından risksiz getiri oranı kadar olacak ve değerlemesi
yapılan varlığın risk düzeyine göre iskonto oranı risksiz getiri oranı ile risk priminin
toplamına eşit olacaktır. Yatırımcının beklediği minimum getiri oranı (iskonto oranı) şu
şekilde gösterilebilir:
𝐢𝐢 = 𝐫𝐫𝐟𝐟 + 𝐫𝐫𝐫𝐫

𝑖𝑖 = iskonto oranı (yatırımcının beklediği minimum getiri oranı),
𝑟𝑟𝑓𝑓 = risksiz getiri oranı,

𝑟𝑟𝑟𝑟 = risk primi.

Dolayısıyla değerlenecek olan varlık risksiz varlık ise risk primi 0 olacak, varlığın
riski arttıkça yatırımcılar yüklendikleri riske karşılık olarak daha yüksek bir risk primi talep
ederek ıskonto oranının artmasına neden olacaklardır. Bu da diğer koşullar aynı olmak üzere
(nakit akışları, vade vb.) daha yüksek riskli bir varlığın teorik değerinin daha düşük olmasına
neden olacaktır.
86

Genel değerleme modelinde ifade edilen ilkeler birçok menkul kıymet özelinde de
teorik değerin hesaplanmasında kullanılabilir. Burada genel değerleme modeli hazine bonosu,
devlet tahvili ve hisse senedi değerlemesinde kullanılarak bu menkul kıymetlerin teorik
değerlerinin nasıl hesaplanabileceği incelenmektedir.

4.2.1. Hazine Bonosu Değerlemesi
Hazine bonosu, hazinenin kısa vadeli finansman ihtiyacının karşılanması için çıkarılan
bir menkul kıymettir. Bu menkul kıymetin özelliği vadesinin 1 yıldan kısa olması ve iskontolu
olarak ihraç edilmesidir. İskontolu olarak ihraç edilmesinden kasıt, hazine bonosunun ihraç
anında nominal değerinin altında bir değer üzerinden satılması anlamına gelmektedir.
Nominal değerin altındaki bir tutardan satılan hazine bonosunu satın alan yatırımcı, vade
içinde bunu bir başka yatırımcıya satmadığı takdirde vadede hazineden bononun üzerinde
yazan nominal tutarı alır. Hazine bonosu, yatırımcılarına vade boyunca kupon ödemesi
yapmamaktadır.
Bu bilgiler ışığında genel değerleme modeli hazine bonosunun teorik değerinin
hesaplanmasında kullanıldığında bononun yatırımcısına yalnızca vade sonunda bir tek nakit
akışı sağladığı söylenebilir. Buna göre Hazine bonosunun teorik değeri aşağıdaki gibi formüle
edilebilir:
𝐕𝐕𝐇𝐇𝐇𝐇 =
𝑉𝑉𝐻𝐻𝐻𝐻 = Hazine bonosunun teorik değeri,

𝐍𝐍𝐍𝐍
(𝟏𝟏 + 𝐢𝐢)

𝑁𝑁𝑁𝑁= Nakit akışı (Vade sonunda yatırımcıya ödenecek olan nominal değer),
𝑖𝑖= yatırımcının beklediği minimum getiri oranı (ıskonto oranı, faiz oranı)
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Örnek 1:
72 gün vadeli, 1.000 TL nominal değerli bir hazine bonosunun ihraç
anındaki teorik değerini, yatırımcının beklediği minimum getiri oranı (piyasa
faiz oranı) yıllık %18 iken hesaplayınız.
Çözüm 1:
Yatırımcının hazine bonosunu satın alması durumunda geri kalan vade
72 gün olacaktır. Bu nedenle öncelikle ıskonto oranı olarak 72 günlük faiz
oranı hesaplanmalıdır:
𝐢𝐢𝟕𝟕𝟕𝟕 𝐠𝐠ü𝐧𝐧 =

𝟎𝟎, 𝟏𝟏𝟏𝟏
. 𝟕𝟕𝟕𝟕 = 𝟎𝟎, 𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎
𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑

Vade boyunca yatırımcının elde edeceği tek nakit akışı vade sonundaki
nominal değer olacağından hazine bonosunun teorik değeri şu şekilde
hesaplanabilir:
𝐕𝐕𝐇𝐇𝐇𝐇 =

𝟏𝟏. 𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎
= 𝟗𝟗𝟗𝟗𝟗𝟗, 𝟕𝟕𝟕𝟕 𝐓𝐓𝐓𝐓
(𝟏𝟏 + 𝟎𝟎, 𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎)

Dolayısıyla hazine bonosunun teorik değeri 965,72 TL'dir. Eğer hazine
bonosu bu fiyattan satılıyorsa ve yatırımcı bonoyu alıp vadeye kadar elinde
tutarsa elde edeceği getiri oranı yıllık %18, 72 günlük ise %3,55 olacaktır.
Eğer hazine bonosu bu fiyattan daha yüksek bir tutardan satılıyorsa yatırımcı
bonoyu satın alırsa beklediğinden daha düşük getiri sağlayacağı için satın
almayacaktır. Eğer bono 965,72 TL'den daha düşük bir fiyattan satılıyorsa
bonoyu satın aldığında beklediğinden daha yüksek bir getiri elde edecektir.
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Örnek 2:
1.000 TL nominal değerli, 186 gün vadeli bir hazine bonosu ihracından
44 gün sonra yatırımcısı tarafından satılmak istenmektedir. Piyasa faiz oranı
yıllık %20 olduğuna göre hazine bonosunun teorik değeri nedir?
Çözüm 2:
Hazine bonosunun vadesi 186 gün olsa da önemli olan vadeye kadar
daha kaç gün kaldığıdır. Çünkü vadede yatırımcının alacağı 1.000 TL'nin
bugünkü değeri için geçerli olan süre vadeye kalan süredir.
Vadeye kalan süre = 186 - 44 =142 gün
142 günlük faiz oranı:
𝐢𝐢𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏 𝐠𝐠ü𝐧𝐧 =

𝟎𝟎, 𝟐𝟐𝟐𝟐
. 𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏 = 𝟎𝟎, 𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎
𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑

Hazine bonosunun teorik değeri:
𝐕𝐕𝐇𝐇𝐇𝐇 =

𝟏𝟏. 𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎
= 𝟗𝟗𝟗𝟗𝟗𝟗, 𝟖𝟖𝟖𝟖 𝐓𝐓𝐓𝐓
(𝟏𝟏 + 𝟎𝟎, 𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎)

Burada belirtilmelidir ki, yalnızca hazine bonosu değil, kuponsuz olarak ihraç edilen
ve kısa vadeli olan özel sektör tahvilleri de hazine bonosunda olduğu gibi değerlenebilir ve
aynı prensipler teorik değerin hesaplanmasında uygulanabilir. Ancak burada dikkat edilesi
gereken hususların başında özel sektör bonosunu ihraç eden şirketin risk düzeyine göre uygun
bir risk priminin risksiz faiz oranına eklenerek teorik değerin hesaplanmasında ıskonto oranı
olarak kullanılmasının gereğidir.
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Örnek 3:
ABC A.Ş., 72 gün vadeli, 1.000 TL nominal değerli bir finansman
bonosunu ihraç etmektedir. Risksiz getiri oranı yıllık %18, bu şirkete ilişkin
risk priminin ise %2,5 olduğu düşünüldüğünde finansman bonosunun ihraç
anındaki teorik değerini hesaplayınız.
Çözüm 3:
ABC A.Ş. İçin uygulanacak olan yıllık ıskonto oranı şu şekilde
hesaplanır:
𝐢𝐢 = 𝐫𝐫𝐟𝐟 + 𝐫𝐫𝐫𝐫

𝐢𝐢 = %𝟏𝟏𝟏𝟏 + %𝟐𝟐, 𝟓𝟓 = %𝟐𝟐𝟐𝟐, 𝟓𝟓

72 günlük iskonto oranı ise hesaplanmalıdır:
𝐢𝐢𝟕𝟕𝟕𝟕 𝐠𝐠ü𝐧𝐧 =

𝟎𝟎, 𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐
. 𝟕𝟕𝟕𝟕 = 𝟎𝟎, 𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎
𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑

finansman bonosunun teorik değeri ise aşağıdaki gibi hesaplanabilir:
𝐕𝐕𝐅𝐅𝐅𝐅 =

𝟏𝟏. 𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎
= 𝟗𝟗𝟗𝟗𝟗𝟗, 𝟏𝟏𝟏𝟏 𝐓𝐓𝐓𝐓
(𝟏𝟏 + 𝟎𝟎, 𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎)

Örnek 1 ile 3 karşılaştırıldığında görülmektedir ki, vadeleri ve nominal değerleri aynı
olsa da bir ekonomi içinde en düşük riskli dolayısıyla risksiz olarak kabul edilebilecek
devletin çıkardığı bono ile özel sektörde faaliyet gösteren bir şirketin ihraç ettiği bononun
değeri birbirinden farklıdır. Daha riskli olan finansman bonosu, bu risk dikkate alınarak
risksiz faiz oranına ilgili risk primi eklenerek daha yüksek bir ıskonto oranı ile ıskontolanarak
teorik değer hesaplanmakta, bu da finansman bonosunun değerinin hazine bonosuna göre
daha düşük olmasına neden olmaktadır. Bu durum şu şekilde açıklanabilir. Eğer her iki bono
da aynı fiyattan satılsaydı, rasyonel yatırımcılar aynı getiriyi sağlayan ancak daha az riskli
olan hazine bonosunu tercih edeceklerdir. Daha yüksek riskli olan finansman bonosunun
rasyonel yatırımcılar tarafından satın alınabilmesi için gerekli olan koşul, bu bononun hazine
bonosundan daha ucuz olması, dolayısıyla katlanılan riske paralel olarak daha yüksek bir
beklenen getiri sağlamasıdır.

4.2.2. Tahvil Değerlemesi
Çok çeşitli türleri olan tahvil de aslında uzun vadeli bir borçlanma aracıdır. Genellikle
yatırımcısına vade boyunca 6 ayda bir ya da yılda bir kupon faizi ödenir ve anapara ödemeleri
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ya vade sonunda tek bir kalemde ya da vade içinde taksitler halinde geri ödenir. Dolayısıyla
genel değerleme modeli tahvilin teorik değerinin hesaplanmasında kullanıldığında dikkat
edilmesi gereken noktalar özellikle tahvilin geri kalan vadesinin ne kadar olduğu, kupon faizi
ve/veya anapara taksiti şeklinde oluşacak olan nakit akışlarının hangi dönemlerde ve ne kadar
olacağı ve uygulanacak ıskonto oranının tespitidir.
Genel Değerleme modeli tahvil değerlemesine uygulandığında aşağıdaki denklem elde
edilebilir:
𝐕𝐕𝐓𝐓𝐓𝐓 =

𝐍𝐍𝐀𝐀 𝟏𝟏
𝐍𝐍𝐀𝐀 𝟐𝟐
𝐍𝐍𝐀𝐀 𝐧𝐧
+
+⋯+
𝟏𝟏
𝟐𝟐
(𝟏𝟏 + 𝐢𝐢)
(𝟏𝟏 + 𝐢𝐢)
(𝟏𝟏 + 𝐢𝐢)𝐧𝐧
ya da

𝐕𝐕𝐓𝐓𝐓𝐓 =

𝐊𝐊 𝟏𝟏 + 𝐓𝐓𝟏𝟏 𝐊𝐊 𝟐𝟐 + 𝐓𝐓𝟐𝟐
𝐊𝐊 𝐧𝐧 + 𝐓𝐓𝐧𝐧
+
+⋯+
𝟏𝟏
𝟐𝟐
(𝟏𝟏 + 𝐢𝐢)
(𝟏𝟏 + 𝐢𝐢)
(𝟏𝟏 + 𝐢𝐢)𝐧𝐧

𝑉𝑉𝑇𝑇𝑇𝑇 = Tahvilin teorik değeri,

𝑁𝑁𝑁𝑁= Nakit akışı (Kupon faizi ve Anapara ve/veya Anapara taksiti),
𝐾𝐾𝑛𝑛 = Kupon faizi,

𝑇𝑇𝑛𝑛 = Anapara ve/veya Anapara Taksiti,

𝑖𝑖= yatırımcının beklediği minimum getiri oranı (iskonto oranı, faiz oranı)
Tahvilin teorik değerinin hesaplanması aşağıdaki örneklerin yardımıyla gösterilebilir.
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Örnek 4:
ABC A.Ş.'ye ait %22 kupon faizli, vade sonu anapara ödemeli, 4 yıl vadeli ve
1.000 TL anaparalı tahvilin teorik değerini, yatırımcının beklediği minimum getiri
oranı %20 olduğunda hesaplayınız.
Çözüm 4:
Nakit akışlarının hesaplanması:
Dönemsel olarak ödenecek olan kupon faizleri, anapara ile kupon faiz oranının
çarpılması ile bulunur.
Tahvil vade sonu anapara ödemeli olduğundan dönem içinde hiç bir anapara
taksiti ödemesi olmayacaktır. Dolayısıyla 4 yıl boyunca her yıl 1.000 TL olan
anaparanın %22'si kadar kupon faizi ödenecektir:
𝐊𝐊 𝟏𝟏 = 𝐊𝐊 𝟐𝟐 = 𝐊𝐊 𝟑𝟑 = 𝐊𝐊 𝟒𝟒 = 1.000 x %22 = 220 TL

Vade sonunda ödenecek olan anapara ise 1.000 TL'dır. Dolayısıyla her yıl için
hesaplanan nakit akışları denklemde yerine konulduğunda tahvilin teorik değeri
aşağıdaki gibi hesaplanabilir:
𝐕𝐕𝐓𝐓𝐓𝐓 =

𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐
𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐
𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐
𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐 + 𝟏𝟏. 𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎
+
+
+
(𝟏𝟏 + 𝟎𝟎, 𝟐𝟐𝟐𝟐)𝟏𝟏 (𝟏𝟏 + 𝟎𝟎, 𝟐𝟐𝟐𝟐)𝟐𝟐 (𝟏𝟏 + 𝟎𝟎, 𝟐𝟐𝟐𝟐)𝟑𝟑 (𝟏𝟏 + 𝟎𝟎, 𝟐𝟐𝟐𝟐)𝟒𝟒
𝐕𝐕𝐓𝐓𝐓𝐓 = 𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏, 𝟑𝟑𝟑𝟑 + 𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏, 𝟕𝟕𝟕𝟕 + 𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏, 𝟑𝟑𝟑𝟑 + 𝟓𝟓𝟓𝟓𝟓𝟓, 𝟑𝟑𝟑𝟑
𝐕𝐕𝐓𝐓𝐓𝐓 = 𝟏𝟏. 𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎, 𝟕𝟕𝟕𝟕 𝐓𝐓𝐓𝐓
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Örnek 5:
ABC A.Ş.'ye ait yıllık %22 kupon faizli, 6 ayda bir kupon faizi
ödemeli, vade sonu anapara ödemeli, 4 yıl vadeli ve 1.000 TL anaparalı
tahvilin teorik değerini, yatırımcının beklediği minimum getiri oranı %20
olduğunda hesaplayınız.
Çözüm 5:
Kupon faizi ödemeleri yılda 2 kez (6 ayda bir) yapıldığı için toplam
4x2=8 dönem, her dönem için ise %22/2 = %11 oranı üzerinden kupon faizi
ödemesi yapılacaktır. Dolayısıyla dönemlik kupon faizleri şu şekilde
hesaplanır:

TL

𝐊𝐊 𝟏𝟏 = 𝐊𝐊 𝟐𝟐 = 𝐊𝐊 𝟑𝟑 = 𝐊𝐊 𝟒𝟒 = 𝐊𝐊 𝟓𝟓 = 𝐊𝐊 𝟔𝟔 = 𝐊𝐊 𝟕𝟕 = 𝐊𝐊 𝟖𝟖 = 1.000 x %11 = 110

İskonto oranı olarak uygulanacak faiz oranı da 6 aylık faiz oranına
indirilmelidir: %20/2 = %10
Bu durumda tahvilin teorik değeri şu şekilde hesaplanır:
𝐕𝐕𝐓𝐓𝐓𝐓 =

𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏
𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏
𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏
𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏
+
+
+
(𝟏𝟏 + 𝟎𝟎, 𝟏𝟏𝟏𝟏)𝟏𝟏 (𝟏𝟏 + 𝟎𝟎, 𝟏𝟏𝟏𝟏)𝟐𝟐 (𝟏𝟏 + 𝟎𝟎, 𝟏𝟏𝟏𝟏)𝟑𝟑 (𝟏𝟏 + 𝟎𝟎, 𝟏𝟏𝟏𝟏)𝟒𝟒
𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏
𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏
𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏
+
+
+
(𝟏𝟏 + 𝟎𝟎, 𝟏𝟏𝟏𝟏)𝟓𝟓 (𝟏𝟏 + 𝟎𝟎, 𝟏𝟏𝟏𝟏)𝟔𝟔 (𝟏𝟏 + 𝟎𝟎, 𝟏𝟏𝟏𝟏)𝟕𝟕
𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏 + 𝟏𝟏. 𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎
+
(𝟏𝟏 + 𝟎𝟎, 𝟏𝟏𝟏𝟏)𝟖𝟖

𝐕𝐕𝐓𝐓𝐓𝐓 = 𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏 + 𝟗𝟗𝟗𝟗, 𝟗𝟗𝟗𝟗 + 𝟖𝟖𝟖𝟖, 𝟔𝟔𝟔𝟔 + 𝟕𝟕𝟕𝟕, 𝟏𝟏𝟏𝟏 + 𝟔𝟔𝟔𝟔, 𝟑𝟑𝟑𝟑 + 𝟔𝟔𝟔𝟔, 𝟎𝟎𝟎𝟎 + 𝟓𝟓𝟓𝟓, 𝟒𝟒𝟒𝟒
+ 𝟓𝟓𝟓𝟓𝟓𝟓, 𝟖𝟖𝟖𝟖
𝐕𝐕𝐓𝐓𝐓𝐓 = 𝟏𝟏. 𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎, 𝟑𝟑𝟑𝟑 𝐓𝐓𝐓𝐓
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Örnek 6:
ABC A.Ş.'ye ait %22 kupon faizli, eşit taksitli anapara ödemeli, 4 yıl vadeli ve
1.000 TL anaparalı tahvilin teorik değerini, yatırımcının beklediği minimum getiri
oranı %20 olduğunda hesaplayınız.
Çözüm 6:
Kupon faizi her zaman geriye kalan anapara üzerinden hesaplanır. Dönem
içinde anapara taksitle ödendiğinde, ihraççı şirketin yatırımcıya olan borcun anaparası
azaldığından bu geri kalan tutar üzerinden yeniden kupon faizi hesaplanmalıdır.
Bunun için itfa tablosundan yararlanılabilir:
A
ıl

napara

A
P

Kupo
n Faizi (%22)

K=
AP x 0,22

Anapar
a Taksiti

T

Nakit
Akışı

NA=
K+T

1.

220

250

470

7

165

250

415

5

110

250

360

2

55

250

305

000

50

00

50

Dolayısıyla tahvilin teorik değeri aşağıdaki gibi hesaplanabilir:
𝐕𝐕𝐓𝐓𝐓𝐓 =

𝟒𝟒𝟒𝟒𝟒𝟒
𝟒𝟒𝟒𝟒𝟒𝟒
𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑
𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑
+
+
+
𝟏𝟏
𝟐𝟐
𝟑𝟑
(𝟏𝟏 + 𝟎𝟎, 𝟐𝟐𝟐𝟐)
(𝟏𝟏 + 𝟎𝟎, 𝟐𝟐𝟐𝟐)
(𝟏𝟏 + 𝟎𝟎, 𝟐𝟐𝟐𝟐)
(𝟏𝟏 + 𝟎𝟎, 𝟐𝟐𝟐𝟐)𝟒𝟒
𝐕𝐕𝐓𝐓𝐓𝐓 = 𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑, 𝟔𝟔𝟔𝟔 + 𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐, 𝟏𝟏𝟏𝟏 + 𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐, 𝟑𝟑𝟑𝟑 + 𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏, 𝟎𝟎𝟎𝟎
𝐕𝐕𝐓𝐓𝐓𝐓 = 𝟏𝟏. 𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎, 𝟐𝟐𝟐𝟐 𝐓𝐓𝐓𝐓
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Örnek 7:
ABC A.Ş.'ye ait %22 kupon faizli, vade sonu anapara ödemeli, 4 yıl vadeli ve
1.000 TL anaparalı tahvili ihracından 1 yıl sonra satın almak isteyen bir yatırımcı için
tahvilin teorik değerini, yatırımcının beklediği minimum getiri oranı %20 olduğunda
hesaplayınız.
Cevap 7:
Bundan önceki örneklerde tahvil ihracı sırasındaki teorik değeri hesaplanmıştır.
Oysa bu örnekte yatırımcı 4 yıl vadeli tahvili ihracından 1 yıl geçtikten sonra satın
almak istemektedir. Bir varlığın teorik değeri "geri kalan ömrü boyunca" sağladığı
nakit akışlarının bugünkü değeridir. Bu nedenle öncelikle tahvilin geri kalan ömrünün
ne kadar olduğu bulunmalı, ardından bu süre boyunca sağladığı nakit akımlarının
bugünkü değerleri hesaplanarak toplanmalıdır.
Tahvilin geri kalan ömrü = (vade) - (ihraç anından bugüne kadar geçen zaman)
= 4 - 1 = 3 yıl
Her yıl elde edilen kupon faizleri = 1.000 x % 22 = 220 TL
Anapara = 1.000 TL (vade sonunda)
𝐕𝐕𝐓𝐓𝐓𝐓 =

𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐
𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐
𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐 + 𝟏𝟏. 𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎
+
+
(𝟏𝟏 + 𝟎𝟎, 𝟐𝟐𝟐𝟐)𝟏𝟏 (𝟏𝟏 + 𝟎𝟎, 𝟐𝟐𝟐𝟐)𝟐𝟐 (𝟏𝟏 + 𝟎𝟎, 𝟐𝟐𝟐𝟐)𝟑𝟑

𝐕𝐕𝐓𝐓𝐓𝐓 = 𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏, 𝟑𝟑𝟑𝟑 + 𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏, 𝟕𝟕𝟕𝟕 + 𝟕𝟕𝟕𝟕𝟕𝟕, 𝟎𝟎𝟎𝟎
𝐕𝐕𝐓𝐓𝐓𝐓 = 𝟏𝟏. 𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎, 𝟏𝟏𝟏𝟏 𝐓𝐓𝐓𝐓

4.2.3. Hisse Senedi Değerlemesi
Gerek bono, gerekse tahvile ilişkin olarak teorik değerin hesaplanmasında kullanılan
genel değerleme modeli, hisse senedinin teorik değerinin hesaplanmasında da kullanılabilir.
Ancak bu modelin doğrudan kullanılmasında hisse senedinin yapısından kaynaklanan bazı
önemli zorluklar vardır. Bunlardan birincisi, hisse senedinin vadesinin olmamasıdır. Teorik
olarak sonsuz yıl vadeli olan hisse senedinin sonsuz bir dönem boyunca her dönem
yatırımcısına sağlayacağı nakit akışlarını tahmin etmek gerekmektedir. Hisse senedinin
yatırımcısına sağlayacağı nakit akımları kârpayı (dividant ya da temettü) ile hisse senedi satış
fiyatıdır. Ancak bu nakit akışları, şirketin gelecekte elde edeceği kara ve dolayısıyla
yatırımlarına dağıtacağı kârpaylara dayalıdır. Şirketin karının gelecekteki yıllarda ne düzeyde
olacağının tam olarak tahmin edilmesinin oldukça zor olmasından dolayı hisse senedinin
teorik değerinin tahmin edilmesi de bu zorluğu içinde bulundurmaktadır. Diğer yandan hisse
senedini ihraç eden işletmeye ait risk priminin de hesaplanarak nakit akışlarının bugünkü
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değerinin hesaplanmasında kullanılan ıskonto oranına doğru olarak yansıtılması önem
kazanmaktadır.
Hisse senedinin teorik değeri genel değerleme modeli çerçevesinde kârpaylarının
bugünkü değeri yaklaşımıyla tahmin edilebileceği gibi, piyasa çarpanları yaklaşımı
kullanılarak da hisse senedi ihraççısı şirketin içinde bulunduğu sektördeki şirketlerin hisse
senetlerine ilişkin ortalamalar kullanılarak da değerleme yapılabilir.

4.2.3.1. Kârpaylarının Bugünkü Değeri Modeli
Kârpaylarının bugünkü değeri modeli, bir hisse senedinin teorik değerinin o hisse
senedinin geri kalan ömrü boyunca yatırımcısına sağlayacağı nakit akışlarının bugünkü değeri
kadar olduğunu ifade etmektedir. Burada hisse senedinin elde tutulduğu süre boyunca
sağladığı nakit akışları karpayı ve eğer ileride satılacaksa bu satış fiyatıdır, vadesi sonsuzdur
ve nakit akışları yıldan yıla değişkenlik arz etmektedir. Karpaylarının bugünkü değerine
dayalı hisse senedi değerleme modeli matematiksel olarak şu şekilde gösterilebilir:
𝐏𝐏𝟎𝟎 =

𝐃𝐃𝟏𝟏
𝐃𝐃𝟐𝟐
𝐃𝐃∞
+
+
⋯
+
(𝟏𝟏 + 𝐤𝐤 𝐬𝐬 )𝟏𝟏 (𝟏𝟏 + 𝐤𝐤 𝐬𝐬 )𝟐𝟐
(𝟏𝟏 + 𝐤𝐤 𝐬𝐬 )∞

𝑃𝑃𝑃𝑃0 = hisse senedinin teorik (gerçek ya da temel) değeri,

𝐷𝐷1 = varlığın 1. zamanda yatırımcısına sağlayacağı beklenen karpayı (temettü ya da
dividant),
𝑘𝑘𝑠𝑠 = iskonto oranı (yatırımcının beklediği minimum getiri oranı).
Eğer tüm karpayları birbirine eşitse bu durumda sonsuza kadar eşit tutarlardaki nakit
akımlarının bugünkü değeri toplamı kısaca aşağıdaki formül ile hesaplanabilir:
Eğer : 𝑫𝑫𝟏𝟏 = 𝑫𝑫𝟐𝟐 = ⋯ = 𝑫𝑫∞ = 𝑫𝑫

𝑷𝑷𝟎𝟎 =

𝑫𝑫
𝑫𝑫
𝑫𝑫
𝑫𝑫
+
+
⋯
+
=
(𝟏𝟏 + 𝒌𝒌𝒔𝒔 )𝟏𝟏 (𝟏𝟏 + 𝒌𝒌𝒔𝒔 )𝟐𝟐
(𝟏𝟏 + 𝒌𝒌𝒔𝒔 )∞ 𝒌𝒌𝒔𝒔

Eğer karpayları her dönem sonsuza kadar eşit bir oranda artıyorsa bu durumda
değerleme modeli aşağıdaki gibi hesaplanabilir:
Eğer : 𝐃𝐃𝟏𝟏 = 𝐃𝐃𝟎𝟎 (𝟏𝟏 + 𝐠𝐠) , 𝐃𝐃𝟐𝟐 = 𝐃𝐃𝟏𝟏 (𝟏𝟏 + 𝐠𝐠) , ... , 𝐃𝐃𝐧𝐧 = 𝐃𝐃𝐧𝐧−𝟏𝟏 (𝟏𝟏 + 𝐠𝐠) , ...
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𝐏𝐏𝟎𝟎 =

𝐃𝐃𝟏𝟏
𝐃𝐃𝟐𝟐
𝐃𝐃∞
𝐃𝐃𝟏𝟏
+
+
⋯
+
=
(𝟏𝟏 + 𝐤𝐤 𝐬𝐬 )𝟏𝟏 (𝟏𝟏 + 𝐤𝐤 𝐬𝐬 )𝟐𝟐
(𝟏𝟏 + 𝐤𝐤 𝐬𝐬 )∞ 𝐤𝐤 𝐬𝐬 − 𝐠𝐠

Eğer hisse senedinin belirli bir yıl sonra satılması planlanıyorsa bu durumda nakit
akışları hisse senedinin elde tutulduğu süre boyunca yatırımcısına sağladığı karpayları ile satış
tutarının bugünkü değerleri toplamı olacaktır.

Örnek 8:
Bir yatırımcı satın aldığı hisse senedini bir yıl sonra 3,85 TL'ye satmayı
beklemektedir. Yatırımcı hisse senedini elde tuttuğu süre içinde şirketin hisse
başına 0,25 TL karpayı dağıtacağını beklemektedir. Yatırımcının bu hisse senedine
yatırım yapması için gerekli olan getiri oranı yıllık %32 ise bu hisse senedinin
teorik değerini hesaplayınız.
Çözüm 8:
Hisse senedi yatırımcısının yatırım süresi olan 1 yıl boyunca elde edeceği
nakit akışları bu süre içinde elde edeceği temettü (0,25 TL) ile satış fiyatından
(3,85 TL) ibaret olacaktır .
Dolayısıyla değerleme modeli şu şekilde yazılabilir;
𝐏𝐏𝟎𝟎 =

𝐃𝐃𝟏𝟏 + 𝐏𝐏𝟏𝟏
(𝟏𝟏 + 𝐤𝐤 𝐬𝐬 )𝟏𝟏

Hisse senedinin teorik değeri şu şekilde hesaplanabilir:
𝐏𝐏𝟎𝟎 =

𝟎𝟎, 𝟐𝟐𝟐𝟐 + 𝟑𝟑, 𝟖𝟖𝟖𝟖
= 𝟑𝟑, 𝟏𝟏𝟏𝟏 𝐓𝐓𝐓𝐓
(𝟏𝟏 + 𝟎𝟎, 𝟑𝟑𝟐𝟐)𝟏𝟏

Eğer hisse senedinin gelecekte satışına ilişkin bir beklenti oluşmamışsa ve
karpaylarının her yıl aynı tutarda dağıtılacağı bekleniyorsa hisse senedinin teorik değeri
aşağıdaki örnekte yer aldığı gibi hesaplanabilir.
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Örnek 9:
Bir yatırımcı X A.Ş.'nin hisse senedini satın almayı planlamaktadır.
Şirketin kar dağıtım oranının her yıl aynı oranda ve %35 olacağı tahmin edildiğine
göre yatırımcının beklediği minimum getiri oranı %26 olduğunda bu hisse
senedinin teorik değerini bulunuz.
Çözüm 9:
Hisse senedi başına dağıtılan karpayı, 1 adet hisse senedinin nominal değeri
(1 TL'dir) üzerinden kardağıtım oranı uygulanarak bulunur. Buna göre her yıl
dağıtılan karpayı şu şekilde hesaplanabilir:
oranı)

(Hisse başına karpayı) = (Hisse senedi nominal değeri) x (Kar dağıtım
𝐃𝐃 = 𝟏𝟏 𝐓𝐓𝐓𝐓 𝐱𝐱 %𝟑𝟑𝟑𝟑 = 𝟎𝟎, 𝟑𝟑𝟑𝟑 𝐓𝐓𝐓𝐓

Karpayının her yıl aynı olacağı beklendiğinden 𝐃𝐃𝟏𝟏 = 𝐃𝐃𝟐𝟐 = ⋯ = 𝐃𝐃∞ =
𝐃𝐃 = 𝟎𝟎, 𝟑𝟑𝟑𝟑 𝐓𝐓𝐓𝐓
𝐏𝐏𝟎𝟎 =

𝐃𝐃
𝐃𝐃
𝐃𝐃
𝐃𝐃
+
+ ⋯+
=
𝟏𝟏
𝟐𝟐
∞
(𝟏𝟏 + 𝐤𝐤 𝐬𝐬 )
(𝟏𝟏 + 𝐤𝐤 𝐬𝐬 )
(𝟏𝟏 + 𝐤𝐤 𝐬𝐬 )
𝐤𝐤 𝐬𝐬

olduğuna göre hisse senedinin teorik değeri şu şekilde hesaplanabilir:
𝐏𝐏𝟎𝟎 =

𝐃𝐃
𝟎𝟎, 𝟑𝟑𝟑𝟑
=
= 𝟏𝟏, 𝟑𝟑𝟑𝟑 𝐓𝐓𝐓𝐓
𝐤𝐤 𝐬𝐬
𝟎𝟎, 𝟐𝟐𝟐𝟐

Eğer hisse senedini ihraç eden şirketin karlılığında her yıl belirli bir oranda artış
olacağı varsayılıyor ve buna paralel olarak hisse senedi yatırımcısına dağıtılan karpaylarının
her yıl sabit bir oranda artacağı bekleniyorsa hisse senedinin teorik değeri aşağıdaki örnekteki
gibi hesaplanabilir.
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Örnek 10:
Bir yatırımcı Y A.Ş.'nin hisse senedini satın almayı planlamaktadır.
Şirketin kar dağıtım oranı cari yılda %35'tir ve dağıtılan karpayının her yıl %10
artacağı tahmin edilmektedir. Yatırımcının beklediği minimum getiri oranı %26
olduğunda bu hisse senedinin teorik değerini bulunuz.
Çözüm 10:
Hisse senedi başına dağıtılan karpayı, 1 adet hisse senedinin nominal değeri
(1 TL'dir) üzerinden kardağıtım oranı uygulanarak bulunur. Buna göre birinci yıl
dağıtılan karpayı şu şekilde hesaplanabilir:
oranı)

(Hisse başına karpayı) = (Hisse senesi nominal değeri) x (Kar dağıtım
𝐃𝐃𝟎𝟎 = 𝟏𝟏 𝐓𝐓𝐓𝐓 𝐱𝐱 %𝟑𝟑𝟑𝟑 = 𝟎𝟎, 𝟑𝟑𝟑𝟑 𝐓𝐓𝐓𝐓

Karpayları her yıl %10 artacağına göre diğer yıllardaki karpaylarının
aşağıdaki gibi olacağı beklenmektedir:
𝐃𝐃𝟏𝟏 = 𝐃𝐃𝟎𝟎 (𝟏𝟏 + 𝐠𝐠) = 𝟎𝟎, 𝟑𝟑𝟑𝟑 𝐱𝐱 (𝟏𝟏 + %𝟏𝟏𝟏𝟏) = 𝟎𝟎, 𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑 𝐓𝐓𝐓𝐓

𝐃𝐃𝟐𝟐 = 𝐃𝐃𝟏𝟏 (𝟏𝟏 + 𝐠𝐠) = 𝟎𝟎, 𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑 𝐱𝐱 (𝟏𝟏 + %𝟏𝟏𝟏𝟏) = 𝟎𝟎, 𝟒𝟒𝟒𝟒𝟒𝟒𝟒𝟒 𝐓𝐓𝐓𝐓
⋮

⋮

⋮

⋮

Ancak sonsuza kadar tüm karpaylarını hesaplamaya ve bunların bugünkü
değerlerini toplamaya gerek yoktur. Çünkü bunun için aşağıdaki formülü
kullanmak yeterlidir. Bunun için yalnızca 𝐷𝐷1 'in hesaplanması yeterli olacaktır.
𝐏𝐏𝟎𝟎 =

𝐃𝐃𝟏𝟏
𝐃𝐃𝟐𝟐
𝐃𝐃∞
𝐃𝐃𝟏𝟏
+
+ ⋯+
=
𝟏𝟏
𝟐𝟐
∞
(𝟏𝟏 + 𝐤𝐤 𝐬𝐬 )
(𝟏𝟏 + 𝐤𝐤 𝐬𝐬 )
(𝟏𝟏 + 𝐤𝐤 𝐬𝐬 )
𝐤𝐤 𝐬𝐬 − 𝐠𝐠

olduğuna göre hisse senedinin teorik değeri şu şekilde hesaplanabilir:
𝐏𝐏𝟎𝟎 =

𝐃𝐃𝟏𝟏
𝟎𝟎, 𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑
=
= 𝟐𝟐, 𝟒𝟒𝟒𝟒 𝐓𝐓𝐓𝐓
𝐤𝐤 𝐬𝐬 − 𝐠𝐠
𝟎𝟎, 𝟐𝟐𝟐𝟐 − 𝟎𝟎, 𝟏𝟏𝟏𝟏

Eğer hisse senedini ihraç eden şirketin karlılığında her yıl sabit bir oranda artış
olacağının varsayılması her zaman için geçerli bir varsayım olmayacaktır. Özellikle yeni
işletmeler ilk yıllarda hızlı bir büyümenin ardından istikrarlı bir olgunluk dönemine girebilir.
Dolayısıyla bu gelişmeler şirketin karlılığındaki artış oranlarının da dönemden dönem
değişmesine neden olabilir. Örneğin ilk 3 yıl karlılığında (dolayısıyla karpaylarında) yıllık
%20 artış varken daha sonra karlardaki bu hızlı artış yerini daha düşük bir düzey olan yıllık
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%10'lara düşebilir. Hatta yatırımcılar bu şirket için olgunluk dönemi için bir öngörüp bu süre
ardından bir düşüş dönemi ve düşüş döneminde karlardaki artış oranını da tahmin edebilirler.
Dolayısıyla tüm bu öngörülerin hisse senedinin sağladığı nakit akımları üzerindeki etkilerinin
değerlendirilerek modellenmesi gerekmektedir. Bu duruma ait bir örnek aşağıda
verilmektedir.
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Örnek 11:
Bir yatırımcı Z A.Ş.'nin hisse senedini satın almayı planlamaktadır. Şirketin kar
dağıtım oranının ilk yıl %20 olacağı ve dağıtılan karpayının ilk 3 yıl boyunca her yıl
%15 artacağı tahmin edilmektedir. Üçüncü yıldan sonra ise karpayı büyüme oranının
yıllık %10 seviyesinde devam edeceği öngörülmektedir. Yatırımcının beklediği
minimum getiri oranı %24 olduğunda bu hisse senedinin teorik değerini bulunuz.
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Çözüm 11:
İlk önce yıllar itibariyle nakit akımlarının ne olacağının tahmin edilmesi
gerekmektedir.
𝐃𝐃𝟎𝟎 = 𝟏𝟏 𝐓𝐓𝐓𝐓 𝐱𝐱 %𝟐𝟐𝟐𝟐 = 𝟎𝟎, 𝟐𝟐𝟐𝟐 𝐓𝐓𝐓𝐓

Karpayları ilk 3 yıl boyunca her yıl %15 artacağına göre diğer yıllardaki
karpaylarının aşağıdaki gibi olacağı beklenmektedir:
𝐃𝐃𝟏𝟏 = 𝐃𝐃𝟐𝟐 (𝟏𝟏 + 𝐠𝐠) = 𝟎𝟎, 𝟐𝟐𝟐𝟐

𝐃𝐃𝟐𝟐 = 𝐃𝐃𝟏𝟏 (𝟏𝟏 + 𝐠𝐠) = 𝟎𝟎, 𝟐𝟐𝟐𝟐

𝐱𝐱 (𝟏𝟏 + %𝟏𝟏𝟏𝟏) = 𝟎𝟎, 𝟐𝟐𝟐𝟐

𝐓𝐓𝐓𝐓

𝐱𝐱 (𝟏𝟏 + %𝟏𝟏𝟏𝟏) = 𝟎𝟎, 𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐 𝐓𝐓𝐓𝐓

𝐃𝐃𝟑𝟑 = 𝐃𝐃𝟐𝟐 (𝟏𝟏 + 𝐠𝐠) = 𝟎𝟎, 𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐 𝐱𝐱 (𝟏𝟏 + %𝟏𝟏𝟏𝟏) = 𝟎𝟎, 𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑 𝐓𝐓𝐓𝐓
𝐃𝐃𝟒𝟒 = 𝐃𝐃𝟑𝟑 (𝟏𝟏 + 𝐠𝐠) = 𝟎𝟎, 𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑 𝐱𝐱 (𝟏𝟏 + %𝟏𝟏𝟏𝟏) = 𝟎𝟎, 𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑 𝐓𝐓𝐓𝐓
𝐃𝐃𝟓𝟓 = 𝐃𝐃𝟒𝟒 (𝟏𝟏 + 𝐠𝐠) = 𝟎𝟎, 𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑 𝐱𝐱 (𝟏𝟏 + %𝟏𝟏𝟏𝟏) = 𝟎𝟎, 𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑 𝐓𝐓𝐓𝐓
⋮

⋮

⋮

⋮

4. yıldan sonsuza kadar olan tüm karpaylarını hesaplamaya gerek yoktur. Çünkü
karpayları her yıl aynı oranda arttığında 4. yıldan sonsuza kadar elde edilecek olan nakit
akışlarının bugünkü değeri toplamı aşağıdaki formül yardımıyla hesaplanabilir:
𝐏𝐏𝟑𝟑 =

𝐃𝐃𝟒𝟒
𝐃𝐃𝟓𝟓
𝐃𝐃∞
𝐃𝐃𝟒𝟒
+
+ ⋯+
=
𝟏𝟏
𝟐𝟐
∞
(𝟏𝟏 + 𝐤𝐤 𝐬𝐬 )
(𝟏𝟏 + 𝐤𝐤 𝐬𝐬 )
(𝟏𝟏 + 𝐤𝐤 𝐬𝐬 )
𝐤𝐤 𝐬𝐬 − 𝐠𝐠

Dolayısıyla 4. yıldan itibaren sonsuza kadar elde edilecek bütün karpaylarının
indirgenmiş değerleri toplamı hisse senedinin 3. yıldaki teorik değeri olmaktadır. Bu
nedenle genel değerleme modelinden elde edilen indirgenmiş nakit akımları denklemi
aşağıdaki gibi yeniden düzenlenebilir:
𝐏𝐏𝟎𝟎 =

𝐏𝐏𝟎𝟎 =

𝐃𝐃𝟏𝟏
𝐃𝐃𝟐𝟐
𝐃𝐃𝟑𝟑
𝐃𝐃𝟒𝟒
𝐃𝐃𝟓𝟓
𝐃𝐃∞
+
+
+
+
+ ⋯+
𝟏𝟏
𝟐𝟐
𝟑𝟑
𝟒𝟒
𝟓𝟓
(𝟏𝟏 + 𝐤𝐤 𝐬𝐬 )
(𝟏𝟏 + 𝐤𝐤 𝐬𝐬 )
(𝟏𝟏 + 𝐤𝐤 𝐬𝐬 )
(𝟏𝟏 + 𝐤𝐤 𝐬𝐬 )
(𝟏𝟏 + 𝐤𝐤 𝐬𝐬 )∞
(𝟏𝟏 + 𝐤𝐤 𝐬𝐬 )
4. yıldan itibaren paydalar şu şekilde yeniden düzenlenebilir:

𝐃𝐃𝟏𝟏
𝐃𝐃𝟐𝟐
𝐃𝐃𝟑𝟑
𝐃𝐃𝟒𝟒
+
+
+
(𝟏𝟏 + 𝐤𝐤 𝐬𝐬 )𝟏𝟏 (𝟏𝟏 + 𝐤𝐤 𝐬𝐬 )𝟐𝟐 (𝟏𝟏 + 𝐤𝐤 𝐬𝐬 )𝟑𝟑 (𝟏𝟏 + 𝐤𝐤 𝐬𝐬 )𝟑𝟑 (𝟏𝟏 + 𝐤𝐤 𝐬𝐬 )𝟏𝟏
𝐃𝐃𝟓𝟓
𝐃𝐃∞
+
+
⋯
+
(𝟏𝟏 + 𝐤𝐤 𝐬𝐬 )𝟑𝟑 (𝟏𝟏 + 𝐤𝐤 𝐬𝐬 )𝟐𝟐
(𝟏𝟏 + 𝐤𝐤 𝐬𝐬 )𝟑𝟑 (𝟏𝟏 + 𝐤𝐤 𝐬𝐬 )∞

4. yıldan itibaren paydaların birinci elemanı hep (1 + 𝑘𝑘𝑠𝑠 )3 olarak sabit
tutulduğunda yıllar geçtikçe ikinci elemanları (1 + 𝑘𝑘𝑠𝑠 )'nin 1. kuvvetinden başlayarak
giderek artmaktadır. Dolayısıyla denklemin bu kısmı 1/(1 + 𝑘𝑘𝑠𝑠 )3 parantezine alınarak
yeniden düzenlenebilir:
𝐃𝐃𝟏𝟏
𝐃𝐃𝟐𝟐
𝐃𝐃𝟑𝟑
𝐏𝐏𝟎𝟎 =
+
+
(𝟏𝟏 + 𝐤𝐤 𝐬𝐬 )𝟏𝟏 (𝟏𝟏 + 𝐤𝐤 𝐬𝐬 )𝟐𝟐 (𝟏𝟏 + 𝐤𝐤 𝐬𝐬 )𝟑𝟑
𝟏𝟏
𝐃𝐃𝟒𝟒
+
�
+
𝟑𝟑
𝟏𝟏
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𝐃𝐃𝟓𝟓

+ ⋯+
𝟐𝟐

𝐃𝐃∞

∞

�

4.2.3.2. Piyasa Çarpanlarıyla Değerleme
Hisse senedinin teorik değerinin hesaplanmasında yaygın olarak kullanılan bir başka
yöntem de piyasa çarpanlarıyla değerleme yöntemidir. Bu yönteme göre piyasa çarpanı, hisse
senedinin piyasa fiyatının hisse senedini ihraç eden şirkete ait belirli temel göstergelerle
kıyaslanması sonucu elde edilen katsayılar olarak tanımlanabilir. En yaygın olarak kullanılan
çarpanlardan biri fiyat kazanç oranı diğeri ise piyasa değeri defter değeri oranı olarak
adlandırılmaktadır.

4.2.3.2.1. Fiyat Kazanç Oranı (F/K) Yöntemi
Fiyat kazanç oranı (F/K), hisse senedinin piyasa fiyatının bu hisse senedini ihraç eden
şirketin hisse başına net karına (pay başına kar) oranıdır. Aşağıdaki gibi hesaplanmaktadır:

𝐹𝐹 ⁄𝐾𝐾 = Fiyat kazanç oranı,

𝐅𝐅⁄𝐊𝐊 =

𝐅𝐅
𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏

𝐹𝐹 = Hisse senedinin cari piyasa fiyatı,
adedi)

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 = Hisse senedi başına düşen net kar = Pay başına kar = (Net Kar)/(Hisse senedi

F/K oranı, hisse senedinin piyasa fiyatının, şirketin pay başına düşen net karının kaç
katı olduğunu göstermektedir.
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Örnek 12:
Bir hisse senedinin cari piyasa fiyatı 1,60 TL'dır. Bu hisse senedini ihraç
eden şirketin cari yıl net karı 6.500.000 TL'dır. Şirketin hisse senedi adedi
10.000.000 olduğuna göre bu hisse senedinin F⁄𝐾𝐾 oranı ne kadardır?
Çözüm 12:

Şirketin pay başına karı aşağıdaki gibi hesaplanır:
𝟔𝟔. 𝟓𝟓𝟓𝟓𝟓𝟓. 𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎
𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏 = �
� = 𝟎𝟎, 𝟔𝟔𝟔𝟔
𝟏𝟏𝟏𝟏. 𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎. 𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎

Fiyat kazanç oranı, hisse senedinin piyasa fiyatının PBK'ya oranıdır.
𝐅𝐅⁄𝐊𝐊 =

𝟏𝟏, 𝟔𝟔𝟔𝟔
= 𝟐𝟐, 𝟒𝟒𝟒𝟒
𝟎𝟎, 𝟔𝟔𝟔𝟔

Her şirketin F/K oranı hesaplanabilir. Bazı şirketlerin F/K oranları diğer şirketlerin
F/K oranında daha büyük, diğerleri ise daha küçüktür. Bir şirketin F/K oranının diğer
şirketlere göre daha büyük olması, bu şirketin hisse senetlerinin fiyatının diğer şirketlere göre
pay başına karları baz alındığında daha yüksek fiyatlandığı anlaşılmaktadır. Ancak burada
önemli olan husus, şirketin F/K'sının büyük ya da küçük olduğuna karar verebilmek için
uygun bir kıyas ölçüsü bulabilmektir. Genel olarak kıyas noktası, şirketin faaliyet gösterdiği
sektörün ortalama F/K oranı olmaktadır. Dolayısıyla normal olarak bir şirketin F/K oranının,
ortalama F/K oranı kadar olması beklenmektedir. Sektörün ortalama F/K oranından büyük
F/K oranına sahip bir şirketin hisse senetlerinin yüksek değerlendiği, ortalama F/K'dan düşük
F/K oranına sahip şirketlerin hisse senetlerinin ise düşük değerlendiği söylenebilir.
Dolayısıyla teorik olarak beklenen, bir şirketin F/K oranının, o şirketin ait olduğu sektörün
ortalama F/K oranıdır.
Bu düşünceden hareketle F/K yaklaşımına göre bir hisse senedinin teorik değerinin,
şirketin F/K'sını, sektörün ortalama F/K'sına eşitleyen fiyattır denilmektedir. Dolayısıyla
teorik fiyat şu şekilde bulunabilir:
𝐏𝐏𝟎𝟎 = [𝐨𝐨𝐨𝐨𝐨𝐨(𝐅𝐅/𝐊𝐊)]. [𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏]

𝑃𝑃0 = Hisse senedinin teorik değeri,

𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜(F⁄𝐾𝐾 ) = Sektörün ortalama fiyat kazanç oranı,

(𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾)

PBK= Hisse senedi başına düşen net kar = (𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎) = Pay başına kar
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Örnek 13:
Bir şirketin faaliyet gösterdiği sektörün ortalama F/K oranı 12, şirketin
cari yıl net karı 7.500.000 TL ve hisse senedi adedi 10.000.000 ise bu şirketin
hisse senedinin teorik değerini F/K yöntemine göre hesaplayınız.
Teorik değer, şirketin F/K'sını sektörün ortalama F/K'sına eşitleyen
fiyattır. Dolayısıyla bu fiyat aşağıdaki gibi hesaplanabilir:
𝐏𝐏𝟎𝟎 = 𝟏𝟏𝟏𝟏 .

𝟕𝟕. 𝟓𝟓𝟓𝟓𝟓𝟓. 𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎
= 𝟗𝟗 𝐓𝐓𝐓𝐓
𝟏𝟏𝟏𝟏. 𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎. 𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎

Eğer örnek 13'te yer alan hisse senedinin piyasa fiyatı 9 TL'dan yüksekse pahalı bir
hisse senedidir ve satın alınmaz (varsa satılır), eğer piyasa fiyatı 9 TL'den düşükse ucuz bir
hisse senedidir ve bu nedenle satın alınır.
Açıklamalardan da anlaşılabileceği gibi F/K yöntemi, bir hisse senedinin teorik
değerini şirketin karının belirli bir katı kadar olması gerektiği fikrine göre oluşturmakta ve bu
katsayıyı sektörün ortalama F/K oranı olarak belirleyerek bir anlamda teorik değeri, sektör
ortalamasına göre konumlandırmaktadır.

4.2.3.2.2. Piyasa Değeri Defter Değeri Oranı(PD/DD) Yöntemi
Piyasa değeri defter değeri oranı (PD/DD), hisse senedinin piyasa fiyatının bu hisse
senedini ihraç eden şirketin hisse başına özsermayesine oranıdır. Aşağıdaki gibi
hesaplanmaktadır:
𝐏𝐏𝐏𝐏⁄𝐃𝐃𝐃𝐃 =

𝐅𝐅
(𝐃𝐃𝐃𝐃𝐃𝐃𝐃𝐃𝐃𝐃𝐃𝐃 𝐝𝐝𝐝𝐝ğ𝐞𝐞𝐞𝐞𝐞𝐞)

𝑃𝑃𝑃𝑃⁄𝐷𝐷𝐷𝐷 = Piyasa değeri defter değeri oranı,
𝐹𝐹 = Hisse senedinin cari piyasa fiyatı,

(𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝑟𝑟 𝑑𝑑𝑑𝑑ğ𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒) = Hisse senedi başına düşen özsermaye = (Özsermaye)/(Hisse
senedi adedi)
PD/DD oranı, hisse senedinin piyasa fiyatının, şirketin pay başına düşen
özsermayesinin kaç katı olduğunu göstermektedir.
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Örnek 14:
Bir hisse senedinin cari piyasa fiyatı 1,60 TL'dır. Bu hisse senedini ihraç
eden şirketin özsermayesi 14.000.000 TL'dır. Şirketin hisse senedi adedi
10.000.000 olduğuna göre bu hisse senedinin 𝑃𝑃𝑃𝑃/𝐷𝐷𝐷𝐷 oranı ne kadardır?
Çözüm 14:

Şirketin pay başına karı aşağıdaki gibi hesaplanır:
(𝐃𝐃𝐃𝐃𝐃𝐃𝐃𝐃𝐃𝐃𝐃𝐃 𝐝𝐝𝐝𝐝ğ𝐞𝐞𝐞𝐞𝐞𝐞) = �

𝟏𝟏𝟏𝟏. 𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎. 𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎
� = 𝟏𝟏, 𝟒𝟒
𝟏𝟏𝟏𝟏. 𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎. 𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎

Piyasa değeri defter değeri oranı, hisse senedinin piyasa fiyatının defter
değerine oranıdır.
𝐏𝐏𝐏𝐏/𝐃𝐃𝐃𝐃 =

𝟏𝟏, 𝟔𝟔𝟔𝟔
= 𝟏𝟏, 𝟏𝟏𝟏𝟏
𝟏𝟏, 𝟒𝟒

Bazı şirketlerin PD/DD oranları diğer şirketlerin PD/DD oranında daha büyük,
diğerleri ise daha küçüktür. Bir şirketin PD/DD oranının diğer şirketlere göre daha büyük
olması, bu şirketin hisse senetlerinin fiyatının diğer şirketlere göre pay başına özsermayeleri
baz alındığında daha yüksek fiyatlandığı anlaşılmaktadır. Ancak burada önemli olan husus,
şirketin PD/DD oranının büyük ya da küçük olduğuna karar verebilmek için uygun bir kıyas
ölçüsü bulabilmektir. Genel olarak kıyas noktası, şirketin faaliyet gösterdiği sektörün
ortalama PD/DD oranı olmaktadır. Dolayısıyla normal olarak bir şirketin PD/DD oranının,
ortalama PD/DD oranı kadar olması beklenmektedir. Sektörün ortalama PD/DD oranından
büyük PD/DD oranına sahip bir şirketin hisse senetlerinin yüksek değerlendiği, ortalama
PD/DD 'den düşük oranına sahip şirketlerin hisse senetlerinin ise düşük değerlendiği
söylenebilir. Dolayısıyla teorik olarak beklenen, bir şirketin PD/DD oranının, o şirketin ait
olduğu sektörün ortalama PD/DD oranıdır.
Bu düşünceden hareketle PD/DD yaklaşımına göre bir hisse senedinin teorik
değerinin, şirketin PD/DD’sini, sektörün ortalama PD/DD‘sine eşitleyen fiyattır
denilmektedir. Dolayısıyla teorik fiyat şu şekilde bulunabilir:
𝐏𝐏𝟎𝟎 = [𝐨𝐨𝐨𝐨𝐨𝐨(𝐏𝐏𝐏𝐏/𝐃𝐃𝐃𝐃)]. [𝐃𝐃𝐃𝐃𝐃𝐃𝐃𝐃𝐃𝐃𝐃𝐃 𝐝𝐝𝐝𝐝ğ𝐞𝐞𝐞𝐞𝐞𝐞]

𝑃𝑃0 = Hisse senedinin teorik değeri,

𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜(𝑃𝑃𝑃𝑃/𝐷𝐷𝐷𝐷) = Sektörün ortalama piyasa değeri defter değeri oranı,

(Ö𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧)

(Defter değeri) = Hisse senedi başına düşen öz sermaye = (𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎)
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Örnek 15:
Bir şirketin faaliyet gösterdiği sektörün ortalama PD/DD oranı 8, şirketin
özsermayesi 12.000.000 TL ve hisse senedi adedi 10.000.000 ise bu şirketin hisse
senedinin teorik değerini PD/DD yöntemine göre hesaplayınız.
Çözüm 15:
Teorik değer, şirketin PD/DD ‘sini sektörün ortalama PD/DD’sine
eşitleyen fiyattır. Dolayısıyla bu fiyat aşağıdaki gibi hesaplanabilir:
𝐏𝐏𝟎𝟎 = 𝟖𝟖 .

𝟏𝟏𝟏𝟏. 𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎. 𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎
= 𝟗𝟗, 𝟔𝟔 𝐓𝐓𝐓𝐓
𝟏𝟏𝟏𝟏. 𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎. 𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎

Eğer örnek 15'te yer alan hisse senedinin piyasa fiyatı 9,6 TL'den yüksekse pahalı bir
hisse senedidir ve satın alınmaz (varsa satılır), eğer piyasa fiyatı 9,6 TL'den düşükse ucuz bir
hisse senedidir ve bu nedenle satın alınır.

4.2.3.2.3. Piyasa Çarpanları Yönteminin Uygulamasında Dikkat
Edilmesi Gereken Bazı Hususlar
Piyasa çarpanları, hisse senedinin teorik değerininin hisse senedini ihraç eden
işletmenin hisse başına düşen net karı ya da özsermayesi gibi bir muhasebe değerinin
büyüklüğüne kıyaslanması ile bulunan oranlardır. Bu oranarın (çarpanların) hisse senedinin
teorik değerinin tahmininde kullanılması ise işletmenin faaliyet gösterdiği sektöre ait ortalama
çarpanın hesaplanması yoluyla olmaktadır. Sektöre ait ortalama çarpan, piyasanın ortalama
olarak bu sektörde faaliyet gösteren işletmeler için piyasa fiyatını pay başına düşen net karın
ya da özsermayenin kaç katı kadar belirlediğini göstermektedir. Bu noktadan hareketle
yatırımcılar işletmenin çarpanının sektörün ortalama çarpanı kadar olabilmesi için fiyatın kaç
TL olması gerektiğini hesaplamakta, bu da teorik değer olarak adlandırılmaktadır. Dolayısıyla
temel olarak bu yöntemler, hisse senedinin teorik değerini piyasanın genel değerlendirmesine
dayalı olarak hesaplamaktadır.
Piyasa çarpanları yönteminde teorik değer hesabı sektörün ortalamasına göre
belirlendiğinden öncelikle nasıl bir ortalama çarpanın değerlemede kullanılacağının
belirlenmesi önemlidir. Özellikle bazı sektörler içinde yer alan iş kolları birbirine çok yakın
olurken bazı sektörlerde yer alan iş kolları aslında birbirlerinden oldukça farklı yapıda
olmaktadır. Dolayısıyla sağlıklı bir teorik değer hesabı yapılabilmesi için sektör ortalaması
hesaplanırken gerçekten bu sektör içinde yer alan işlletmelerin birbirlerine benzer iş kolunda
bulunup bulunmadığının araştırılması gerekmektedir. Örneğin "gıda, içki, tütün" sektöründe
faaliyet gösteren bir işletmenin hisse senedi değerleniyorsa aslında bu işletmenin gıda, içki ya
da tütün işkollarından hangisinde (ya da hangilerinde) faaliyet gösterdiğinin tespit edilmesi ve
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sektör ortalamasına yalnızca bu işkolunda faaliyet gösteren diğer işletmelerin çarpanları
kullanılmalıdır.
Sektör ortalamalarının değerlemede kullanılmasında karşılaşılan önemli sorunlardan
birisi de ele alınan sektörde ya da işkolunda yer alan halka açık işletme sayısının az olması
olabilmesidir. Bu durumda sektörün genelini temsil edebilecek doğru bir ortalama çarpan elde
etmek oldukça zor olacaktır. Ayrıca sektörde yer alan işletmelerin büyüklük, finansal yapı ya
da diğer bazı faktörler açısından değerlenecek işletmeden oldukça büyük farklılıklar içermesi
de ortalama çarpanın değerlemede kullanılabilmesinin önünde önemli bir engel oluşturabilir.
Diğer yandan eğer sektörde yer alan diğer işletmeler arasından bazıları olağanüstü nedenlerle
çok yüksek karlılıklara ulaşmış ya da yüksek düzeyde zarar açıklamışsa bunların oranlarının
ortalamaya katılıp katılmaması da değerlendirilmeli, uç değer olarak adlandırılabilecek bu
durum söz konusu olduğunda bunların ortalamaya katılmaması tercih edilmelidir.
Ortalama çarpanın değerleme için kullanılmasında dikkat edilmesi gereken bir başka
nokta da sektör içinde yer alan işletmelerin pazar payı, net satışlar ya da aktif toplamı gibi
göstergeler açısından farklılık göstermesidir. Bu farklılık, sektör ortalaması hesaplanırken
doğrudan aritmetik ortalamanın alınmasının sağlıklı olmamasına neden olabilmektedir. Farklı
Pazar payı, satış ya da büyüklük özelliklerine sahip tüm işletmelere ortalamada aynı ağırlık
verilmesi anlamına gelecek olan aritmetik ortalama yerine, bu özelliklere göre farklı
ağırlıkların uygulanmasıyla hesaplanabilecek ağırlıklı ortalama daha sağlıklı bir teorik değer
hesabının ortaya çıkmasına yardımcı olabilir.
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Uygulamalar

Hazine bonosu, tahvil ve hisse senedi gibi finansal varlıkların teorik değerlerinin
hesaplanması.
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Uygulama Soruları

Genel değerleme modeli hangi tür varlıkların değerlemesinde kullanılabilir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Değer kavramı temel olarak bir malın diğer bir mal ile değiştirilebilme gücünü ifade
etmektedir. Başlıca değer kavramları şunlardır: tasfiye değeri, işleyen teşebbüs değeri, defter
değeri, piyasa değeri ve teorik değerdir. Bir varlığın teorik değerinin hesaplanmasında
kullanılabilecek bir model olan Genel değerleme modeline göre bir varlığın değeri, o varlığın
geri kalan ömrü boyunca varlığa sahip olan yatırımcıya sağlayacağı nakit akışlarının bugünkü
değeri kadardır. Bu yöntem hisse senedi, tahvil ve bono gibi menkul kıymetlerin
değerlemesinde de kullanılabilir. Hisse senetlerinin değerlemesinde kullanılan bir başka
yaklaşım türü de piyasa çarpanlarıyla değerleme yaklaşımıdır. Başlıca çarpanlar arasında fiyat
kazanç oranı ve piyasa değeri defter değeri oranı yer almaktadır.

111

Bölüm Soruları
1) 60 gün vadeli, 1.000 TL nominal değerli bir hazine bonosunun ihraç anındaki
teorik değeri, yatırımcının beklediği minimum getiri oranı (piyasa faiz oranı) yıllık
%20 iken aşağıdakilerden hangisidir?
a. 1.128 TL
b.
968 TL
c.
722 TL
d.
541 TL
e.
364 TL
2) %24 kupon faizli, vade sonu anapara ödemeli, 2 yıl vadeli ve 1.000 TL anaparalı
tahvilin teorik değeri, yatırımcının beklediği minimum getiri oranı %20 olduğunda
aşağıdakilerden hangisidir?
a. 1.484 TL
b. 1.061 TL
c.
985 TL
d.
756 TL
e.
644 TL
3) Bir yatırımcı X A.Ş.'nin hisse senedini satın almayı planlamaktadır. Şirketin kar
dağıtım oranı cari yılda %20'dir ve dağıtılan karpayının her yıl %10 artacağı
tahmin edilmektedir. Yatırımcının beklediği minimum getiri oranı %25 olduğunda
bu hisse senedinin teorik değeri aşağıdakilerden hangisidir?
a. 2.65 TL
b. 1.98 TL
c. 1.72 TL
d. 1.47 TL
e. 1.21 TL
4) Bir şirketin faaliyet gösterdiği sektörün ortalama F/K oranı 10, şirketin cari yıl net
karı 12.500.000 TL ve hisse senedi adedi 10.000.000 ise bu şirketin hisse
senedinin teorik değerini F/K yöntemine göre aşağıdakilerden hangisidir?
a. 18,5 TL
b. 16,0 TL
c. 14,5 TL
d. 13,0 TL
e. 12,5 TL
5) Bir şirketin faaliyet gösterdiği sektörün ortalama PD/DD oranı 6, şirketin
özsermayesi 20.000.000 TL ve hisse senedi adedi 10.000.000 ise bu şirketin hisse
senedinin teorik değerini PD/DD yöntemine göre hesaplayınız.
a. 18,0 TL
b. 16,5 TL
c. 14,0 TL
d. 13,5 TL
e. 12,0 TL
6) Genel değerleme modeli nedir? Açıklayınız.
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7) Hisse senedi değerleme yöntemleri olan karpaylarının bugünkü değeri yöntemi ile
Piyasa çarpanları yöntemini açıklayınız.
8) Fiyat kazanç oranı nedir? Piyasa çarpanları modelinde nasıl kullanılır açıklayınız.
9) Piyasa değeri defter değeri oranı nedir? Piyasa çarpanları modelinde nasıl
kullanılır açıklayınız.
10) Faiz oranındaki değişimin varlık fiyatları üzerindeki etkisini tartışınız.

Cevaplar
1) ( B )
2) ( B )
3) ( D )
4) ( E )
5) ( E )
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5. PORTFÖY TEORİSİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
5.1. Markowitz Portföy Teorisi
5.2. Bireysel Varlıklar İçin Beklenen Getiri Oranı ve Risk
5.3. Portföyün Beklenen Getiri Oranı ve Riski
5.4. Etkin Sınır
5.5. Yatırımcı Faydası ve Kayıtsızlık Eğrileri
5.6. Optimum Portföyün Seçimi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

Portföy nedir?
Portföyün riski düşürme mekanizması nasıl işlemektedir?
Risk nedir?
Portföy teorisine göre optimum portföy nasıl seçilir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

elde
veya

5.1.

Modern portföy yaklaşımının
öğrenilmesi

Teorik konuların okunması

5.2.

Risk ve beklenen getiri oranının
hesaplanmasının öğrenilmesi

Teorik konuların okunması
ve örnek çözümü

5.3.

Bir portföyün risk ve beklenen getiri
oranının hesaplanmasının öğrenilmesi

Teorik konuların okunması
ve örnek çözümü

5.4.

Etkin varlıkların oluşturduğu kümenin
belirlenmesinin öğrenilmesi

Teorik konuların okunması

5.5.

Yatırımcı fayda fonksiyonunun
anlaşılması

Teorik konuların okunması

5.6.

Optimum portföy seçiminin nasıl
yapıldığının öğrenilmesi

Teorik konuların okunması
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Anahtar Kavramlar
Markowitz portföy teorisi, risk, beklenen getiri oranı, portföy seçimi
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Giriş
Yatırım kavramı kısaca, gelecekte elde edileceği beklenen getiriler için şimdiden
kaynak ayırma şeklinde tanımlanabilir. Dolayısıyla şu anda fon fazlası veren birimler, tasarruf
olarak adlandırılan ve tüketimlerinden artan gelirlerinin bu kısmını mevcut düzeyinden daha
fazla tüketim olanağı sağlayacak düzeyde bir getiri beklentisiyle yatırıma yönlendirirler. Bu
yatırım bir işletme kurmak, bir işletmeye ortak olmak, bir kişi ya da kuruma kredi vermek
şeklinde olabileceği gibi, farklı özelliklere sahip menkul kıymetleri satın alma yoluyla da
olabilir. Menkul kıymetin satın alınması, bu menkul kıymetin sahibine sağladığı hakların elde
edilmesini mümkün kılarken menkul kıymet yatırımcısı yapmış olduğu bu yatırım sonucunda
şimdiden tüketmek yerine yaptığı tasarruf için belirli bir getiri beklentisi içinde olmaktadır.
Bu getiri beklentisi, yatırım yapılan menkul kıymetin özelliğine göre vade sonu geldiğinde
gerçekleşebilir de, gerçekleşmeyebilir de. Dolayısıyla beklenen bu getiri tüketimin
ertelenmesinin karşılığı olarak paranın zaman değeri ile birlikte menkul kıymetten beklenen
getirinin gerçekleşme ihtimalinin büyüklüğü ya da küçüklüğü doğrultusunda oluşacak olan bir
risk priminin toplamı kadar olmaktadır. Dolayısıyla finansal anlamda risk, beklenen getirinin
gerçekleşmeme olasılığı olarak tanımlanabilir.
Tahvil gibi bazı menkul kıymetlerin ihraç edildikleri anda vade boyunca yatırımcısına
ne kadar kupon faizi ödeneceği bellidir. Bu durumda yatırımcı, nominal olarak bir
belirsizlikle karşı karşıya değildir. Ancak vade süresince gerçekleşen enflasyon oranı,
beklenenden yüksek olursa, her ne kadar nominal olarak sabit bir getiri sağlansa da reel olarak
elde edilen getiri değişkenlik gösterir. Diğer bir deyişle parasal olarak dönemin başında
belirtilen getiri elde edilse de enflasyonun artışının beklenenden fazla olması durumunda elde
edilen bu parayla satın alınabilecek olan mal ve hizmetlerin miktarı daha az olmaktadır. Bu
nedenle sabit getiri her zaman riskin olmadığı anlamına gelmemektedir. Diğer yandan
yatırımcının karşılaşacağı tek risk unsuru bu değildir. Diğer önemli bir risk unsuru da tahvili
ihraç eden işletmenin yatırımcılara karşı yükümlülüklerini tam olarak ve zamanında yerine
getirememesi olasılığının bulunmasıdır. Dolayısıyla bu işletmenin çıkardığı tahvili satın alan
bir yatırımcı için her ne kadar nominal olarak kupon faizi belli olsa da reel getiri ve temerrüt
riski geçerli olacaktır. Bu tahvilin devlet tarafından çıkarılması durumunda ise doğal olarak
bir ekonomideki en güvenilir kurum olma özelliğiyle devlet tahvilinin temerrüt riski
olabilecek en düşük seviyede olabilirken, kupon faizlerinin enflasyona endeksli şekilde
belirlenmesi de enflasyon riskini olabildiğince düşürmektedir.
Finansal piyasalarda işlem gören en önemli menkul kıymetlerden bir başkası da hisse
senetleridir. Hisse senetleri piyasasında işlem gören bu menkul kıymetler ise yatırımcılarına
ortaklık hakkı vermektedir. Dolayısıyla hisse senedi sahipleri ortaklık hakkı olarak, kardan
pay alma hakkı, oy kullanma hakkı, rüçhan hakkı, tasfiye bakiyesinden pay alma hakkı gibi
hakların yanında önemli yükümlülüklere de sahiptir. Bunların başında tasfiye halinde likide
edilen aktiflerin öncelikli olarak şirkete borç verenlere ödenmesi gelmektedir. Dolayısıyla
şirket iflas ettiğinde tasfiye sürecinde likide edilen aktiflerden öncelikli olarak bir pay almak
mümkün olmamakta bu nedenle yapılan yatırım tutarı kaybedilmektedir. Diğer yandan hisse
senedi yatırımcısı şirket kar elde ettiğinde ve kar dağıtım kararı verildiğinde karpayı
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almaktadır. Şirketin gelecekte kar elde edip edemeyeceği ve hangi yıllarda ne kadar kar elde
edeceğinin kesin bir şekilde bilinmesi mümkün değildir. İş hayatındaki gelişmeler, yönetimin
başarısı, sektörel gelişmeler ile genel ekonomik koşullar şirketlerin elde edeceği karlılık
üzerinde etkili unsurlar arasındadır. Bu unsurların önemli birçoğu, şirket yönetimince dahi
kontrol dışıdır. Dolayısıyla yatırımcı açısından hisse senedine yapılan yatırımın getirisi belirli
bir kesinlik düzeyinde ortaya konulamaz. Ancak gelecekte ne olabileceği tahmin edilir ve bu
tahmine dayalı olarak beklenen bir getiri ortaya konulabilir. Daha önce de ifade edildiği gibi
risk, gerçekleşen getiri ile beklenen getiri arasındaki farkın olasılık dağılımı ile ortaya
konulmaktadır.
Burada örnek olarak verilen tahvil ve hisse senetlerinin dışında diğer menkul kıymet
yatırımları için de risk vardır. Yatırımın gelecek için bugünden bir kaynak ayırma işi olması
ve gelecekte ortaya çıkacak olan gelişmelerin tam olarak bilinememesi, yatırımın doğasında
riskin var olmasını beraberinde getirmektedir.
Risk kavramı çok uzun bir zamandan beri bilinen bir kavram olsa da sayısal olarak
ölçülebilmesinin geçmişi çok uzak bir döneme dayanmamaktadır. Riskin finansal olarak
gerçekleşen getirinin beklenen getiriden sapması olarak tanımlanması ve bu tanım
çerçevesinde getiri oranlarının standart sapması olarak ölçülmesi 1950'li yılların başında
Harry Markowitz'in teorisini ortaya koymasıyla mümkün olmuştur. Riskin sayısal olarak
ölçülebilmesi yatırımcıların üstlendikleri riskin büyüklüğünü ortaya koymakla beraber
alternatif yatırımlar arasında risk ve beklenen getiri oranı ölçülerine dayalı bir seçim kriteri
geliştirebilmelerine ve rastgele çeşitlendirme ile portföy riskinin azaltılması yerine
matematiksel ölçüm yöntemlerinin kullanılarak daha etkin bir çeşitlendirme ile portföy
oluşturarak riskin beklenen getiri oranından fedakarlık edilmeksizin azaltılabilmesine olanak
tanımıştır.
Çeşitlendirme, riskin azaltılmasında çok uzun süredir bilinen ve uygulanan bir
yöntemdir. Bu yöntem bütün yumurtaları aynı sepete koymamak olarak da adlandırılmaktadır.
Buna göre yatırım için ayrılan tutar farklı yatırım araçlarına yönlendirilmekte ve bunlardan
bazıları zarar etse de diğerlerinden elde edilebilecek kar bu zararları tamamen ya da kısmen
telafi edeceği için risk azalacaktır. Her ne kadar portföy çeşitlendirmesi prensibi bilinse de bu
yöntem genellikle rastgele çeşitlendirme ya da farklı sektörlere ait hisse senetlerine yatırım
yapılması gibi sektörel çeşitlendirme şeklinde uygulanmaktaydı. Bunun sonucu ise aslında bir
portföy içinde arada bulunmasına gerek olmayan yatırım araçlarının portföyde yer alması,
toplamda portföyün riskini daha etkin bir şekilde düşürebilecek yatırımların portföye
alınmaması ya da portföyün gereğinden daha fazla sayıda yatırım araçlarından oluşması gibi
etkinsizlikler olarak ortaya çıkmaktaydı. Oysa ki Markowitz'in yaklaşımı hem riskin
ölçülmesini, hem de portföy içinde bulunması gereken varlıkların hangileri olduğunun
belirlenmesinde çok önemli bir aşama olmuştur.
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5.1. Markowitz Portföy Teorisi
Risk, bir yatırımdan beklenen getirinin elde edilememesi ihtimalinin (riskin) varlığını
ifade etmektedir. Dolayısıyla varlık seçim sorununun temelinde yatırım yapılacak varlıktan
beklenen getiri oranı yanında bu varlığın riski de bulunmaktadır. Bu nedenle yatırımcı, kişisel
tercihleri doğrultusunda beklenen getiri ile risk arasında optimum bir denge kurmak
zorundadır. Modern finans teorisinin başlangıç noktası Harry Markowitz’in 44 risk
kavramını istatistiksel olarak tanımlaması olarak kabul edilmektedir. Markowitz, bir
portföyün riskinin, portföyü oluşturan varlıkların risklerinin ortalamasından daha farklı
olduğunu ortaya koymuştur. Böylelikle risk olgusu matematiksel olarak bir varlığın getiri
oranının standart sapması ya da varyansı şeklinde tanımlanmaya başlanmıştır. Böylelikle
çeşitlendirme yoluyla belirli bir beklenen getiri oranı düzeyinde riskin düşürülmesi de sayısal
olarak açıklanabilmiştir.
Portföyün toplam riskinin, portföy içinde yer alan varlıkların risklerinin ortalamasına
eşit olmamasının nedeni, portföy içindeki varlıkların getiri oranlarının aynı anda farklı şekilde
hareket etmelerinden kaynaklanmaktadır. Matematiksel olarak bu durum, varlıkların getiri
oranlarının kovaryansı ile açıklanabilir. Bu nedenle Markowitz öncesi döneme ait portföy
yaklaşımında portföy riskini belirleyen temel unsur “portföy içinde bulunan varlık sayısı”
iken, modern portföy teorisinin ortaya konulmasıyla birlikte portföy riskini oluşturan temel
unsur “portföy içinde bulunan varlıkların getiri oranlarının birbirleriyle olan kovaryansları”
olmuştur.
Markowitz portföy teorisine göre yatırımcılar yatırım tercihlerini yalnızca risk ve
beklenen getiri oranlarına dayandırırlar. Buna göre aynı beklenen getiri oranı düzeyinde en
düşük riskli varlık seçilmekte ya da aynı riskli varlıklar arasından en yüksek beklenen getiri
oranına sahip varlığa yatırım yapılmaktadır. Rasyonellik ve riskten kaçınma davranışı bunu
gerektirmektedir. Markowitz portföy teorisi bütün riskli varlıkların risk ve beklenen getiri
oranlarının ortaya konulup her risk düzeyinde diğerlerinden daha yüksek beklenen getiri
oranına sahip “etkin” portföylerin belirlendiğini ifade etmektedir. Buradan hareketle rasyonel
bir yatırımcı bu varlıklar arasından kişisel risk-beklenen getiri oranı tercihleri doğrultusunda
faydasını maksimize edecek olan etkin portföye yatırım yapacaktır.

5.2. Bireysel Varlıklar İçin Beklenen Getiri Oranı ve Risk
Yatırımcının yatırım tercihinde bulunabilmesi için gerekli kriterlerin başında
varlıkların beklenen getiri oranları ve risklerinin ölçülebilmesi gelmektedir. Tek tek
varlıkların risk ile beklenen getiri oranlarının ölçülebilmesi ise bu varlıklardan oluşturulacak
portföylerin risk ile beklenen getiri oranlarının hesaplanabilmesine yardımcı olmaktadır.
Böylelikle yatırımcılar, kişisel risk tercihleri doğrultusunda en uygun yatırım aracını
belirleyebilir ve buna yatırım yapabilir.
44

Harry Markowitz, “Portfolio Selection”, Journal of Finance, Cilt.7, 1952, ss.77-91.
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5.2.1. Beklenen Getiri Oranı
Beklenen getiri oranı, varlığın getiri oranını etkileyecek bütün gelişmelerin meydana
gelme olasılıkları ile bu gelişmeler karşısında varlığın sağlayacağı getiri oranlarının
çarpımının toplamıdır. Dolayısıyla öncelikle bir varlığın getiri oranını etkileyecek olayların
neler olduğunun tahmin edilmesi gerekmektedir. Daha sonra bu olayların her birinin ortaya
çıkma olasılıkları tahmin edilmelidir. En sonunda ise bu olaylar meydana geldiğinde varlığın
sağlayacağı getiri oranlarının ne olacağı tahmin edilmelidir. Dolayısıyla matematiksel olarak
beklenen getiri oranı aşağıdaki gibi hesaplanabilir:
𝐧𝐧

𝐄𝐄(𝐑𝐑 𝐢𝐢 ) = � 𝐏𝐏𝐣𝐣 . 𝐑𝐑 𝐢𝐢𝐢𝐢
𝐣𝐣=𝟏𝟏

𝐸𝐸(𝑅𝑅𝑖𝑖 ) = i varlığının beklenen getiri oranı,
𝑃𝑃𝑗𝑗 = j durumunun gerçekleşme olasılığı,

𝑅𝑅𝑖𝑖𝑖𝑖 = j durumunun gerçekleşmesi halinde i varlığının getiri oranı.

Varlık getiri oranlarının etkileyen bütün durumların neler olduğunun, bunların
olasılıklarının ve bunlar gerçekleştiğinde varlığın getiri oranlarının ne olacağının bilinmesi
durumunda bir varlığın beklenen getiri oranının nasıl hesaplanabileceğine ilişkin bir örnek
aşağıda yer almaktadır.
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Örnek.1: Bir yatırımcı "i" hisse senedinin değerini etkileyecek toplam 10
farklı senaryo belirlemiştir. Bu senaryoların her birinin gerçekleşme olasılıkları ile
senaryolar gerçekleştiğinde varlığın getiri oranları aşağıdaki tabloda verilmiştir.
Buna göre varlığın beklenen getiri oranını hesaplayınız.
Senaryo

𝑷𝑷𝒋𝒋

S1

0,03

-0,05

S2

0,06

-0,03

S3

0,10

-0,02

S4

0,14

0,00

S5

0,17

0,06

S6

0,17

0,07

S7

0,14

0,09

S8

0,10

0,10

S9

0,06

0,13

S10

0,03

0,14

𝑹𝑹𝒊𝒊𝒊𝒊

Cevap.1: Beklenen getiri oranı, senaryoların gerçekleşme olasılıkları ile
getiri oranlarının çarpımlarının toplamı kadar olacaktır.
𝐧𝐧

𝐄𝐄(𝐑𝐑 𝐢𝐢 ) = � 𝐏𝐏𝐣𝐣 . 𝐑𝐑 𝐢𝐢𝐢𝐢
𝐣𝐣=𝟏𝟏

𝐄𝐄(𝐑𝐑 𝐢𝐢 ) = (𝟎𝟎, 𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎(−𝟎𝟎, 𝟎𝟎𝟎𝟎)) + (𝟎𝟎, 𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎(−𝟎𝟎, 𝟎𝟎𝟎𝟎)) + (𝟎𝟎, 𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏(−𝟎𝟎, 𝟎𝟎𝟎𝟎))
+ (𝟎𝟎, 𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏, 𝟎𝟎𝟎𝟎) + (𝟎𝟎, 𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏, 𝟎𝟎𝟎𝟎) + (𝟎𝟎, 𝟏𝟏𝟕𝟕𝟕𝟕𝟕𝟕, 𝟎𝟎𝟎𝟎) + (𝟎𝟎, 𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏, 𝟎𝟎𝟎𝟎)
+ (𝟎𝟎, 𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏, 𝟏𝟏𝟏𝟏) + (𝟎𝟎, 𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎, 𝟏𝟏𝟏𝟏) + (𝟎𝟎, 𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎, 𝟏𝟏𝟏𝟏)
𝐄𝐄(𝐑𝐑 𝐢𝐢 ) = 𝟎𝟎, 𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎

Gerçekte bir hisse senedinin getiri oranını etkileyecek tüm olayların (senaryoların)
bilinmesi, bunların gerçekleşme olasılıklarının doğru bir şekilde ortaya konulabilmesi ve bu
senaryolar meydana geldiğinde hisse senedinin getiri oranının ne olacağının bilinmesi
mümkün değildir. Bu nedenle uygulamada yapılan hisse senedinin geçmişte gerçekleşmiş
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olan getiri oranlarının her birinin geçmişte yaşanmış olan senaryoların sonucu olduğundan
hareketle ve geçmişin geleceğin iyi bir göstergesi olduğu varsayımına dayanarak tarihi verileri
beklenen getiri oranının hesaplanmasında kullanmaktır. Şöyle ki bu durumda bir hisse
senedinin beklenen getiri oranı, bu hisse senedinin geçmişteki belirli dönem boyunca
gerçekleşmiş olan getiri oranlarının ortalamasıdır. Dolayısıyla bu hesaplamada geçmiş her bir
gün bir senaryo, bu senaryoların gerçekleşme ihtimali birbirine eşit ve geçmişte gerçekleşen
her bir getiri oranı ise bu senaryoların sonucu olarak gerçekleşen getiri oranı olmaktadır.

5.2.2. Risk
Risk sayısal olarak beklenen getirilerin gerçekleşme olasılığı olarak ölçülebilmektedir.
Bu tanımın istatistik karşılığı ise beklenen getirilerin standart sapması ya da varyansı olarak
ifade edilebilir. Gerçekleşen getiri oranının, beklenen getiri oranından ne ölçüde saptığını
gösteren bu ölçü matematiksel olarak aşağıdaki gibi gösterilebilir:
𝐧𝐧

𝛔𝛔𝐢𝐢 = �� 𝐏𝐏𝐣𝐣 �𝐑𝐑 𝐢𝐢𝐢𝐢 − 𝐄𝐄(𝐑𝐑 𝐢𝐢 )�
𝐣𝐣=𝟏𝟏

𝟐𝟐

𝜎𝜎𝑖𝑖 = i varlığının standart sapması,

𝑃𝑃𝑗𝑗 = j durumunun gerçekleşme olasılığı,
R

𝑅𝑅𝑖𝑖𝑖𝑖 = j durumunun gerçekleşmesi halinde i varlığının getiri oranı,

𝐸𝐸(𝑅𝑅𝑖𝑖 ) = i varlığının beklenen getiri oranı.

Yatırım dönemi sonunda gerçekleşen getiri oranının beklenen getiri oranından farklı
gerçekleşmesi olası, ancak istenmeyen bir durumdur. Bu nedenle yatırımcı, beklenen getiri
oranının daha yüksek bir olasılıkla gerçekleşmesi amacıyla, beklenen getiri oranları aynı
olanlar arasından standart sapması (riski) daha düşük olan yatırımları tercih eder. Olasılık
dağılımının bilindiği durumda bir varlığın riskinin hesaplanmasına ilişkin örnek aşağıda yer
almaktadır:
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Örnek.2: i hisse senedinin riskinin hesaplanması.

Senaryo
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
S9
S10

𝑷𝑷𝒋𝒋

𝑹𝑹𝒊𝒊𝒊𝒊

𝑷𝑷𝒋𝒋 . 𝑹𝑹𝒊𝒊𝒊𝒊

𝑹𝑹𝒊𝒊𝒊𝒊
𝟐𝟐
𝟐𝟐
�𝑹𝑹𝒊𝒊𝒊𝒊 − 𝑬𝑬(𝑹𝑹𝒊𝒊 )� 𝑷𝑷𝒋𝒋 �𝑹𝑹𝒊𝒊𝒊𝒊 − 𝑬𝑬(𝑹𝑹𝒊𝒊 )�
− 𝑬𝑬(𝑹𝑹𝒊𝒊 )

0,03 -0,05 -0,0015 -0,1014
0,06 -0,03 -0,0018 -0,0814
0,10 -0,02 -0,002 -0,0714
0,14 0,00 0
-0,0514
0,17 0,06 0,0102 0,0086
0,17 0,07 0,0119 0,0186
0,14 0,09 0,0126 0,0386
0,10 0,10 0,01
0,0486
0,06 0,13 0,0078 0,0786
0,03 0,14 0,0042 0,0886

Toplam 1,00 𝑬𝑬(𝑹𝑹𝒊𝒊 )= 0,0514

0,0103
0,0066
0,0051
0,0026
0,0001
0,0003
0,0015
0,0024
0,0062
0,0078

Varyans 𝝈𝝈𝟐𝟐𝒊𝒊 =

0,0003
0,0004
0,0005
0,0004
0,0000
0,0001
0,0002
0,0002
0,0004
0,0002
0,0027

Standart Sapma 𝝈𝝈𝒊𝒊 = 0,0520
R

5.3. Portföyün Beklenen Getiri Oranı ve Riski
Portföy, birden daha fazla sayıda varlığa yapılan eş anlı yatırım olarak tanımlanabilir.
Yatırım tutarının tek bir varlık yerine birden çok sayıda varlık bölüştürülmesi, ortaya çıkan ve
portföy olarak adlandırılan bu yeni varlığın risk ve beklenen getiri oranı anlamında portföyde
yer alan varlıklardan daha farklı bir kombinasyon ortaya çıkarmaktadır.

5.3.1. Portföyün Beklenen Getiri Oranı
Bir portföyün beklenen getiri oranı, portföyü oluşturan varlıkların beklenen
getiri oranlarının ağırlıklı ortalamasıdır. Portföy içerisinde yer alan her bir varlığın ağırlığı,
toplam portföy yatırımı içinde her bir varlığa ayrılan pay olarak tanımlanabilir. Dolayısıyla
bir portföyün beklenen getiri oranı aşağıdaki gibi matematiksel olarak gösterilebilir:
𝐧𝐧

𝐄𝐄�𝐑𝐑 𝐩𝐩 � = � 𝐱𝐱 𝐢𝐢 . 𝐄𝐄(𝐑𝐑 𝐢𝐢 )
𝐢𝐢=𝟏𝟏

𝐸𝐸(𝑅𝑅𝑝𝑝 ) = portföyün beklenen getiri oranı,

𝐸𝐸(𝑅𝑅𝑖𝑖 )= i varlığının beklenen getiri oranı,

𝑥𝑥𝑖𝑖 = i varlığının portföy içindeki ağırlığı.
R
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Örnek.3: H1, H2, H3 ve H4 hisse senetlerinden oluşan bir portföy
içerisinde her bir hisse senedinin sahip olduğu ağırlık yüzde cinsinden aşağıdaki
gibidir. Söz konusu bu 4 hisse senedinin beklenen getiri oranları da aşağıdaki
tabloda verildiğine göre bu hisse senetlerinden oluşturulan portföyün beklenen
getiri oranını hesaplayınız.
Varlık

𝑬𝑬(𝑹𝑹𝒊𝒊 )

𝒙𝒙𝒊𝒊

R

H1

0,20

0,30

H2

0,15

0,15

H3

0,45

0,25

H4

0,20

0,05

𝐄𝐄�𝐑𝐑 𝐩𝐩 � = (𝟎𝟎, 𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐, 𝟑𝟑𝟑𝟑) + (𝟎𝟎, 𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏, 𝟏𝟏𝟏𝟏) + (𝟎𝟎, 𝟒𝟒𝟒𝟒𝟒𝟒𝟒𝟒, 𝟐𝟐𝟐𝟐) + (𝟎𝟎, 𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐, 𝟎𝟎𝟎𝟎)
𝐄𝐄�𝐑𝐑 𝐩𝐩 � = 𝟎𝟎, 𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐

5.3.2. Portföyün Riski
Bir portföyün riskinin hesaplanabilmesi için öncelikle portföyde yer alan varlıkların
getiri oranları arasındaki kovaryansın (ya da korelasyonun) bilinmesi gerekmektedir. Portföy
içinde yer alan varlık getiri oranlarının farklı durumlara karşı aynı anda birbirilerinden farklı
reaksiyonlar göstermesi, portföyler açısından riskin düşürebilmesine olanak tanımaktadır.
Birden çok varlığa yatırım yapılarak oluşturulan oluşan portföyün riski, portföyü oluşturan
varlıkların riskinin ortalamasından farklı olmaktadır. Bunun nedeni, kovaryans etkisidir.
Kovaryans ise matematiksel olarak aşağıdaki gibi ifade edilebilir:
𝐧𝐧

𝛔𝛔𝐢𝐢,𝐤𝐤 = � 𝐏𝐏𝐣𝐣 ��𝐑𝐑 𝐢𝐢𝐢𝐢 − 𝐄𝐄(𝐑𝐑 𝐢𝐢 )��𝐑𝐑 𝐤𝐤𝐤𝐤 − 𝐄𝐄(𝐑𝐑 𝐤𝐤 )��
𝐣𝐣=𝟏𝟏

𝜎𝜎𝑖𝑖,𝑘𝑘 = i ve k varlıklarının getiri oranlarının kovaryansı,
𝑃𝑃𝑗𝑗 = j durumunun gerçekleşme olasılığı,
R

𝑅𝑅𝑖𝑖𝑖𝑖 = j durumunun gerçekleşmesi halinde i varlığının getiri oranı,
R

𝑅𝑅𝑘𝑘𝑘𝑘 = j durumunun gerçekleşmesi halinde k varlığının getiri oranı,
R

𝐸𝐸(𝑅𝑅𝑖𝑖 ) = i varlığının beklenen getiri oranı,
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𝐸𝐸(𝑅𝑅𝑘𝑘 ) = k varlığının beklenen getiri oranı.
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Örnek.4: i ve k hisse senetlerinin farklı senaryoların gerçekleşmesi karşısındaki
getiri oranı dağılımları aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Bu tabloya göre i ile k hisse
senetlerinin getiri oranlarının birbirleriyle olan kovaryanslarını hesaplayınız.
Senaryo 𝑷𝑷𝒋𝒋

R

𝑹𝑹𝒊𝒊𝒊𝒊

𝑹𝑹𝒌𝒌𝒌𝒌

0,03 -0,05 -0,02
0,06 -0,03 0

S1
S2
S4

0,1 -0,02 0,02
0,14 0
0,03

S5

0,17 0,06

0,05

S6

0,17 0,07

0,07

S7

0,14 0,09

0,09

S8

0,1 0,1

0,11

S9

0,06 0,13

0,14

S10

0,03 0,14

0,14

S3

𝑷𝑷𝒋𝒋 ��𝑹𝑹𝒊𝒊𝒊𝒊 − 𝑬𝑬(𝑹𝑹𝒊𝒊 )��𝑹𝑹𝒌𝒌𝒌𝒌 − 𝑬𝑬(𝑹𝑹𝒌𝒌 )��

𝑹𝑹𝒌𝒌𝒌𝒌 − 𝑬𝑬(𝑹𝑹𝒌𝒌 )

𝑷𝑷𝒋𝒋 . 𝑹𝑹𝒌𝒌𝒌𝒌

𝑹𝑹𝒌𝒌𝒌𝒌

𝑹𝑹𝒊𝒊𝒊𝒊 − 𝑬𝑬(𝑹𝑹𝒊𝒊 )

𝑷𝑷𝒋𝒋 . 𝑹𝑹𝒊𝒊𝒊𝒊

R

𝑷𝑷𝒋𝒋

Senaryo

𝑹𝑹𝒊𝒊𝒊𝒊

Cevap 6.4: i ve k hisse senetlerinin getiri oranlarının kovaryansları aşağıdaki
tablo yardımıyla hesaplanabilir:

S1

0,03 -0,05

-0,0015 -0,1014

-0,02

-0,0006 -0,0822

0,0003

S2

0,06 -0,03

-0,0018 -0,0814

0

0

-0,0622

0,0003

S3

0,1

-0,002

-0,0714

0,02

0,002

-0,0422

0,0003

S4

0,14 0

0

-0,0514

0,03

0,0042

-0,0322

0,0002

S5

0,17 0,06

0,0102

0,0086

0,05

0,0085

-0,0122

0,0000

S6

0,17 0,07

0,0119

0,0186

0,07

0,0119

0,0078

0,0000

S7

0,14 0,09

0,0126

0,0386

0,09

0,0126

0,0278

0,0002

S8

0,1

0,01

0,0486

0,11

0,011

0,0478

0,0002

S9

0,06 0,13

0,0078

0,0786

0,14

0,0084

0,0778

0,0004

S10

0,03 0,14

0,0042

0,0886

0,14

0,0042

0,0778

0,0002

Toplam

1,00 𝑬𝑬(𝑹𝑹𝒊𝒊 )= 0,0514

-0,02

0,1

𝑬𝑬(𝑹𝑹𝒌𝒌 )= 0,0622

𝝈𝝈𝒊𝒊,𝒌𝒌 =0,0020
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Kovaryans katsayısının büyüklüğünün yorumlanması oldukça güçtür. Ancak elde
edilen kovaryans istatistiğinin işareti, iki değişken arasındaki ilişkinin yönü hakkında sağlıklı
bir bilgi vermektedir. Pozitif bir kovaryans istatistiği iki değişken arasındaki ilişkinin pozitif
yönlü, negatif kovaryans ise ilişkinin negatif yönlü olduğunu göstermektedir. Elde edilen
kovaryans değerinin iki hisse senedinin getiri oranları arasında yüksek bir ilişkiyi mi yoksa
düşük bir ilişkiyi mi gösterdiğinin daha sağlıklı bir şekilde yorumlanabilmesi için bu
istatistikten üretilen bir başka istatistik olan korelasyon katsayısının kullanılması daha faydalı
olmaktadır. Korelasyon katsayısı, kovaryanstan türetilmekle birlikte –1 ile +1 arasında
değerler alan bir istatistiktir. Korelasyon katsayısı, iki değişken arasındaki kovaryansın, her
bir değişkenin standart sapmalarının çarpımına bölümüdür:
𝛒𝛒𝐢𝐢,𝐤𝐤 =

𝛔𝛔𝐢𝐢,𝐤𝐤
𝛔𝛔𝐢𝐢 . 𝛔𝛔𝐤𝐤

− 𝟏𝟏 < 𝛒𝛒𝐢𝐢,𝐤𝐤 < +1

𝜌𝜌𝑖𝑖,𝑘𝑘 = i ve k varlıklarının getiri oranlarının korelasyonu,
𝜎𝜎𝑖𝑖,𝑘𝑘 = i ve k varlıklarının getiri oranlarının kovaryansı,
𝜎𝜎𝑖𝑖 = i varlığının getiri oranının standart sapması,
R

𝜎𝜎𝑘𝑘 = k varlığının getiri oranının standart sapması.
R

İki hisse senedinin getiri oranları arasındaki korelasyonun –1 olması, bu hisse
senetlerinden birinin getiri oranını artarken diğerinin getiri oranının düştüğü anlamına
gelmektedir. Korelasyon katsayısının +1 olması, iki varlığın getiri oranlarının aynı yönde
değiştiği anlamına gelmektedir. İki varlık arasında 0 korelasyon olması ise bu iki varlığın getiri
oranlarındaki değişimlerin birbirinden bağımsız olması anlamına gelmektedir.
Portföyü oluşturan varlıkların getiri oranlarının birlikte hareket etme derecesinin
kovaryans ya da korelasyon katsayısı ile ölçülmesinden sonra portföyün riski hesaplanabilir.
Portföyü oluşturan varlıkların getiri oranları arasındaki ilişkinin özellikleri portföyün riskinin
portföyü oluşturan varlıklarının risklerinin ağırlıklı ortalaması olmasını engellemektedir.
Kovaryans etkisi olarak adlandırılabilecek olan bu etki,portföy içinde yer alan varlıkların getiri
oranları arasındaki ilişkinin her zaman aynı yönde olmamasından ileri gelmektedir. Portföyün
riski, ya da standart sapması aşağıdaki gibi hesaplanabilir:
𝐧𝐧

𝐧𝐧

𝛔𝛔𝐩𝐩 = �� � 𝐱𝐱 𝐢𝐢 . 𝐱𝐱 𝐤𝐤 . 𝛔𝛔𝐢𝐢,𝐤𝐤
𝐢𝐢=𝟏𝟏 𝐤𝐤=𝟏𝟏

𝜎𝜎𝑝𝑝 = portföyün standart sapması,
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𝑥𝑥𝑖𝑖 = i varlığının portföy içindeki ağırlığı,

𝑥𝑥𝑘𝑘 = k varlığının portföy içindeki ağırlığı,

𝜎𝜎𝑖𝑖,𝑘𝑘 = i ve k varlıklarının getiri oranlarının kovaryansı.

Bu formül, portföy içinde yalnızca 2 adet hisse senedi varsa aşağıdaki gibi de
gösterilebilir:
𝛔𝛔𝐩𝐩 = �𝐱𝐱 𝐢𝐢𝟐𝟐 . 𝛔𝛔𝟐𝟐𝐢𝐢 + 𝐱𝐱 𝐤𝐤𝟐𝟐 . 𝛔𝛔𝟐𝟐𝐤𝐤 + 𝟐𝟐. 𝐱𝐱 𝐢𝐢 . 𝐱𝐱 𝐢𝐢 . 𝛔𝛔𝐢𝐢,𝐤𝐤
ya da

𝛔𝛔𝐩𝐩 = �𝐱𝐱 𝐢𝐢𝟐𝟐 . 𝛔𝛔𝟐𝟐𝐢𝐢 + 𝐱𝐱 𝐤𝐤𝟐𝟐 . 𝛔𝛔𝟐𝟐𝐤𝐤 + 𝟐𝟐. 𝐱𝐱 𝐢𝐢 . 𝐱𝐱 𝐢𝐢 . 𝛔𝛔𝐢𝐢 . 𝛔𝛔𝐤𝐤 . 𝛒𝛒𝐢𝐢,𝐤𝐤

denklemde yer alan 𝜌𝜌𝑖𝑖,𝑘𝑘 , i ile k varlık getiri oranları arasındaki korelasyon katsayısıdır.

Portföyde yer alan varlıkların getiri oranlarının belirli olaylar gerçekleştiğinde bu
olaylara karşı reaksiyonlarının farklı yönlerde olması, ayni olay karşısında bazılarının getiri
oranında artış söz konusu olurken diğerlerinin getiri oranında düşüş gerçekleşmesine yol
açmaktadır. Bu nedenle portföy açısından bakıldığında, toplamda bazı hisse senetlerindeki
düşüş tamamen ya da kısmen diğer hisse senetlerinin artışıyla telafi edilmekte, bu nedenle de
portföy riski azalmaktadır. Dolayısıyla bu etkinin yakalanabilmesi için portföye dahil
edilmesi gereken hisse senetlerinin negatif ya da düşük kovaryanslı olmaları gerekir. Bu
nedenler portföy oluşturma sürecinde, portföy içinde yer alan varlıkların toplam risklerinden
ziyade, varlıklar arasındaki kovaryans daha önemlidir. Örnek 5'te farklı risk ve beklenen
getiri oranlarına sahip hisse senetlerinden oluşan örnek portföylerin beklenen getiri oranı ve
riskleri görülmektedir.
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Örnek.5: A, B, C, D, E, F, G ve H isimli hisse senetlerine ait beklenen getiri oranı
ve riskleri aşağıdaki gibidir:
Hisse senedi
A
B
C
D
E
F
G
Beklenen
Getiri
Oranı
0,1053 0,0812 0,1539 0,1393 0,0862 0,1682 0,0376
𝑬𝑬(𝑹𝑹𝒊𝒊 )
Risk
0,0825 0,0661 0,1014 0,0947 0,0685 0,1018 0,0295
𝝈𝝈𝒊𝒊

H
0,0752
0,0589

Yukarıdaki veriler incelendiğinde en yüksek beklenen getiri oranının F hisse senedine
ait olduğu, buna karşın en yüksek riskin de yine bu hisse senedine ait olduğu görülmektedir.
En düşük beklenen getiri oranı ise H hisse senedine ait olmakla birlikte en düşük riskli hisse
senedi ise G hisse senedidir.
Bu hisse senetlerinin getiri oranlarının korelasyon matrisi ise aşağıdaki gibidir:
A

B

C

D

E

F

G

H

A

1,0000

B

0,5205

1,0000

C

0,0693

-0,0723 1,0000

D

0,1012

0,0568

0,0397

1,0000

E

0,6550

0,3291

0,0091

0,0493

1,0000

F

0,0578

0,0774

-0,0762 0,2563

0,1111

1,0000

G

1,0000

0,5205

0,0693

0,6550

0,0578

H

-1,0000 -0,5205 -0,0693 -0,1012 -0,6550 -0,0578 -1,0000 1,0000

0,1012

1,0000

A hisse senedi ele alındığında bu hisse senedi ile H hisse senedi getiri oranları
arasındaki korelasyonun -1 ve G hisse senedi ile korelasyonun ise +1 olduğu görülmektedir.
Bu durum, A hisse senedinin arttığı her zaman G hisse senedinin de arttığı ancak H hisse
senedinin ise düştüğü anlamına gelmektedir. Bu durum aşağıdaki grafiklerde
gösterilmektedir.
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Yukarıdaki grafikte korelasyon katsayısı +1 olan A ile G hisse senetlerinin getiri
oranları görülmektedir. Şekilde de görülebileceği gibi A hisse senedinin arttığı her dönemde
G hisse senedi de artmaktadır. 𝑅𝑅𝐴𝐴 𝑅𝑅𝐺𝐺 grafiği üzerindeki her nokta, A hisse senedinin getiri
oranına karşılık G hisse senedinin getiri oranını göstermektedir. Bu durumda tüm 𝑅𝑅𝐴𝐴 𝑅𝑅𝐺𝐺
noktalarını birleştirildiğinde ortaya "pozitif eğimli" bir "doğru" çıkmaktadır. Eğimin pozitif
olması, korelasyon katsayısının pozitif olması, noktaların birleşimiyle elde edilen şeklin bir
doğru olması ise katsayının 1 olmasıyla ilgilidir. Ancak elde edilen doğrunun eğiminin dikliği
ya da yatıklığı korelasyon katsayısı ile ilgili bir unsur değildir.
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Buna karşın A ile H hisse senetlerinin getiri oranları 𝑅𝑅𝐴𝐴 𝑅𝑅𝐻𝐻 grafiği üzerinde
gösterildiğinde ise aşağıdaki grafik elde edilmektedir. Grafikte de görüldüğü gibi tüm 𝑅𝑅𝐴𝐴 𝑅𝑅𝐻𝐻
noktaları birleştirildiğinde negatif eğimli bir doğru elde edilmektedir. Bu durum, A hisse
senedinin arttığı her durumda H hisse senedinin düştüğü, ya da A hisse senedinin düştüğü her
durumda H hisse senedinin arttığı anlamına gelmektedir. Dolayısıyla A ile H hisse senetleri
bir portföye alındığında A hisse senedi düştüğünde bu düşüş H hisse senedinin getiri oranının
artışıyla telafi edilebilir, ya da H hisse senedinin düştüğü her durumda A hisse senedindeki
artış bunu telafi edebilir. Bu da portföy ölçeğinde riskin azaltılabileceğini göstermektedir.
A hisse senedinin getiri oranının oldukça düşük korelasyon katsayısına (0,0578) sahip
olduğu diğer bir hisse senedi olan F hisse senedinin getiri oranlarıyla ilişkisi ise aşağıda
gösterilmektedir.
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𝛒𝛒𝐀𝐀,𝐅𝐅 = 𝟎𝟎, 𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎
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Yukarıdaki şekilde de görülebileceği gibi, A ile F hisse senetleri arasındaki ilişki
oldukça düşüktür. A hisse senedinin fiyatı arttığında F hisse senedinin fiyatının ne yönde
değişeceği çok belirgin değildir. Bu nedenle örnek olarak alınan bu iki hisse senedinin getiri
oranlarının korelasyonunun oldukça düşük olduğu görülmektedir. Korelasyon katsayısının
düşük olması, bir hisse senedinin düşerken diğerinin artmasının mümkün olmasından dolayı
portföy oluşturma açısından aranılan bir özellik olarak karşımıza çıkmaktadır.
Bir yatırımcı parasının %50'sini A hisse senedine, diğer yarısını da B, C, D, E, F, G ya
da H hisse senetlerinden yalnızca birine yatırmayı düşündüğünde oluşturacağı portföylerin
beklenen getiri oranları ve riskleri aşağıdaki gibi hesaplanabilir:
Portföyün beklenen getiri oranı;
𝐧𝐧

𝐄𝐄�𝐑𝐑 𝐩𝐩 � = � 𝐱𝐱 𝐢𝐢 . 𝐄𝐄(𝐑𝐑 𝐢𝐢 )
𝐢𝐢=𝟏𝟏

ve portföyün riski ise;
𝛔𝛔𝐩𝐩 = �𝐱𝐱 𝐢𝐢𝟐𝟐 . 𝛔𝛔𝟐𝟐𝐢𝐢 + 𝐱𝐱 𝐤𝐤𝟐𝟐 . 𝛔𝛔𝟐𝟐𝐤𝐤 + 𝟐𝟐. 𝐱𝐱 𝐢𝐢 . 𝐱𝐱 𝐢𝐢 . 𝛔𝛔𝐢𝐢 . 𝛔𝛔𝐤𝐤 . 𝛒𝛒𝐢𝐢,𝐤𝐤
olmak üzere:
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Portföy 1: %50 A, %50 B
𝐸𝐸(𝑅𝑅𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 )=0,50.0,1053 + 0,50. 0,0812 = 0,0933

𝜎𝜎𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 = �0,502 . 0,08252 + 0,502 . 0,06612 + 2.0,50.0,50.0,0825.0,0661.0,5205 =
0,0649
Portföy 2: %50 A, %50 C

𝐸𝐸(𝑅𝑅𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 )=(0,50.0,1053) + (0,50. 0,1539) = 0,1296
𝜎𝜎𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 =

�(0,502 . 0,08252 ) + (0,502 . 0,10142 ) + (2.0,50.0,50.0,0825.0,1014.0,0693) = 0,0675
Portföy 3: %50 A, %50 D

𝐸𝐸(𝑅𝑅𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 )=(0,50.0,1053) + (0,50. 0,1393) = 0,1223
𝜎𝜎𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 =

�(0,502 . 0,08252 ) + (0,502 . 0,09472 ) + (2.0,50.0,50.0,0825.0,0947.0,1012) = 0,0659
Portföy 4: %50 A, %50 E

𝐸𝐸(𝑅𝑅𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 )=(0,50.0,1053) + (0,50. 0,0862) = 0,0958
𝜎𝜎𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 =

�(0,502 . 0,08252 ) + (0,502 . 0,06852 ) + (2.0,50.0,50.0,0825.0,0685.0,6550) = 0,0687
Portföy 5: %50 A, %50 F

𝐸𝐸(𝑅𝑅𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 )=(0,50.0,1053) + (0,50. 0,1682) = 0,1368
𝜎𝜎𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 =

�(0,502 . 0,08252 ) + (0,502 . 0,10182 ) + (2.0,50.0,50.0,0825.0,1018.0,0578) = 0,0673
Portföy 6: %50 A, %50 G

𝐸𝐸(𝑅𝑅𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 )=(0,50.0,1053) + (0,50. 0,0376) = 0,0715

𝜎𝜎𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 = �(0,502 . 0,08252 ) + (0,502 . 0,02952 ) + (2.0,50.0,50.0,0825.0,0295.1) =
0,0560
Portföy 7: %50 A, %50 H
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𝐸𝐸(𝑅𝑅𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 )=(0,50.0,1053) + (0,50. (−0,0752)) = 0,0151

𝜎𝜎𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 =

�(0,502 . 0,08252 ) + (0,502 . 0,05892 ) + (2.0,50.0,50.0,0825.0,0589. (−1)) = 0,0118
Yukarıda beklenen getiri oranları ve riskleri hesaplanan 7 portföy, örnekte ele alınan 8
adet hisse senedinden üretilebilecek olan binlerce portföyden yalnızca 7'sidir. Çünkü burada
portföylerde yalnızca 2'şer hisse senedi bulunmaktadır ve portföy içinde her birinin ağırlığı
%50'dir.Oysa portföye ikiden fazla hisse senedi almak ve her bir hisse senedinin ağırlığını
farklılaştırarak çok değişik risk ve beklenen getiri oranı bileşimlerine sahip bir çok portföy
elde etmek mümkündür. Ancak bu örnekte ele aldığımız kısıtlı sayıda portföyde bile
korelasyon katsayısının küçüklüğünün portföy riski üzerindeki etkisi açıkça görülmektedir.
Öyle ki, Getiri oranları arasındaki korelasyonun -1 olduğu A ile H hisse senetlerinin %50
oranında bir araya gelmesiyle oluşan portföyün riski 0,0118 değeri ile diğer bütün
portföylerden oldukça düşük bir seviyede gerçekleşmiştir. Buna karşın korelasyon katsayısı
+1 olan A ile G hisse senetlerinden oluşan portföyün riski ise 0,0560'dır. Bu değer aslında tam
olarak A hisse senedinin riski (0,0825) ile G hisse senedinin riskinin (0,0295) ortalaması
kadardır. Dolayısıyla, korelasyon katsayıları 1 olan hisse senetlerinin bir araya getirilmesi,
riski bu iki hisse senedinin ortalama risklerinden daha fazla düşürememektedir. Bu nedenle
+1 korelasyonlu hisse senetlerinin biraraya getirilmesinin portföy çeşitlendirmesi ve risk
azaltımı üzerinde bir etkisi olmamaktadır. İncelendiğinde görülecektir ki, AG portföyü
haricindeki tüm portföylerin riskleri, portföyleri oluşturan hisse senetlerinin risklerinin
ortalamasından daha azdır, dolayısıyla çeşitlendirme ile risk azaltımı söz konusudur.
Bu durum aşağıda yer alan grafiklerde de açık bir şekilde görülmektedir. Risk, getiri
oranlarındaki değişkenliğin bir göstergesidir. Getiri oranları ortalama etrafında ne kadar
değişkenlik gösteriyorsa, bu hisse senedi o kadar risklidir denilebilir. Bu anlamda A ile G
hisse senetlerinin her ikisi de riskli varlıklardır. Çünkü şekilde de görüldüğü gibi getiri
oranları zaman içinde değişkenlik göstermektedir. Şekilde görüldüğü gibi A ile G hisse
senetlerinin %50'şer ağırlıkla bir araya getirilmelerinden oluşan portföy de riskllidir çünkü bu
portföyün getiri oranı da değişkenlik göstermektedir ve bu değişim her durumda hem A hem
de G hisse senedi getiri oranları ile aynı yönde olmaktadır. Portföyün getiri oranının
ortalamadan sapma derecesi (değişkenliği) A hisse senedinden daha düşük, anca G hisse
senedinden daha yüksektir.
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Diğer yandan korelasyonları -1 olan A ile H hisse senetleri ele alındığında ise
oluşturulan portföyün getiri oranlarının değişkenliğinin oldukça düşük olduğu görülmektedir.
Bu durum, getiri oranları ters yönde hareket eden iki varlıktan oluşan portföyün riskinin
düşüşüne ilişkin önemli bir örnektir. Şekilde portföyün getiri oranını temsil eden grafiğin bu
örnekte yatay düz bir çizgi olmamasının nedeni, A ve H'nın portföy içindeki ağırlıklarının
%50 olarak belirlenmesidir. Korelasyonları -1 olan hisse senetlerinin portföy içindeki ağırlığı
değiştirilerek 0 riskli bir portföy elde edebilmek mümkündür.
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Yine benzer bir şekilde korelasyon katsayısı oldukça düşük (0,0578) olan A ile F hisse
senetlerinin ve bu hisse senetlerinden oluşan AF portföyünün getiri oranları aşağıdaki şekilde
gösterilmektedir.
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A ile F hisse senetlerinin getiri oranlarının değişimi birbirleri ile çok düşük bir
derecede ilişkilidir. Bu nedenle söz konusu iki hisse senedinin %50 ağırlıkla bir araya
getirilmesinden oluşsan portföyün getiri oranındaki değişkenlik, A ile F hisse senetlerinin
getiri oranlarındaki değişkenliğin ortalamasından daha düşüktür.
Portföyü oluşturan hisse senetlerinin portföy içindeki ağırlığı değiştirildiği zaman bu
portföyün beklenen getiri oranı ve riski de değişmektedir. Dolayısıyla portföy içinde yer alan
varlıklar aynı olsa bile, portföy içindeki ağırlıklarının değişmesi, portföyü tamamen farklı bir
varlık haline getirmektedir. Örneğin %50 A ve %50 H hisse senetlerinden oluşan bir portföy,
%40 A ve %60 H hisse senedinden oluşan bir portföyden daha farklı bir varlıktır. Çünkü hisse
senetlerinin ağırlıklarının değiştirilmesi, başka bir portföy riski ve beklenen getiri oranı
kombinasyonu yaratacaktır. Bu bilgiden hareketle farklı ağırlıklarda A ve H hisse
senetlerinden oluşan bazı portföylerin beklenen getiri oranları ve riskleri şu şekilde
gösterilebilir:
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H'nın
A'nın portföy portföy
içindeki
içindeki
ağırlığı
ağırlığı
𝑥𝑥𝐻𝐻
𝑥𝑥𝐴𝐴

Portföy
Portföy Riski Beklenen getiri oranı
𝜎𝜎𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝

𝐸𝐸(𝑅𝑅𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 )

A

1,00

0,00

0,0825

0,1053

P3

0,94

0,06

0,0740

0,0945

P6

0,88

0,12

0,0655

0,0836

P9

0,82

0,18

0,0570

0,0728

P12

0,76

0,24

0,0486

0,0620

P15

0,70

0,30

0,0401

0,0511

P18

0,64

0,36

0,0316

0,0403

P21

0,58

0,42

0,0231

0,0295

P24

0,52

0,48

0,0146

0,0187

P29

0,42

0,58

0,0005

0,0006

P33

0,34

0,66

0,0108

-0,0138

P36

0,28

0,72

0,0193

-0,0247

P39

0,22

0,78

0,0278

-0,0355

P42

0,16

0,84

0,0363

-0,0463

P45

0,10

0,90

0,0448

-0,0572

P48

0,04

0,96

0,0532

-0,0680

H

0,00

1,00

0,0589

-0,0752

Oluşturulabilecek çok farklı portföylerin risk ve beklenen getiri oranları bir grafik
olarak gösterildiğinde ise aşağıdaki şekil ortaya çıkmaktadır. Bu şekil açıkça göstermektedir
ki, beklenen getiri oranı ve riski daha yüksek olan A hisse senedine (şekilde yer alan A
noktası) az bir miktar H hisse senedi ekleyerek oluşturulan portföyün beklenen getiri oranı ile
birlikte riski de düşmektedir. Portföy içerisinde H hisse senedinin ağırlığının giderek
arttırılması riski daha da azaltmakta hatta belirli bir oranda H içeren portföyde risk tamamen
ortadan kaldırılabilmektedir. P29 adlı portföy ile bu gerçekleştikten sonra portföye daha fazla
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H hisse senedinin eklenmesi beklenen getiri oranının düşmesinin yanında riski de arttırmakta,
bu nedenle arzu edilmeyen portföy bileşimleri elde edilmektedir.

Korelasyon katsayısı 0,0578 olan A ile F hisse senetlerinden oluşan
portföylerin risk ve beklenen getiri oranlarına ilişkin grafik ise aşağıda yer almaktadır.
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F hisse senedinin beklenen getiri oranı ve riski, A hisse senedinin beklenen getiri oranı
ve riskinden daha yüksektir. F hisse senedi yanında az bir oranda A hisse senedi eklenerek
oluşturulan portföyün beklenen getiri oranı yanında riski de azalmakta, A'nın portföy içindeki
ağırlığı arttıkça portföyün riski ilk etapta azalmakta daha sonra ise artmaktadır. Şekilde de
görüldüğü gibi hiç bir AF bileşiminden oluşan portföyün riski 0 olmamaktadır. Bunun nedeni,
A ile F hisse senetlerinin getiri oranları arasındaki korelasyonun -1 olmamasıdır.
Korelasyonun düşük olması riski düşürmekte ancak sıfır olmasına imkan vermemektedir.
Ancak yine de A ile F hisse senetlerinin farklı oranlardaki bileşimlerinden hem A'dan hem de
F'den daha düşük riskli portföyler oluşturmak mümkündür.
Korelasyon katsayıları +1 olan A ile G hisse senetlerinden oluşan portföylerin
beklenen getiri oranları ile riskleri ise aşağıdaki şekilde görülmektedir.

Daha önce de belirtildiği gibi A ile G hisse senetlerinin getiri oranları arasındaki
korelasyonun +1 olması, bu hisse senetlerinden oluşan portföyler ile risk avantajı
sağlanmasının mümkün olmaması anlamına gelmektedir. Şöyle ki, Şekilde de görülebileceği
gibi A hisse senedi yanında G hisse senedi eklenerek oluşturulan tüm portföyler riskin
artmasına ve beklenen getiri oranının düşmesine neden olmaktadır. Bir diğer bakış açısıyla
denilebilir ki, hiç bir AG hisse senedi bileşimi A'dan daha düşük riskli bir portföy
oluşturmamaktadır. Yatırımcı herhangibir AG bileşimi ile portföy oluşturduğunda Tek başına
A'ya yatırım yapmaya kıyasla daha düşük beklenen getiri oranı ve daha yüksek riskle karşı
karşıya kalacaktır.
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5.4. Etkin Sınır
Yatırımcıların riskten kaçınan ve rasyonel yatırımcılar olduğu ve yalnızca varlıkların
risk ve beklenen getiri oranlarına göre yatırım kararı verdikleri varsayıldığında ya belirli bir
beklenen getiri oranı düzeyindeki en düşük riskli varlıkları seçmeleri, ya da belirli bir risk
düzeyine sahip varlıklar arasından beklenen getiri oranı en yüksek olan varlığa yatırım
yapmaları gerekir. Çünkü yatırımcıların faydalarının yalnızca risk ve beklenen getiri oranının
bir fonksiyonu olduğu varsayılırsa bu tür bir seçim yatırımcı faydasını maksimize edecektir.
Portföy yaklaşımı, piyasada işlem gören sınırlı sayıda varlıktan oluşturulabilecek çok
sayıda portföye yatırım yapılabileceğini göstermektedir. Portföy oluşturarak çok farklı risk ve
beklenen getiri oranı kombinasyonlarının yaratılabilmesi, yatırımcıların hangi varlıklara
yatırım yapmayı seçmeleri sorununu da gündeme getirmektedir. Bu soruya verilecek yanıt,
etkin varlıklara yatırım yapılması gerekliliğidir. Etkin varlık, belirli bir risk seviyesinde en
yüksek beklenen getiri oranına sahip varlıktır ve riskten kaçınan rasyonel bir yatırımcı, etkin
bir varlığı diğer varlıklara tercih etmektedir. Dolayısıyla her risk düzeyinde yer alan etkin
varlıkların belirlenmesi, farklı risk alabilme derecelerine sahip yatırımcıların her biri için
rasyonel bir şekilde yatırım yapabilecekleri varlıkların somut olarak ortaya konulmasını
sağlamaktadır.
Finansal piyasalarda işlem gören her bir varlık beklenen getiri oranı ve risk düzeyi ile
karakterize edildiğinde, dikey eksende beklenen getiri oranı, yatay eksende ise risk olmak
üzere çizilen aşağıdaki gibi bir diyagramda birer nokta olarak gösterilebilirler.
E(Ri)

0,25

0,2
V7
0,15

V8
V9

0,1

V130,11
V14
V19
V21
V17 V22

0,05
0

0

0,01

V1
V3 V2
V5
V6
V16
V15
V20
V18 V4
V12
V11
V10

0,02

0,03

0,04

σi

Yukarıdaki şekilde çeşitli varlıkların risk-beklenen getiri oranı diyagramı üzerindeki
konumları gösterilmektedir. Bu şekilde olduğu gibi sermaye piyasalarında işlem gören
yüzlerce varlığın ve bu varlıklardan oluşturulabilecek birçok portföylerin risk ve beklenen
getiri oranları diyagram üzerinde gösterilebilir. Piyasada yer alan tüm varlıkların ve bunlardan
elde edilen portföylerin beklenen getiri oranı - risk diyagramında oluşturduğu şekil "Yatırım
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Olanakları Kümesi" olarak adlandırılmaktadır. Adından da anlaşılabileceği gibi bu küme, bir
piyasada yatırım yapılabilecek tüm varlıkları göstermektedir.

Daha önce de belirtildiği gibi rasyonel yatırımcılar için yatırım olanakları
kümesi içinde yatırım yapabilecek varlıklar yalnızca belirli bir risk düzeyinde en yüksek
beklenen getiri oranına sahip olan varlıklar olacaktır. Bir yatırımcının (diğer koşullar sabit
olmak üzere) aynı riske sahip ancak daha düşük beklenen getiri oranı olan bir varlığa yatırım
yapması rasyonel olmayacaktır. Dolayısıyla etkin olarak adlandırılan varlıklar ancak yatırım
olanakları kümesinin en üst sınırında yer alan varlıklar olacaktır. Bu varlıkların beklenen
getiri oranı - risk diyagramı üzerindeki gösterimine ise "Markowitz Etkin Sınır" ya da "Etkin
Sınır" denilmektedir.

143

5.5. Yatırımcı Faydası ve Kayıtsızlık Eğrileri
Yatırımcıların faydasının beklenen getiri oranının artan, riskin ise azalan bir
fonksiyonu olduğu varsayıldığında farklı risk ve beklenen getiri oranı bileşimlerinin aynı
fayda düzeyini sağladığı kayıtsızlık eğrileri elde edilebilir. Beklenen getiri oranı-Risk
kayıtsızlık eğrileri aşağıdaki gibi gösterilebilir.

Kayıtsızlık eğrileri, her biri aynı fayda düzeyini gösteren beklenen getiri oranırisk bileşimlerinden oluşmaktadır. Bir diğer deyişle bir kayıtsızlık eğrisi üzerindeki her nokta
aynı fayda düzeyini işaret etmektedir. Bir üst kayıtsızlık eğrisine çıkıldıkça fayda düzeyi
artmaktadır. Kayıtsızlık eğrilerinin eğimi de yatırım kararları açısından önemlidir. Şöyle ki
aşağıdaki şekilde olduğu gibi birinin A, diğerinin B isimli iki farklı yatırımcıya ait farklı
eğimlere sahip kayıtsızlık eğrileri incelendiğinde bunların aslında yatırımcıların riskten
kaçınma derecelerini gösterdiği görülmektedir.

Risk-beklenen getiri oranı kayıtsızlık eğrisi, bir yatırımcının bir birim daha fazla risk
alabilmesi için ne düzeyde bir beklenen getiri oranı artışının gerekli olduğunu göstermektedir.
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Düşük eğimli kayıtsızlık eğrisine sahip bir yatırımcının (B) riske karşı daha az duyarlı olduğu,
buna karşın daha yüksek eğimli kayıtsızlık eğrisine sahip bir yatırımcının (A) ise riske karşı
daha fazla duyarlı olduğu söylenebilir. Çünkü şekilde de görülebileceği gibi B yatırımcısının
x birim daha fazla risk alabilmesi için beklediği getiri oranı artışı y kadarken, A yatırımcısının
aynı x düzeyinde daha fazla risk alabilmesi ancak y+z kadar bir beklenen getiri oranı artışıyla
mümkün olabilmektedir. Diğer bir deyişle A, B yatırımcısına göre risk alabilmek için daha
fazla beklenen getiriye ihtiyaç duymaktadır. Bu da A'yı B'ye göre riske karşı daha duyarlı bir
yatırımcı yapmaktadır.

5.6. Optimum Portföyün Seçimi
Bir yatırımcının çok sayıda varlık arasından seçim yapabilmesi için elinde bulunan
araçlardan birincisi etkin sınır, diğeri ise kişisel risk tercihini yansıtan beklenen getiri oranırisk kayıtsızlık eğrisidir. Buna göre herhangi bir yatırımcı Matkowitz etkin sınırda yer alan
portföyler arasından kendi faydasını maksimize eden varlığa yatırım yapacaktır. Kişisel
optimum portföy olarak ifade edilebilecek bu portföyün belirlenmesi ise Markowitz etkin
sınır ile yatırımcının kayıtsızlık eğrisinin teğet olduğu portföyün ortaya konulması ile
mümkün olmaktadır. Teğet portföyün özelliği, ulaşılabilecek etkin varlıklar içinde faydayı
maksimize edecek portföy olmasıdır. Bunu göstermek için aşağıdaki şekil incelenebilir.
Şekilde farklı kayıtsızlık eğrilerine sahip iki yatırımcının etkin sınır üzerindeki kişisel
optimum portföyleri (K ve J) görülmektedir. Daha önceki bölümde de görüldüğü gibi göreli
olarak daha dik eğimli kayıtsızlık eğrisine sahip olan A yatırımcısı, riske karşı B yatırımcısına
göre daha duyarlı bir yatırımcıyı temsil etmektedir. Kayıtsızlık eğrileri aynı fayda düzeyini
sağlayan risk - beklenen getiri oranı bileşimlerini işaret eden noktalardan oluştuğundan ve
yukarıya çıktıkça daha yüksek fayda düzeylerini temsil ettiklerinden, fayda maksimizasyonu
amacındaki yatırımcılar, olanaklar dâhilinde en yüksek kayıtsızlık eğrisi üzerindeki portföye
yatırım yapmayı tercih edeceklerdir.
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A yatırımcısının faydasını maksimize eden ve dolayısıyla yatırım yapacağı potföyün K
varlığı olduğu söylenebilir. Şekilde yer alan hem S hem de K varlıkları Markowitz etkin sınır
üzerinde bulunmaları nedeniyle aynı risk düzeyindeki diğer tüm varlıklardan daha yüksek
beklenen getiri oranlarına sahiplerdir. Örneğin K varlığı, aynı riske sahip ancak daha düşük
beklenen getiri oranına sahip L varlığına tercih edilmektedir çünkü aynı risk seviyesinde
olmasına karşın beklenen getiri oranı daha yüksektir. Diğer yandan etkin sınır üzerinde
olmasına karşın S varlığının K varlığına tercih edilmemesinin nedeni ise daha düşük bir fayda
düzeyini (𝑈𝑈2𝑎𝑎 ) sağlamasıdır. Yatırımcının amacı faydasını maksimize etmek olduğundan 𝑈𝑈0𝑎𝑎
düzeyinde fayda sağlayan K varlığını tercih edecektir. Ayrıca 𝑈𝑈1𝑎𝑎 kayıtsızlık eğrisi üzerindeki
noktalar 𝑈𝑈0𝑎𝑎 kayıtsızlık eğrisi üzerindeki noktalara göre daha yüksek fayda düzeylerini temsil
etmesine karşın, yatırım olanakları kümesi içindeki hiçbir varlık bu düzeye ulaşamadığından
𝑈𝑈1𝑎𝑎 düzeyinde optimuma ulaşılmaktadır. Fayda maksimizasyonu sağlayan bu süreç, B
yatırımcısı için de aynı şekilde olmaktadır. B yatırımcısı da etkin sınır ile kayıtsızlık eğrisinin
teğet olduğu noktaya (J) yatırım yaparak kendi risk-beklenen getiri oranı tercihleri uyarınca
en yüksek fayda seviyesine (𝑈𝑈0𝑏𝑏 ) ulaşmaktadır.
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Uygulamalar

Portföyün risk ve beklenen getiri oranının hesaplanması
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Uygulama Soruları

Portföyün riski nasıl hesaplanır?
Portföye dahil edilecek varlıklar nasıl seçilir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Markowitz portföy teorisine göre yatırımcılar yatırım tercihlerini yalnızca risk ve
beklenen getiri oranlarına dayandırırlar. Buna göre aynı beklenen getiri oranı düzeyinde en
düşük riskli varlık seçilmekte ya da aynı riskli varlıklar arasından en yüksek beklenen getiri
oranına sahip varlığa yatırım yapılmaktadır. Markowitz portföy teorisi bütün riskli varlıkların
risk ve beklenen getiri oranlarının ortaya konulup her risk düzeyinde diğerlerinden daha
yüksek beklenen getiri oranına sahip “etkin” portföylerin belirlendiğini ifade etmektedir.
Buradan hareketle rasyonel bir yatırımcı bu varlıklar arasından kişisel risk-beklenen getiri
oranı tercihleri doğrultusunda faydasını maksimize edecek olan etkin portföye yatırım
yapacaktır. Portföyün toplam riskinin, portföy içinde yer alan varlıkların risklerinin
ortalamasına eşit olmamasının nedeni, portföy içindeki varlıkların getiri oranlarının aynı anda
farklı şekilde hareket etmelerinden kaynaklanmaktadır. Matematiksel olarak bu durum,
varlıkların getiri oranlarının kovaryansı ile açıklanabilir. Bu nedenle Markowitz öncesi
döneme ait portföy yaklaşımında portföy riskini belirleyen temel unsur “portföy içinde
bulunan varlık sayısı” iken, modern portföy teorisinin ortaya konulmasıyla birlikte portföy
riskini oluşturan temel unsur “portföy içinde bulunan varlıkların getiri oranlarının birbirleriyle
olan kovaryansları” olmuştur.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi Markowitz portföy teorisine göre yatırımcıların yatırım
tercihlerini dayandırdığı parametrelerdir?
a. Risk ve fayda
b. Risk ve beklenen getiri oranı
c. Risk ve likidite
d. Beklenen getiri oranı ve likidite
e. Likidite ve servet
2) Aşağıdaki kavramlardan hangisi çeşitlendirme stratejisi ile riskin azaltılabilmesine
neden olmaktadır?
a. Risk etkisi
b. Standart sapma etkisi
c. Varyans etkisi
d. Kovaryans etkisi
e. Getiri etkisi
3) Aynı risk düzeyinde en yüksek beklenen getiri oranına sahip varlıkların
oluşturduğu yatırım aracı kümesi aşağıdakilerden hangisidir?
a. Yatırım olanakları kümesi
b. Fayda kümesi
c. Kovaryans sınırı
d. Etkin sınır
e. Optimum sınır
4) Etkin sınır ne demektir? Açıklayınız.
5) Rasyonel bir yatırımcının optimum portföy seçim sürecini açıklayınız.
6) Yatırımcı kayıtsızlık eğrisi nedir? Yatırımcıların hangi özelliğini gösterir?
Açıklayınız.
7) Kayıtsızlık eğrilerindeki farklılığın portföy seçim süreci üzerindeki etkisini
açıklayınız.
8) Portföy oluşturmanın risk üzerindeki etkisini açıklayınız.
9) Portföyde yer alan varlıkların getiri oranları arasındaki korelasyon katsayısının
portföy riski üzerindeki etkisini açıklayınız.
10) Standart sapma nedir, bir finansal varlığın getiri oranının standart sapması neyi
gösterir? Açıklayınız.

Cevaplar
1) ( B )
150

2) ( D )
3) ( D )
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6. SERMAYE PİYASASI TEORİSİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
6.1. Sermaye Piyasası Teorisinin Varsayımları
6.2. Sermaye Piyasası Teorisi
6.3. Sermaye Piyasası Doğrusu
6.4. Optimum Portföyün Seçimi
6.5. Pazar Portföyü
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

Optimum portföy seçimi nasıl gerçekleşir?

154

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

6.1.

Sermaye Piyasası Teorisinin varsayımlarının Teorik konuların okunması
öğrenilmesi

6.2.

Sermaye piyasası teorisinde beklenen getiri Teorik konuların okunması
oranı
risk
ilişkisinin
türetilmesinin
öğrenilmesi

6.3.

Risk beklenen getiri oranı ilişkisinin grafiksel Teorik konuların okunması
olarak oluşturulması

6.4.

Optimum portföyün
öğrenilmesi

6.5.

Pazar portföyünün öneminin ve içeriğinin Teorik konuların okunması
öğrenilmesi

nasıl

elde
veya

seçildiğinin Teorik konuların okunması
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Anahtar Kavramlar
Sermaye piyasası teorisi, optimum portföy, Pazar portföyü
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Giriş
Sermaye Piyasası Teorisi (SPT), Markowitz’in ortaya koyduğu modern portföy
teorisinden hareketle üretilen bir denge modelidir. Bu teori ile birlikte riskli varlıkların
fiyatlandırılması mümkün olmaktadır. Sermaye Piyasası Teorisi, riskli varlıkların yanında
risksiz varlığın da bulunduğu bir piyasada yatırımcıların portföy teorisinde belirtilen şekilde
davranmaları halinde varlıkların nasıl fiyatlanacağını açıklamaktadır. Bu teori, Sharpe 45 ve
Treynor tarafından eşzamanlı ancak birbirinden bağımsız olarak ortaya konulmuştur. Daha
sonra Mossin 46 ve Lintner 47 tarafından daha da geliştirilmiştir. Risksiz varlığın yatırım
olanakları içinde bulunması bir anlamda risksiz faiz oranı üzerinden borç verme olanağının
var olması anlamına gelmektedir. Dolayısıyla risksiz varlığın alınması borç verme olarak
değerlendirilirken, risksiz varlığın satılması ise borç alınması olarak değerlendirilebilir.
SPT'nin varsayımları arasında yatırımcıların diledikleri tutarsa aynı risksiz faiz oranı
üzerinden borç alıp verme olanağının varlığı, istedikleri tutarda risksiz varlığı satın
alabilecekleri ya da satabilecekleri anlamına gelmektedir. Ayrıca satın aldıkları risksiz
varlığın getirisi ile sattıkları risksiz varlığın maliyeti birbirine eşittir.
Yatırım olanakları arasına katılan risksiz varlık, hem yatırım olanakları kümesi içinde
yer alan her bir varlık ile farklı bileşimleriyle oluşturulabilecek yeni portföylerin meydana
gelmesine neden olmakta, hem de bu yolla etkin sınırın bir “eğri”den “doğru” halini olmasına
yol açmaktadır. Bu durum doğal olarak yatırımcı faydaları üzerinde etkide bulunarak tercihler
üzerinde önemli sonuçlara da neden olmaktadır. Markowitz etkin sınırda yer alan riskli bir
varlıkla risksiz varlıkların birleştirilmesi yoluyla oluşturulacak bir portföy, yalnızca risksiz
varlıkla, etkin sınır üzerindeki bir portföyün bileşimi olmalıdır. SPD ile elde edilen yeni etkin
sınırla ilgili şu sonuçlar ortaya çıkmaktadır: 48 Yeni etkin sınır (SPD), Markowitz’in
modelinde olduğu gibi bir eğri değil bir doğrudur, Riskli varlıklardan oluşan yalnızca bir
portföy etkindir (M portföyü), Borç alma ve borç verme olanaklarının varlığı yatırımcının
istediği her tip risk-beklenen getiri oranı bileşimine sahip portföyün oluşmasını mümkün hale
getirmektedir, SPD üzerinde yalnızca risksiz varlıkla pazar portföyü olarak adlandıran “teğet”
portföyün (M) farklı bileşimlerinden oluşan portföyler bulunmaktadır, Riskin fiyatı her zaman
pozitif olduğundan SPD, ex-ante pozitif eğimli olmalıdır, SPD’nin eğiminin negatif olarak
“gerçekleşmesi”, teorinin yanlış olduğu anlamına gelmez. Yalnızca o dönem için risksiz
varlığın pazar portföyünden daha yüksek getiri sağladığı anlamına gelir, SPD, farklı risk
seviyelerindeki optimum beklenen getiri oranı düzeylerinin belirlenmesinde kullanılabilir.
Sermaye piyasasında risksiz getiri oranı üzerinden borç alıp verebilme imkânının
olması üç önemli sonuç ortaya çıkarmaktadır. Buna göre; 49 sermaye piyasasının varlığı ile
45

William F.Sharpe, “Capital Asset Prices: A Theory of Market Equilibrium Under Conditions of Risk”,
Journal of Finance, Cilt.XIX, September, 1964, ss.425-442.

46

Jan Mossin, “Equilibrium in a Capital Market”, Econometrica, October,1966, ss.768-783.

47

John Lintner, “The Valuation of Risk Assets and Selection of Risky Investments in Stock Portfolios and
Capital Budgets”, Review of Economics and Statistics, February, 1965, ss.13-37.

48

Jones, Op.cit., ss.672,674-675.

49

Ibid., s.183.
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birlikte herkes aynı risk seviyesinde daha üst kayıtsızlık eğrisine ulaşarak daha yüksek fayda
sağlamakta ve bundan kimse zarar görmemektedir, bütün yatırımcılar, kişisel risk
tercihlerinden bağımsız olarak (kayıtsızlık eğrilerinin şekilleri ne olursa olsun) yalnızca pazar
portföyü ve risksiz varlığın farklı bileşimlerine yatırım yapar ve denge durumunda, risk ile
beklenen getiri oranı arasındaki marjinal ikame oranı kişilerin riske karşı tutumlarından
bağımsız olarak aynıdır.
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Portföy Teorisi, yatırımcıların riskli varlıklardan oluşan yatırım olanakları kümesi
içindeki hangi varlıklara yatırım yapması gerektiği sorununu kişisel fayda optimizasyonu
çerçevesinde çözmektedir. Bu yaklaşıma göre veri risk seviyesinde en yüksek getiri oranına
sahip olan portföyler yatırım için etkin olarak adlandırılmakta ve bu varlıklar arasından
hangisinin seçileceği yatırımcıların risk-beklenen getiri oranı kayıtsızlık eğrilerinin eğimi ile
elde edilen risk alabilme derecesine bağlı olarak belirlenmektedir. Her yatırımcı, kendi fayda
fonksiyonu doğrultusunda kendisine özgü risk alma derecesine sahiptir ve sahip olduğu risk
alabilme özelliğine göre o risk seviyesindeki en yüksek beklenen getiri oranına sahip portföye
yatırım yapmalıdır.
Sermaye Piyasası Teorisi (SPT), Markowitz’in ortaya koyduğu modern portföy
teorisinden hareketle üretilen bir denge modelidir. Bu teori ile birlikte riskli varlıkların
fiyatlandırılması mümkün olmaktadır. Sermaye Piyasası Teorisi, riskli varlıkların yanında
risksiz varlığın da bulunduğu bir piyasada yatırımcıların portföy teorisinde belirtilen şekilde
davranmaları halinde varlıkların nasıl fiyatlanacağını açıklamaktadır. Bu teori, Sharpe 50 ve
Treynor tarafından eşzamanlı ancak birbirinden bağımsız olarak ortaya konulmuştur. Daha
sonra Mossin 51 ve Lintner 52 tarafından daha da geliştirilmiştir.

6.1. Sermaye Piyasası Teorisinin Varsayımları
SPT'nin varsayımları aşağıdaki gibi sıralanabilir: 53
1.

Varsayım: Yatırımcı seçimi, varlıkların beklenen getiri oranları ve standart
sapmalarına (risklerine) dayalı olarak yapılmaktadır.

2.

Varsayım: Yatırımcılar riskten kaçınırlar, aynı beklenen getiri oranı düzeyinde daha
düşük riskli varlığı tercih ederler.

3.

Varsayım: Yatırımcılar doyumsuzdur.Aynı riskli varlıklar arasında daha yüksek
beklenen getiri oranına sahip varlığı tercih ederler.

4.

Varsayım: Bütün yatırımcılar, homojen beklentilere sahiptir.

50

William F.Sharpe, “Capital Asset Prices: A Theory of Market Equilibrium Under Conditions of Risk”,
Journal of Finance, Cilt.XIX, September, 1964, ss.425-442.

51

Jan Mossin, “Equilibrium in a Capital Market”, Econometrica, October,1966, ss.768-783.

52

John Lintner, “The Valuation of Risk Assets and Selection of Risky Investments in Stock Portfolios and
Capital Budgets”, Review of Economics and Statistics, February, 1965, ss.13-37.

53

William F.Sharpe ve Gordon J.Alexander, Investments, Prentice Hall Inc., USA, 1990, ss.195-196, Donald
E.Fisher ve Ronald J.Jordan, Security Analysis and Portfolio Management, 4th Edt., PrenticeHall, 1987,
ss.74,637, Jack Clark Francis, Investment Analysis and Management, 5th Edt., McGrawHill, NewYork, 1991,
s.624, Mustafa Özçam, Varlık Fiyatlama Modelleri Aracılığıyla Dinamik Portföy Yönetimi, Sermaye Piyasası
Kurulu Yayınları, Ankara, 1997, s.20, Frank K.Reilly ve Keith C.Brown, Investment Analysis and Portfolio
Management, 5th Edt., Dryden Press, FortWorth, 1997, s.279, Robert A.Haugen, Modern Investment Theory,
3rd Edt., Prentice Hall Inc, Englewood Cliffs, 1993, s.194, Charles P.Jones, Investments Analysis and
Management, 3rd Edt., John Wiley and Sons Inc., NewYork, s.664,
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5.

Varsayım: Bütün yatırımcılar, aynı tek dönemlik yatırım ufkuna sahiptir.

6.

Varsayım: Bütün yatırımcılar, diledikleri tutarda parayı herkes için geçerli ve tek olan
risksiz faiz oranı üzerinden borçlanabilir veya borç verebilirler.

7.

Varsayım: Bütün yatırımlar sonsuz sayıda parçaya bölünebilir.

8.

Varsayım: Vergi ya da işlem maliyetleri yoktur.

9.

Varsayım: Faiz oranları üzerinde enflasyon ya da herhangi bir başka bir belirsizlik
yoktur.

10. Varsayım: Sermaye piyasası dengededir.
11. Varsayım: Sermaye piyasası etkindir.
12. Varsayım: Yatırımcılar tek başlarına varlık fiyatlarını etkileyemezler.
13. Varsayım: Açığa satışla engeli yoktur.

6.2. Sermaye Piyasası Teorisi
Sermaye piyasası Teorisi, yatırımcıların yatırım yapabileceği varlıklar arasında risksiz
varlığın da bulunduğunu ortaya oymaktadır. Risksiz varlığın yatırım olanakları içinde var
olması ise Markowitz portföy teorisi ile aynı yaklaşımların uygulanması halinde bile çok
farklı yatırım sonuçlarının ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Bunun için ilk önce risksiz
varlığın da içerildiği portföylerin risk ve beklenen getiri oranının incelenmesinden başlanarak
bu durumda yatırımcı tercihlerinde ve piyasa dengesinde oluşan durum açıklanacaktır.

6.2.1. Risksiz Varlık ile Riskli Varlığın Getiri Oranlarının Kovaryansı
Risksiz varlığın yatırım olanakları içinde bulunması bir anlamda risksiz faiz oranı
üzerinden borç verme olanağının var olması anlamına gelmektedir. Dolayısıyla risksiz
varlığın alınması borç verme olarak değerlendirilirken, risksiz varlığın satılması ise borç
alınması olarak değerlendirilebilir. SPT'nin varsayımları arasında yatırımcıların diledikleri
tutarsa aynı risksiz faiz oranı üzerinden borç alıp verme olanağının varlığı, istedikleri tutarda
risksiz varlığı satın alabilecekleri ya da satabilecekleri anlamına gelmektedir. Ayrıca satın
aldıkları risksiz varlığın getirisi ile sattıkları risksiz varlığın maliyeti birbirine eşittir.
Risksiz varlığın bulunması, bu varlığın portföye alınabilmesi anlamına gelmektedir.
Dolayısıyla içerisinde risksiz varlığın da bulunduğu bir portföyün riskinin hesaplanabilmesi
için risksiz varlık ile riskli varlığın kovaryansının incelenmesi gerekir.
Risksiz varlığın özelliği, bu varlığın yatırımcısına sağlayacağı getiri oranının kesin
olarak bilinmesi, bu konuda bir belirsizlik olmamasıdır. Dolayısıyla bu varlığın beklenen
getiri oranı, gerçekleşen getiri oranına eşittir. Diğer yandan getiri oranının değişme olasılığı
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olmadığı için standart sapması sıfırdır. Risk ve beklenen getiri oranı anlamında bu özelliklere
sahip risksiz varlığın, riskli varlıklarla bir araya getirilerek portföy oluşturulması durumunda,
portföy riski üzerindeki etkisini belirleyen kovaryans da özel bir önem kazanmaktadır.
Herhangi iki varlığın getiri oranları arasındaki kovaryans aşağıdaki gibi gösterilebilir:
𝒏𝒏

𝝈𝝈𝒊𝒊,𝒋𝒋 = � 𝑷𝑷𝒌𝒌 �[𝑹𝑹𝒊𝒊𝒊𝒊 − 𝑬𝑬(𝑹𝑹𝒊𝒊 )]. �𝑹𝑹𝒋𝒋𝒋𝒋 − 𝑬𝑬(𝑹𝑹𝒋𝒋 )��
𝒌𝒌=𝟏𝟏

σi,j = i ile j varlıklarının beklenen getiri oranlarının kovaryansı,
Pk = k durumunun gerçekleşme olasılığı,

R ik = k durumu gerçekleştiğinde i varlığının getiri oranı,

R jk = k durumu gerçekleştiğinde j varlığının getiri oranı,
E(R i ) = i varlığının beklenen getiri oranı,

E(R j ) = j varlığının beklenen getiri oranı.

Bu formül, bir riskli varlıkla bir risksiz varlıktan oluşturulan portföy için ele
alındığında, özel bir durum ortaya çıkmaktadır. Bunun nedeni ise risksiz varlığın beklenen
getiri oranı ile tüm k durumlarında gerçekleşecek olan getiri oranlarının birbirleriyle aynı
olmasından ileri gelmektedir. Diğer bir deyişle her durumda beklenen getiri
gerçekleşmektedir. Bu nedenle formül içinde yer alan [R rfk − E(R rf )] terimi 0 olacaktır. Bu
ise kovaryansın tamamen 0 olmasına yol açmaktadır. Diğer bir deyişle riskli varlığın getiri
oranını etkileyen durumlar risksiz verlığın getiri oranı üzerinde etkisizdir, bu da riskli varlık
ile risksiz varlığın getiri oranları arasında ilişkinin olmamasına neden olmaktadır. Bu durum
matematiksel olarak şu şekilde gösterilebilir:
𝒏𝒏

𝝈𝝈𝒓𝒓𝒓𝒓,𝒊𝒊 = � 𝑷𝑷𝒌𝒌 ��𝑹𝑹𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓 − 𝑬𝑬(𝑹𝑹𝒓𝒓𝒓𝒓 )�. [𝑹𝑹𝒊𝒊𝒊𝒊 − 𝑬𝑬(𝑹𝑹𝒊𝒊 )]�
𝒌𝒌=𝟏𝟏

σrf,i = risksiz varlık (rf) ile riskli varlığın (i) getiri oranlarının kovaryansı,
Pk = k durumunun gerçekleşme olasılığı,
R rf = risksiz varlığının getiri oranı,

R ik = k durumu gerçekleştiğinde riskli varlığın (i) getiri oranı,
E(R rf ) = risksiz varlığının (beklenen) getiri oranı,

E(R i )= i varlığının beklenen getiri oranı.
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Risksiz varlığın beklenen getiri oranı ile gerçekleşen getiri oranı eşit olduğuna göre
ikisi arasındaki fark 0'dır:
𝐑𝐑 𝐫𝐫𝐫𝐫𝐫𝐫 = 𝐄𝐄(𝑹𝑹𝒓𝒓𝒓𝒓 )

�𝑹𝑹𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓 − 𝑬𝑬�𝑹𝑹𝒓𝒓𝒓𝒓 � = 𝟎𝟎�

Bu sonuç kovaryans üzerinde aşağıdaki gibi bir sonucun ortaya çıkmasına neden olur:
𝒏𝒏

𝝈𝝈𝒓𝒓𝒓𝒓,𝒊𝒊 = � 𝑷𝑷𝒌𝒌 {[𝟎𝟎]. [𝑹𝑹𝒊𝒊𝒊𝒊 − 𝑬𝑬(𝑹𝑹𝒊𝒊 )]}
𝒌𝒌=𝟏𝟏

𝝈𝝈𝒓𝒓𝒓𝒓,𝒊𝒊 = 𝟎𝟎
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Örnek.1: R rf risksiz varlığı ve i hisse senetlerinin farklı senaryoların
gerçekleşmesi karşısındaki getiri oranı dağılımları aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Bu
tabloya göre R rf ile i hisse senetlerinin getiri oranlarının birbirleriyle olan
kovaryanslarını hesaplayınız.

Senaryo
S1

0,03

S2

Pj

R ij

R rf

-0,05

0,03

0,06

-0,03

0,03

S3

0,1

-0,02

0,03

S4

0,14

0

0,03

S5

0,17

0,06

0,03

S6

0,17

0,07

0,03

S7

0,14

0,09

0,03

S8

0,1

0,1

0,03

S9

0,06

0,13

0,03

S10

0,03

0,14

0,03

S
1

,03

0,05

0,0015

S
2

0,03

0,0018

,03

.0009

,03

.0018

0,0814

-

-

Pj ��R ij − E(R i )�(R rf − E(R rf ))�

R rf − E(R rf )

Pj . R rf

R rf

0,1014

,06

S

R ij − E(R i )

Senaryo

Pj

R ij

Pj . R ij

Cevap 1: kovaryans aşağıdaki tablo yardımıyla hesaplanabilir:

0

0

0

0

0

0
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3

,1

0,02

0,002

S
4

0

,14
S

5

,06

,0102

,17

,07

,0119

,14

,09

,0126

,1

,1

,01

,06

,13

,0078

,03

,14

,0042

,0086

0
,03

.0051

,0186

0
,03

.0051

,0386

0
,03

.0042

,0486

0
,03

.003

,0786

0
,03

.0018

,0886

0
,03

.0009

0

T
oplam

.0042

0

S
10

,03

0

S
9

0,0514

-

0

S
8

.003

0

S
7

,03

0
,17

S
6

0,0714

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
,00

=

,0514

=

,03

0

𝛔𝛔𝐢𝐢,𝐤𝐤 =

6.2.2. Risksiz Varlık ile Riskli Varlıktan Oluşan Portföyün Beklenen
Getiri Oranı ve Riski
Portföyün riskinin hesaplanmasında, portföy içinde yer alan varlıkların getiri
oranlarının kovaryanslarının özel bir öneme sahip olduğu daha önceki derslerde de
açıklanmıştı. Burada riskli varlıkla risksiz varlığın bir araya getirilmesiyle oluşturulan bir
portföyün beklenen getiri oranı ile riskinin hesaplanması ele alınacaktır.
Portföyün beklenen getiri oranı, portföy içinde yer alan varlıkların beklenen getiri
oranlarının ağırlıklı ortalamasıdır.
𝑬𝑬�𝑹𝑹𝒑𝒑 � = 𝒘𝒘𝒓𝒓𝒓𝒓 . 𝑹𝑹𝒓𝒓𝒓𝒓 + �𝟏𝟏 − 𝒘𝒘𝒓𝒓𝒓𝒓 �. 𝑬𝑬(𝑹𝑹𝒆𝒆 )

E�R p � = portföyün beklenen getiri oranı,

wrf = risksiz varlığın portföy içindeki payı,

R rf = risksiz varlığın getiri oranı,

E(R e ) = riskli varlığın beklenen getiri oranı.

Örnek 2: Hazine bonosunun (risksiz varlığın) getiri oranı 0.05, A hisse
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senedinin beklenen getiri oranı ise 0.062’dir. Yatırımcı, yatırım tutarının %40’ını
hazine bonosuna, geri kalanını ise A hisse senedine yatırarak bir portföy oluşturmayı
planlamaktadır. Buna göre portföyün beklenen getiri oranı ne kadardır?
Cevap 2:
𝐄𝐄�𝐑𝐑 𝐩𝐩 � = 𝐰𝐰𝐫𝐫𝐫𝐫 . 𝐑𝐑 𝐫𝐫𝐫𝐫 + (𝟏𝟏 − 𝐰𝐰𝐫𝐫𝐫𝐫 ). 𝐄𝐄(𝐑𝐑 𝐞𝐞 )

𝐄𝐄�𝐑𝐑 𝐩𝐩 � = 𝟎𝟎. 𝟒𝟒𝟒𝟒 𝐱𝐱 𝟎𝟎. 𝟎𝟎𝟎𝟎 + 𝟎𝟎. 𝟔𝟔𝟔𝟔 𝐱𝐱 𝟎𝟎. 𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎
𝐄𝐄�𝐑𝐑 𝐩𝐩 � = 𝟎𝟎. 𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎

Örnek 3: A, B ve C hisse senetlerinin beklenen getiri oranları sırasıyla
%6.2, %6.5 ve %7’dir. Hazine bonosu getiri oranı %5 ise, bu 4 varlığa yapılan eşit
oranda yatırımla oluşturulan portföyün beklenen getiri oranı nedir?
Cevap 3:
𝐄𝐄�𝐑𝐑 𝐩𝐩 � = (𝟎𝟎. 𝟐𝟐𝟐𝟐 𝐱𝐱 𝟎𝟎. 𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎) + (𝟎𝟎. 𝟐𝟐𝟐𝟐 𝐱𝐱 𝟎𝟎. 𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎) + (𝟎𝟎. 𝟐𝟐𝟐𝟐 𝐱𝐱 𝟎𝟎. 𝟎𝟎𝟎𝟎) + (𝟎𝟎. 𝟐𝟐𝟐𝟐 𝐱𝐱 𝟎𝟎. 𝟎𝟎𝟎𝟎)
𝐄𝐄�𝐑𝐑 𝐩𝐩 � = 𝟎𝟎. 𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎

Riskli varlık ile risksiz varlık arasındaki kovaryansın sıfır olması ise bu iki varlıktan
oluşan portföyün riskinin aşağıdaki gibi olmasına neden olmaktadır:
𝝈𝝈𝟐𝟐𝒑𝒑 = 𝒘𝒘𝟐𝟐𝒓𝒓𝒓𝒓 𝝈𝝈𝟐𝟐𝒓𝒓𝒓𝒓 + (𝟏𝟏 − 𝒘𝒘𝒓𝒓𝒓𝒓 )𝟐𝟐 𝝈𝝈𝟐𝟐𝒆𝒆 + 𝟐𝟐𝒘𝒘𝒓𝒓𝒓𝒓 �𝟏𝟏 − 𝒘𝒘𝒓𝒓𝒓𝒓 �𝝈𝝈𝒓𝒓𝒓𝒓,𝒆𝒆

σ2p = portföyün varyansı,

σ2rf = risksiz varlığın varyansı,

σ2e = riskli varlığın varyansı,

σrf,e= risksiz varlıkla riskli varlığın kovaryansı.

Risksiz varlığın varyansı ve riskli varlıkla kovaryansı sıfır olduğundan, portföy
varyansı şu şekli alır:
𝝈𝝈𝟐𝟐𝒓𝒓𝒓𝒓 = 0 ve 𝝈𝝈𝒓𝒓𝒓𝒓,𝒆𝒆 = 0
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dolayısıyla;
𝝈𝝈𝟐𝟐𝒑𝒑 = 𝒘𝒘𝟐𝟐𝒓𝒓𝒓𝒓 . 𝟎𝟎 + (𝟏𝟏 − 𝒘𝒘𝒓𝒓𝒓𝒓 )𝟐𝟐 . 𝝈𝝈𝟐𝟐𝒆𝒆 + 𝟐𝟐. 𝒘𝒘𝒓𝒓𝒓𝒓 . �𝟏𝟏 − 𝒘𝒘𝒓𝒓𝒓𝒓 �. 𝟎𝟎
𝝈𝝈𝟐𝟐𝒑𝒑 = (𝟏𝟏 − 𝒘𝒘𝒓𝒓𝒓𝒓 )𝟐𝟐 𝝈𝝈𝟐𝟐𝒆𝒆

Elde edilen sonuç şunu göstermektedir. Risksiz varlığın bulunduğu bir portföyün riski,
yalnızca riskli varlığın riskinin riskli varlığın ağırlığı ile çarpımı kadar olmaktadır. Diğer bir
deyişle risksiz varlığın portföy riskine katkısı olmamaktadır. Yatırımcı bir riskli, bir risksiz
varlıktan oluşan bir portföy kurduğunda, toplam yatırımının yalnızca riskli varlığa yatırdığı
kısmını riske etmiş olmaktadır.
Risk ölçüsü olarak standart sapma kullanıldığında ise portföy riski şu şekilde
gösterilebilir:
𝝈𝝈𝒑𝒑 = �𝟏𝟏 − 𝒘𝒘𝒓𝒓𝒓𝒓 �𝝈𝝈𝒆𝒆
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Örnek 4: Bir risksiz varlık ile riskli varlığa ilişkin veriler aşağıdaki gibidir:
Risksiz getiri oranı (𝑅𝑅𝑟𝑟𝑟𝑟 ) = 0,08

Riskli varlık beklenen getiri oranı 𝐸𝐸(𝑅𝑅𝑒𝑒 ) = 0,12

Riskli varlığın getiri oranının standart sapması (𝜎𝜎𝑒𝑒 ) = 0,15

Farklı oranlarda riskli ve risksiz varlıklardan oluşan portföylerin beklenen getiri
oranları aşağıdaki gibidir:
Portföy
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
P10
P11
P12
P13
P14
P15
P16
P17
P18
P19
P20
P21

1
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0
-0,1
-0,2
-0,3
-0,4
-0,5
-0,6
-0,7
-0,8
-0,9
-1

𝒘𝒘𝒓𝒓𝒓𝒓

0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08

𝑹𝑹𝒓𝒓𝒓𝒓

0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1
1,1
1,2
1,3
1,4
1,5
1,6
1,7
1,8
1,9
2

�𝟏𝟏 − 𝒘𝒘𝒓𝒓𝒓𝒓 �

0,12
0,12
0,12
0,12
0,12
0,12
0,12
0,12
0,12
0,12
0,12
0,12
0,12
0,12
0,12
0,12
0,12
0,12
0,12
0,12
0,12

𝑬𝑬(𝑹𝑹𝒆𝒆 )

𝑬𝑬�𝑹𝑹𝒑𝒑 �

0,080
0,084
0,088
0,092
0,096
0,100
0,104
0,108
0,112
0,116
0,120
0,124
0,128
0,132
0,136
0,140
0,144
0,148
0,152
0,156
0,160

wrf , portföy içinde risksiz varlığın ağırlığı olmak üzere, yatırımcının sahip olduğu
bütün kaynaklarını risksiz varlığa yatırması durumu (wrf = 1) , yatırım tutarının tamamı
kadar borçlanarak sahip olduğu kaynaklarla birlikte tüm hepsini riskli varlığa yatırdığı durum
ise (wrf = −1) olarak gösterilmektedir. Yukarıdaki tabloda yatırımcının sahip olduğu
kaynakları riskli ve risksiz varlık arasında çeşitli oranlarda dağıtması sonucu elde edilen farklı
portföylerin beklenen getiri oranları yer almaktadır. Doğal olarak portföy içinde beklenen
getiri oranı yüksek olan riskli varlığın payı arttıkça portföy riski de artmaktadır. Bu durum
aşağıdaki grafikte de açıkça görülmektedir.
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Yukarıdaki şekilde de görülmektedir ki portföy içinde risksiz varlığın payı arttıkça
portföyün beklenen getiri oranı azalmaktadır. Buna karşın riskli varlığın portföy içindeki
payının artması beklenen getiri oranını arttırmaktadır. Şekilde de görüldüğü gibi riskli varlığın
beklenen getiri oranı, risksiz varlığın getiri oranından daha yüksektir. Bunun nedeni,
yatırımcıların riskli bir varlığa yatırım yaptıklarında bundan bekleyecekleri getirinin, risksiz
getiri yanında alınan riske paralel bir şekilde risk priminin �E�R p � − R rf � de olmasıdır.
Pozitif bir risk primi beklentisi içinde olmadan rasyonel yatırımcıların risk alarak riskli
yatırım araçlarını satın alması beklenemez. Dolayısıyla riskli varlığın “beklenen” getirisi her
zaman risksiz varlıktan yüksek olmalıdır. Ancak gerçekleşen getiri doğal olarak risksiz
varlıktan da düşük hatta negatif olabilir. Bu durum zaten riskin doğasında vardır.
Şekilde dikkat edilmesi gereken bir başka durum da kaldıraçlı portföylerin beklenen
getiri oranlarıdır. Burada kaldıraçlı portföy olarak tanımlanan portföyler, borçlanarak (risksiz
varlık satarak ya da risksiz varlığa negatif yatırım yaparak) oluşturulan portföylerdir. Risksiz
faiz oranı üzerinden borçlanarak elde edilen fonlarla riskli varlığa yatırım yapılması, bu
şekilde oluşturulan portföylerin beklenen getiri oranının daha da artmasına yol açmaktadır.
Portföy içinde risksiz varlığın payının artıp azalmasının portföy riski üzerindeki etkisi
ise aşağıdaki tabloda yer almaktadır:
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wrf

Portföy
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
P10
P11
P12
P13
P14
P15
P16
P17
P18
P19
P20
P21

(1 − wrf )

σrf

1
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0
-0,1
-0,2
-0,3
-0,4
-0,5
-0,6
-0,7
-0,8
-0,9
-1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

σp

σe

0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1
1,1
1,2
1,3
1,4
1,5
1,6
1,7
1,8
1,9
2

0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15

0,000
0,015
0,030
0,045
0,060
0,075
0,090
0,105
0,120
0,135
0,150
0,165
0,180
0,195
0,210
0,225
0,240
0,255
0,270
0,285
0,300

Riskli varlığın portföy içindeki ağırlığının artması portföyün riskini de arttırmakta,
borçlanarak elde edilen fonların da riskli varlığa yatırılması durumunda portföy riski oldukça
yüksek düzeylere ulaşmaktadır. Bu durum aşağıdaki şekilde de görülebilmektedir.

0,350

σp

0,300

P21

0,250

P19
P16

0,200
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0,100
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-1

-0,5
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0,5
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1
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Risksiz varlığın portföye katılması, her iki grafik ve tabloda da görüldüğü gibi, portföy
risk ve beklenen getiri oranını “doğrusal” olarak etkilemektedir. Risksiz varlığın ağırlığının
artması, hem beklenen getiri oranını hem de riskini doğrusal olarak azaltmaktadır. Portföy
riskindeki azalışın risksiz varlığın ağırlığı ile doğrusal olmasının nedeni, daha önce de
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açıklandığı gibi riskli varlık ile risksiz varlık getiri oranları arasındaki kovaryansın sıfır
olmasından kaynaklanmaktadır.
Bir riskli varlıkla risksiz varlığın bir araya getirilmesiyle oluşturulan portföyün
beklenen getiri oranı ile portföy riski arasındaki ilişki de aşağıdaki şekilde gösterilmektedir.
E(Rp)

0,18

P21

0,16
P14

0,14
0,12

P7

0,1

P2

Rrf0,08
=

P18

P10
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0,04
0,02
0

0

0,1

0,2

σ
0,3 p

6.3. Sermaye Piyasası Doğrusu
Yatırımcıların yatırım yapabilecekleri seçenekler arasında risksiz varlığın da
bulunması teori açısından özel sonuçlara yol açmaktadır. Yatırımcıların Markowitz portföy
teorisine uygun olarak yatırım tercihlerinde bulunduklarında her zaman etkin sınır üzerindeki
portföylerin tercih edileceği bilinmektedir. Ancak burada yatırım olanakları arasına katılan
risksiz varlık, hem yatırım olanakları kümesi içinde yer alan her bir varlık ile farklı
bileşimleriyle oluşturulabilecek yeni portföylerin meydana gelmesine neden olmuş, hem de
bu yolla etkin sınırın bir “eğri”den “doğru” halini olmasına yol açmıştır. Bu durum doğal
olarak yatırımcı faydaları üzerinde etkide bulunarak tercihler üzerinde önemli sonuçlara da
neden olmuştur.
Markowitz etkin sınırda yer alan riskli bir varlıkla risksiz varlıkların birleştirilmesi
yoluyla oluşturulacak bir portföy, yalnızca risksiz varlıkla, etkin sınır üzerindeki bir portföyün
bileşimi olmalıdır. Risk - beklenen getiri oranı diyagramı üzerinde risksiz varlıkla etkin
sınırdaki çeşitli portföylerin bileşimi aşağıdaki gibi gösterilebilir.
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Kaynak: Altay, Erdinç (2004), Sermaye Piyasasında Varlık Fiyatlama Teorileri:
Sermaye Piyasası Teorisi ve Arbitraj Fiyatlama Teorisi, 2. Basım, Derin Yayınları, İstanbul,
s.58.

Şekilde de görüldüğü gibi rasyonel bir yatırımcı, yatırım tutarının bir kısmını (wrf )
risksiz varlığa, geri kalanı da (1 − wrf ) etkin sınırda yer alan portföylerden birine yatırarak
(örneğin şekildeki K portföyü), R rf K doğrusu üzerindeki noktalardan birine ulaşabilir. R rf K
doğrusunu oluşturan noktaların sembolize ettiği her portföy, sahip oldukları risk düzeyine
göre aynı riske sahip diğer bütün portföylerden daha yüksek beklenen getiri oranına sahiptir.
Benzer bir şekilde, etkin sınır üzerinde bulunan ancak K’ya göre daha yüksek risk ve
beklenen getiri oranı olan L portföyü ile risksiz varlığın (R rf ) bileşimi ile oluşturulan tüm
portföyler de (R rf L doğrusu) yine R rf K doğrusu da dahil olmak üzere altında kalan diğer
bütün portföylerden üstündür ve yatırımcı tarafından tercih edilecektir. Dolayısıyla her risk
düzeyinde Markowitz etkin sınırda yer alan daha üst seviyelerindeki portföylerle risksiz varlık
birleştirilerek daha üstün portföyler elde edilebilir. Ancak şekil incelendiğinde bunun bir sınırı
olduğu görülmektedir. Bu sınır, bileşimle elde edilen doğrunun, etkin sınıra teğet olduğu
noktadır (M portföyü) olan R rf ve M noktalarından geçen doğrudur. Bu doğru, her risk
düzeyinde bu doğru üzerindeki portföylerden daha yüksek beklenen getiri oranına sahip
portföylerin oluşturulamayacağı bir sınırdır. Dolayısıyla risksiz varlığın da yatırım seçenekleri
içine alınmasıyla elde edilen yeni “etkin sınır” artık R rf ve M noktalarından geçen doğrudur
denilebilir. M noktası, yatırımcının bütün portföyünü riskli varlıklardan oluşturduğunu ifade
etmektedir. M noktasından ötede örneğin N noktasındaki bir portföye yatırım yapması
durumunda karşı karşıya kalacağı risk düzeyi ile risksiz faiz oranı üzerinden borçlanarak
kaldıraç etkisiyle elde ettiği tutarı M portföyüne yatırması (S portföyü) ile karşılaşacağı risk
düzeyi aynıdır. Ancak S portföyünden beklenen getiri oranı daha yüksek olduğu için
yatırımcının N portföyünü tercih etmesi rasyonel olmayacaktır.
Risksiz faiz oranı üzerinden borç alabilme ve borç verebilme olanağının olması, etkin
sınırı R rf M den geçen bir doğru haline getirmiştir. Bu yeni etkin sınır Sermaye Piyasası
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Doğrusu (SPD) olarak adlandırılmaktadır. SPD’nin R rf M arasında kalan kısmı yatırımcının
fonlarının bir kısmını M portföyüne, geri kalanını da risksiz varlığa yatırarak oluşturduğu
portföyleri göstermektedir. Diğer yandan doğrunun M noktasının sağında yer alan kısmı ise
risksiz faiz oranı üzerinden borçlanarak elde edilen tutarla mevcut fonların hepsinin M
portföyüne yatırıldığı kaldıraçlı portföyleri temsil etmektedir.

Kaynak: Altay, Erdinç (2004), Sermaye Piyasasında Varlık Fiyatlama Teorileri:
Sermaye Piyasası Teorisi ve Arbitraj Fiyatlama Teorisi, 2. Basım, Derin Yayınları, İstanbul,
s.60.

Pazar portföyü olarak adlandırılan M portföyü ile risksiz varlığın bileşiminden elde
edilen SPD yukarıdaki şekilde yer almaktadır. Şekilde görülen “A” bölümü, risksiz varlık ile
M portföyünün farklı oranlarda bileşimlerini temsil eden noktaların oluşturduğu portföyleri,
“B” kısmı ise borçlanarak elde edilen fonlar ile yatırım için ayrılan fonların tamamının M
portföyüne yatırılmasını ile elde edilen portföyleri göstermektedir.
Dolayısıyla SPD, etkin portföyler için risk-beklenen getiri oranı arasındaki ilişkini
ortaya koymaktadır. Bu doğru “Pazar Portföyü”yle (M) risksiz borç alma ya da borç verme
olanağını ile elde edilen portföylerin temsil ettiği noktaların oluşturduğu bir doğrudur.
Bu doğrunun denkleminin yazılabilmesi için iki unsurun bilinmesi gereklidir.
Bunlardan birincisi doğrunun y eksenini kestiği nokta, diğeri ise doğrunun eğimidir. Sermaye
piyasası doğrusu'nun dikey ekseni kestiği nokta risksiz getiri oranıdır (R rf ), eğimi ise pazar
portföyünün beklenen getiri oranı ile risksiz getiri oranı arasındaki farkın (E(R M ) − R rf ),
riskleri arasındaki farka ( σM − σrf ) oranıdır. Bu bilgilerden hareketle Sermaye Piyasası
Doğrusu denklemi aşağıdaki gibi yazılabilir:
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𝑬𝑬(𝑹𝑹𝑴𝑴 ) − 𝑹𝑹𝒓𝒓𝒓𝒓
𝑬𝑬�𝑹𝑹𝒑𝒑 � = 𝑹𝑹𝒓𝒓𝒓𝒓 + �
� . 𝝈𝝈𝒑𝒑
𝝈𝝈𝑴𝑴 − 𝝈𝝈𝒓𝒓𝒓𝒓

σrf = 0 olduğuna göre sonuç olarak SPD denklemi aşağıdaki gibi de yazılabilir:
𝑬𝑬(𝑹𝑹𝑴𝑴 ) − 𝑹𝑹𝒓𝒓𝒓𝒓
𝑬𝑬�𝑹𝑹𝒑𝒑 � = 𝑹𝑹𝒓𝒓𝒓𝒓 + �
� . 𝝈𝝈𝒑𝒑
𝝈𝝈𝑴𝑴

E�R p � = etkin portföyün beklenen getiri oranı,

E(R M ) = pazar portföyünün beklenen getiri oranı,
R rf = risksiz getiri oranı,

σp = etkin portföyün riski,

σM = pazar portföyünün riski.

Sermaye Piyasası Denklemi’nde yer alan (R rf ), yatırımcının tüketimini erteleyerek
yaptığı yatırım nedeniyle beklemesinin getirisi, [(E(R M ) − R rf )/σrf ] ise yatırımcının aldığı
bir birim risk başına getiri olarak adlandırılan eğimdir. Buradan hareketle SPD’nin
incelenmesi, riskin piyasa fiyatının belirlenmesini sağlamaktadır. Etkin portföyün riskinin bir
birim arttırılmasıyla elde edilmesi beklenen ekstra getiri oranını gösteren [(E(R M ) − R rf )/
σrf ] terimi, riskin piyasa fiyatını göstermektedir. Bu terimin, yatırımcının aldığı risk
miktarıyla ( σp ) çarpımı, yatırımcının almış olduğu riske karşılık beklediği getiri oranını
göstermektedir. Buna zamanın fiyatının ( R rf ) eklenmesi ise SPD denklemini ortaya
koymaktadır:
E�R p � = Beklenen getiri oranı,
R rf = Zamanın fiyatı,
�

𝐄𝐄(𝐑𝐑 𝐌𝐌 )−𝐑𝐑 𝐫𝐫𝐫𝐫
𝛔𝛔𝐌𝐌

� . 𝛔𝛔𝐩𝐩 = Riskin fiyatı.

Dolayısıyla;

E�R p � = (Zamanın Fiyatı) + ( Riskin Fiyatı ).(Risk Miktarı)
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Örnek 5: Pazarın beklenen getiri oranı %7, risksiz faiz oranı %4.5, Pazar
portföyünün standart sapması %2 ise, sermaye piyasası doğrusu üzerinde yer alan
ve %2,5 standart sapmaya sahip portföyün beklenen getiri oranı nedir?
Cevap 5:
𝐄𝐄�𝐑𝐑 𝐩𝐩 � = 𝐑𝐑 𝐫𝐫𝐫𝐫 + �
𝐄𝐄�𝐑𝐑 𝐩𝐩 � = 𝟎𝟎. 𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎 + �
𝐄𝐄�𝐑𝐑 𝐩𝐩 � = 𝟎𝟎. 𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎 + �

𝐄𝐄(𝐑𝐑 𝐌𝐌 ) − 𝐑𝐑 𝐫𝐫𝐫𝐫
� . 𝛔𝛔𝐩𝐩
𝛔𝛔𝐌𝐌

𝟎𝟎. 𝟎𝟎𝟎𝟎 − 𝟎𝟎. 𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎
� 𝐱𝐱 𝟎𝟎. 𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎
𝟎𝟎. 𝟎𝟎𝟎𝟎
𝟎𝟎. 𝟎𝟎𝟎𝟎 − 𝟎𝟎. 𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎
� 𝐱𝐱 𝟎𝟎. 𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎
𝟎𝟎. 𝟎𝟎𝟎𝟎

𝐄𝐄�𝐑𝐑 𝐩𝐩 � = 𝟎𝟎. 𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎

SPD ile elde edilen yeni etkin sınırla ilgili aşağıda sıralan sonuçlar ortaya
çıkmaktadır: 54
•

Yeni etkin sınır (SPD), Markowitz’in modelinde olduğu gibi bir eğri değil bir
doğrudur,

•

Riskli varlıklardan oluşan yalnızca bir portföy etkindir (M portföyü),

•

Borç alma ve borç verme olanaklarının varlığı yatırımcının istediği her tip riskbeklenen getiri oranı bileşimine sahip portföyün oluşmasını mümkün hale
getirmektedir,

•

SPD üzerinde yalnızca risksiz varlıkla pazar portföyü olarak adlandıran “teğet”
portföyün (M) farklı bileşimlerinden oluşan portföyler bulunmaktadır,

•

Riskin fiyatı her zaman pozitif olduğundan SPD, ex-ante pozitif eğimli olmalıdır,

•

SPD’nin eğiminin negatif olarak “gerçekleşmesi”, teorinin yanlış olduğu anlamına
gelmez. Yalnızca o dönem için risksiz varlığın pazar portföyünden daha yüksek getiri
sağladığı anlamına gelir,

•

SPD, farklı risk seviyelerindeki optimum beklenen getiri oranı düzeylerinin
belirlenmesinde kullanılabilir.

54

Jones, Op.cit., ss.672,674-675.
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6.4. Optimum Portföyün Seçimi
Optimum portföy, seçim kararı verecek olan yatırımcının faydasını maksimize eden
portföydür. Her yatırımcının risk tercihi diğerinden farklı olsa da değişmeyen kural, rasyonel
bir yatırımcı için optimum portföyün, tercih ettiği risk düzeyinde en yüksek beklenen getiri
oranı sağlayan portföy olmasıdır. Bu bakımdan Markowitz portföy teorisinde yer alan seçim
yaklaşımının temel esasları da Sermaye piyasası teorisine uygulanarak her bir yatırımcı için
optimum portföyün belirlenmesi mümkün olabilir. Şöyle ki, sermaye piyasası teorisinde
risksiz varlığın da bir yatırım aracı olarak modelde yerini alması, etkin sınırın yapısını
değiştirerek aynı risk düzeyinde daha yüksek beklenen getiri oranına ulaşılmasını dolayısıyla
daha yüksek fayda düzeyleri elde edilmesini olanaklı kılmıştır. Bu durum aşağıdaki şekil
yardımıyla gösterilebilir.

Kaynak: Altay, Erdinç (2004), Sermaye Piyasasında Varlık Fiyatlama Teorileri:
Sermaye Piyasası Teorisi ve Arbitraj Fiyatlama Teorisi, 2. Basım, Derin Yayınları, İstanbul,
s.63.

Her yatırımcının kayıtsızlık eğrilerinin eğimleri kişisel risk alabilme derecelerine göre
farklılık göstermektedirler. Bunun sonucu olarak yatırımcılar, yatırım yapabilecekleri etkin
portföyler arasından kendi faydalarını maksimize edecek portföyü tercih edeceklerdir. Bu
portföy ise SPD ile yatırımcının kayıtsızlık eğrisinin kesiştiği nokta olacaktır. Yukarıdaki
şekilde farklı kayıtsızlık eğrilerine sahip yatırımcıların SPD üzerindeki kişisel optimum
portföyleri görülmektedir. Daha dik eğimli kayıtsızlık eğrilerine (Ua) sahip olan A yatırımcısı,
riske karşı duyarlı bir yatırımcıyı temsil ederken B yatırımcısının kayıtsızlık eğrisi daha
yatıktır ve bu da riske karşı duyarlılığının A yatırımcısından daha düşük olduğunu
göstermektedir. Yatırımcıların amacı, faydalarını maksimize edecek yatırımı yapmak
olduğundan mümkün olan yatırım alternatifleri içinde ulaşılabilecekleri en yüksek faydayı
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sağlayacakları portföye yatırım yapacaklardır. Bu da mümkün olduğunca en üstteki
kayıtsızlık eğrisine ulaşmaya çalışmaları anlamına gelmektedir. Bu nedenle U 0 a eğrisi
üzerindeki bir portföy (örneğin P a ’ ya da P a ”), daha yüksek fayda sağlayan U 1 a kayıtsızlık
eğrisi üzerinde bulunan bir portföyden daha düşük fayda sağlayacaktır. Bu nedenle yatırımcı
ulaşabileceği en üst fayda seviyesine çıkmaya çalışacaktır. Şekilde de görüldüğü gibi U 1 a
eğrisi üzerinde bulunan P a * portföyü, kendisinin altında bulunan bütün portföylerden daha
yüksek faydayı sağlamaktadır çünkü olabilecek en yüksek kayıtsızlık eğrisine ulaşılmaktadır.
Görüldüğü gibi P a * portföyü, SPD üzerinden bulunan P a ’ ve P a ” gibi portföylerin hepsinden
daha yüksek bir fayda sağlamaktadır. A yatırımcısının ulaşacağı optimum nokta tam olarak
portföydür, çünkü yatırımcıya A noktasının temsil ettiği portföyün sağlayacağı faydadan daha
yüksek bir fayda sağlayacak başka bir portföy yoktur. Her ne kadar A yatırımcısı için U 2 a
kayıtsızlık eğrisi daha yüksek bir fayda düzeyini temsil etmese de, bu seviyede yatırım
olanağı mevcut değildir.
Aynı grafiksel analiz riske karşı daha az duyarlı olan B yatırımcısı için de yapılabilir.
A yatırımcısının optimum tercihi olan P a * noktasındaki portföy aslında bu yatırımcının
parasının bir kısmını pazar portföyüne, geri kalanını ise risksiz varlığa yatırdığını
göstermektedir. Oysa B yatırımcısının fayda maksimizasyonu amacı çerçevesinde seçeceği
P b * noktasındaki portföy ise risksiz faiz oranı üzerinden borçlanarak elde edilen tutarın da
pazar portföyüne yatırılmasıyla oluşturulan bir portföydür ve kaldıraçlı portföy olarak
adlandırılmaktadır. Risk tercihleri ne olursa olsun her yatırımcının optimum portföyü,
kayıtsızlık eğrisi ile SPD’nin teğet olduğu noktadır.
Sermaye piyasasında risksiz getiri oranı üzerinden borç alıp verebilme imkanının
olması üç önemli sonuç ortaya çıkarmaktadır. Buna göre; 55
•

Sermaye piyasasının varlığı ile birlikte herkes aynı risk seviyesinde daha üst
kayıtsızlık eğrisine ulaşarak daha yüksek fayda sağlamakta ve bundan bundan kimse
zarar görmemektedir,

•

Bütün yatırımcılar, kişisel risk tercihlerinden bağımsız olarak (kayıtsızlık eğrilerinin
şekilleri ne olursa olsun) yalnızca pazar portföyü ve risksiz varlığın farklı
bileşimlerine yatırım yapar,

•

Denge durumunda, risk ile beklenen getiri oranı arasındaki marjinal ikame oranı
kişilerin riske karşı tutumlarından bağımsız olarak aynıdır.

55

Ibid., s.183.
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6.5. Pazar Portföyü
Pazar portföyü, daha önceki grafiksel analizlerde de görüldüğü gibi SPD’nin
Markowitz etkin sınıra teğet olduğu noktanın temsil ettiği portföydür. Bu portföy, Sermaye
Piyasası Teorisi açısından oldukça özel bir öneme sahiptir. Çünkü risk tercihleri ne olursa
olsun tüm yatırımcılar, portföylerinde bulundurdukları “riskli yatırım tutarını” yalnızca bu
varlığa yatırmaktadırlar ve bu portföy bütün yatırımcılar için aynı portföydür.
Pazar portföyü olarak adlandırılan bu portföyün hangi varlıklardan oluştuğu sorusunun
cevabı, bu portföyün piyasada bulunan bütün riskli varlıkları içerdiği şeklindedir. Pazar
portföyü, piyasada bulunan bütün riskli varlıklara, o varlıkların göreli piyasa değerleri
oranında yapılan yatırımdan oluşan bir portföydür. Varlığın göreli piyasa değeri ise, varlığın
toplam piyasa değerinin, bütün varlıkların toplam piyasa değerine oranı şeklinde
tanımlanabilir. 56
Pazar portföyünde yer alan varlıkların piyasada bulunan tüm riskli varlıklar olması, en
etkin yatırımı yapmak amacında olan tüm yatırımcıların portföylerinde pazar portföyüne yer
vermelerinden ileri gelmektedir. Bütün yatırımcıların yatırım yaptığı bu portföyde riskli
varlıklardan birinin yer almaması durumu, o varlığa talebin olmaması anlamına gelmektedir.
Bu nedenle de pazar portföyünde bulunmayan varlığın değerinin sıfır olacaktır. Bütün riskli
varlıkların pazar portföyü içindeki ağırlığının, piyasa değerleri oranında pay alması ise
piyasanın dengede olmasının bir sonucudur. Yatırımcıların bu bileşimden farklı bir bileşime
yatırım yapması riskli varlıklardan bir ya da birkaçına daha fazla ağırlık vermesi anlamına
gelecektir. Bu durumda ise wsöz konusu varlıklara talep yükselecek ve bu varlıkların fiyatı
yükselecektir. Fiyatın artması ise piyasa değerinin ve bütün pazarın toplam piyasa değerinin
artmasına yol açarak bu oranın portföyün bileşimiyle aynı olmasını sağlayacaktır. 57

56

Sharpe ve Alexander, Op.cit., s.199.

57

Reilly ve Brown, Op.cit., s.283-284.
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Uygulamalar

Sermaye piyasası teorisine göre optimum portföyün seçimi.
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Uygulama Soruları

Sermaye piyasası teorisine göre optimum portföy nasıl seçilir?

179

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Sermaye Piyasası Teorisi, riskli varlıkların yanında risksiz varlığın da bulunduğu bir
piyasada yatırımcıların portföy teorisinde belirtilen şekilde davranmaları halinde varlıkların
nasıl fiyatlanacağını açıklamaktadır. Bu durumda yatırımcılar yalnızca risksiz varlıkla pazar
portföyünün farklı bileşimlerinden oluşan portföylere yatırım yapmaktadırlar. Sermaye
piyasasında risksiz getiri oranı üzerinden borç alıp verebilme imkânının olması üç önemli
sonuç ortaya çıkarmaktadır. Buna göre; 58 sermaye piyasasının varlığı ile birlikte herkes aynı
risk seviyesinde daha üst kayıtsızlık eğrisine ulaşarak daha yüksek fayda sağlamakta ve
bundan kimse zarar görmemektedir, bütün yatırımcılar, kişisel risk tercihlerinden bağımsız
olarak (kayıtsızlık eğrilerinin şekilleri ne olursa olsun) yalnızca pazar portföyü ve risksiz
varlığın farklı bileşimlerine yatırım yapar ve denge durumunda, risk ile beklenen getiri oranı
arasındaki marjinal ikame oranı kişilerin riske karşı tutumlarından bağımsız olarak aynıdır.

58

Ibid., s.183.
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Bölüm Soruları
1) Risksiz varlığın getiri oranı 0.10, A hisse senedinin beklenen getiri oranı ise
0.18’dir. Yatırımcı, yatırım tutarının %40’ını hazine bonosuna, geri kalanını ise A
hisse senedine yatırarak bir portföy oluşturmayı planlamaktadır. Buna göre
portföyün beklenen getiri oranı aşağıdakilerden hangisidir?
a. 0,112
b. 0,120
c. 0,148
d. 0,162
e. 0,171
2) Pazarın beklenen getiri oranı %10, risksiz faiz oranı %5, pazar portföyünün
standart sapması %2 ise, sermaye piyasası doğrusu üzerinde yer alan ve %3
standart sapmaya sahip portföyün beklenen getiri oranı nedir?
a. 0,125
b. 0,175
c. 0,205
d. 0,215
e. 0,225
3) Aşağıdakilerden hangisi sermaye piyasası teorisine göre optimum portföyü
tanımlamaktadır?
a. Yatırımcının beklenen getiri oranını maksimize eden portföydür
b. Yatırımcının riskini minimize eden portföydür
c. Yatırımcının kayıtsızlık eğrisini minimize eden portföydür
d. Yatırımcının faydasını maksimize den portföydür
e. Yatırımcının riskini maksimize eden portföydür
4) Aşağıdakilerden hangisi sermaye piyasası doğrusu ile elde edilen yeni etkin sınırla
ilgili bir sonuç değildir?
a. Yeni etkin sınır (SPD), Markowitz’in modelinde olduğu gibi bir eğri değil
bir doğrudur
b. Riskli varlıklardan oluşan yalnızca bir portföy etkindir (M portföyü)
c. Borç alma ve borç verme olanaklarının varlığı yatırımcının istediği her tip
risk-beklenen getiri oranı bileşimine sahip portföyün oluşmasını mümkün
hale getirmektedir
d. SPD üzerinde yalnızca risksiz varlıkla pazar portföyü olarak adlandıran
“teğet”

portföyün

(M)

farklı

bileşimlerinden

oluşan

portföyler

bulunmaktadır
e. Riskin fiyatı her zaman negatif olduğundan SPD, ex-ante negatif eğimli
olmalıdır
5) Aşağıdakilerden hangisi sermaye piyasası teorisinin varsayımları arasında
sayılamaz?
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a. Yatırımcı seçimi, varlıkların beklenen getiri oranları ve standart
sapmalarına (risklerine) dayalı olarak yapılmaktadır.
b. Yatırımcılar riskten kaçınırlar, aynı beklenen getiri oranı düzeyinde daha
düşük riskli varlığı tercih ederler.
c. Yatırımcılar aynı riskli varlıklar arasında daha yüksek beklenen getiri
oranına sahip varlığı tercih ederler.
d. Bütün yatırımcılar, heterojen beklentilere sahiptir.
e. Bütün yatırımcılar, aynı tek dönemlik yatırım ufkuna sahiptir.
6) Sermaye piyasası teorisinin varsayımları nelerdir? Açıklayınız.
7) Sermaye piyasası doğrusu nedir? Bu doğru üzerindeki varlıkların özelliklerini
açıklayınız.
8) Risksiz varlığın da yatırım seçenekleri arasında olmasının yatırımcılar açısından
ortaya çıkardığı sonucu açıklayınız.
9) Pazar portföyü nedir? Açıklayınız.
10) Sermaye piyasası doğrusu ile Markowitz etkin sınırı karşılaştırınız.

Cevaplar
1) ( C )
2) ( A )
3) ( D )
4) ( E )
5) ( D )
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7. FİNANSAL VARLIKLARI FİYATLAMA MODELİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
7.1. Risk Çeşitleri
7.2. Varlık Fiyatlandırılmasında Geçerli Risk Ölçüsü
7.3. Finansal Varlıkları Fiyatlama Modelinin Standart Formu

184

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

Çeşitlendirme açısından riskler nasıl kategorize edilir?
Bir varlığın beklenen getiri oranı üzerinde etkili olan risk nedir?
Risk ile beklenen getiri oranı arasındaki ilişki matematiksel olarak nasıl ortaya konulur?

185

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

7.1.

Çeşitlendirmenin
farklı
risk
üzerindeki etkisinin öğrenilmesi

7.2.

Varlıkların beklenen getiri oranları üzerinde Teorik konuların okunması
etkili olan risk türünün öğrenilmesi

7.3

Finansal
Varlık
anlaşılması

Fiyatlama

elde
veya

çeşitlerinin Teorik konuların okunması

Modelinin Teorik konuların okunması
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Anahtar Kavramlar

Sistematik risk, sistematik olmayan risk, beta, finansal varlık fiyatlama modeli
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Giriş
Sermaye piyasası teorisi, etkin varlıkların risk ile beklenen getiri oranları arasındaki
ilişkiyi denklem ve grafik olarak ortaya koymaktadır. Ancak yanıtlanması gereken önemli bir
soru da, etkin olmayan varlıkların da beklenen getiri oranını (dolayısıyla da fiyatının) ne
düzeyde olması gerektiğinin belirlenmesidir. Bu sorunun cevabını Finansal Varlıkları
Fiyatlama Modeli vermektedir. Rasyonel bir yatırımcı, çeşitlendirme yaparak sistematik
olmayan riski ortadan kaldırabileceğine göre, üstleneceği sistematik olmayan risk için
fazladan bir getiri beklentisi içinde olmamalıdır. Yatırımcılar, iyi çeşitlendirilmiş ve
sistematik olmayan riski yok edilmiş portföyler bulunduracaklarına göre, herhangi bir varlığın
bir yatırımcı açısından geçerli riski, o varlığın yatırımcının sahip olduğu portföyün riskine
yapacağı katkı kadar olacaktır. Bu katkı ise varlığın sistematik riskidir ve beta katsayısı ile
ölçülebilir. Beta katsayısı, varlık fiyatlamada geçerli olan risk ölçüsüdür. Dolayısıyla herhangi
bir varlığın beta katsayısı ne kadar yüksekse, o varlığın beklenen getiri oranı da o ölçüde
yüksek olmalıdır.
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SPT, etkin varlıkların risk - beklenen getiri oranı ilişkisini ortaya koymaktadır. Buna
karşın gerek etkin gerekse etkin olmayan varlıkların sermaye piyasasındaki fiyatlama
ilişkisini ortaya koyan model ise Finansal Varlık Fiyatlama Modeli olarak adlandırılmaktadır.
Piyasada yer alan varlıkların fiyatlaması ile ilgili olarak öngörüde bulunulması ve risk ile
beklenen getiri oranı ilişkisinin ortaya konulabilmesi için ilk önce fiyatlamada geçerli risk
ölçüsünün tespit edilmesi gerekmektedir.
Bu nedenle öncelikle risk çeşitleri ele alınacak daha sonra ise varlık
fiyatlandırmasında geçerli olan risk ölçüsü incelenecektir. Buradan hareketle Finansal Varlık
Fiyatlama Denklemi ve Doğrusu türetilerek analize devam edilecektir.

7.1. Risk Çeşitleri
Risk, beklenen getirilerin elde edilememe ihtimalinin varlığı sonucu ortaya çıkan bir
olgu olarak tanımlanmaktadır. Portföy teorisi ise çeşitlendirme yoluyla riskin
azaltılabileceğini ortaya koymakta ve bu çerçevede riskin iki türünde bahsetmektedir. Buna
göre birinci çeşit risk, sistematik risk, diğeri ise sistematik olmayan risktir.

7.1.1. Sistematik Risk
Sistematik risk, genel ekonomik ve politik gelişmeler sonucu ortaya çıkan ve varlığın
değerinde değişkenliğe neden olan olaylar olarak tanımlanabilir. Sistematik risk, bütün
varlıkların değerini bir şekilde etkileyen risk unsurları olduğundan bu çeşitlendirme yoluyla
bu riskin ortadan kaldırılması mümkün değildir. Bu nedenle sistematik riskin bir diğer adı da
çeşitlendirilemeyen risktir. Enflasyon oranında beklenmeyen değişim, faiz oranlarında
meydana gelen beklentilerin üzerindeki bir değişim ya da bir başka ekonomik ya da politik
gelişme tüm varlıkların fiyatları üzerinde etkili olarak sistematik riskin kaynaklarını
oluşturmaktadır.

7.1.2 Sistematik Olmayan Risk
Sistematik olmayan risk, genel ekonomik ve sosyal gelişmeler dışında yalnızca söz
konusu varlığın değerini etkileyen gelişmelerden kaynaklanmaktadır. Bir şirketin
yönetimindeki sorunlar ya da finansal kaldıracının yüksekliği gibi yalnızca belirli bir
işletmeye özgü riskler bu gruba girmektedir. Sistematik olmayan risk, yatırımcının birden çok
varlığa yatırım yaparak çeşitlendirme stratejisi ile ortadan kaldırılabilir. Diğer bir deyişle
portföy oluşturularak sistematik risk yok edilebilir. Bu nedenle sistematik olmayan riskin bir
diğer adı da çeşitlendirilebilen risktir.
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7.2. Varlık Fiyatlandırılmasında Geçerli Risk Ölçüsü
Sistematik olmayan riskin çeşitlendirme yoluyla ortadan kaldırılabilmesi, rasyonel
yatırımcıların iyi çeşitlendirilmiş portföyler kurarak bu riski yok etmelerine ve yalnızca
sistematik riske maruz kalmalarına neden olmaktadır. Yatırımcıların ortadan
kaldırabilecekleri riski (sistematik olmayan risk) almaktan uzak durması ve bu riski ortadan
kaldıracak yatırım stratejileri uygulamaları, aslında gerçekten üstlenilmesi gereken riskin
yalnızca sistematik risk olmasına neden olmaktadır. Dolayısıyla bir varlığın beklenen getiri
oranı seviyesini belirleyen asıl risk çeşitlendirme ile ortadan kaldırılamayacak olan sistematik
risktir. Bu sonuç, bir varlığın sistematik olmayan riskin büyüklüğünün, bu varlığın beklenen
getiri oranı üzerinde bir etkisi olmamasını beraberinde getirmektedir. Dolayısıyla varlığın
sistematik riski ne kadar büyükse, bu varlıktan beklenen getiri oranı da o denli büyük
olacaktır. Bu ilişkide sistematik olmayan risk etkili değildir ve dolayısıyla içinde sistematik
olmayan riski de barındıran toplam risk ile beklenen getiri oranı arasındaki pozitif ilişki
yerine geçerli risk ölçüsü olarak adlandırılan sistematik risk ile beklenen getiri oranı
arasındaki pozitif ilişkiden bahsetmek daha doğrudur. Dolayısıyla bir yatırımcının daha
yüksek riskli bir varlığa yatırım yapabilmesi için, o varlığın yüksek bir beklenen getiri oranına
sahip olması gerekmektedir. Bunun nedeni yatırımcıların, katlandıkları riske bağlı olarak
belirli bir risk primi elde etmek istemeleridir. Sistematik olmayan risk, iyi çeşitlendirilmiş
portföyler kurarak beklenen getiri oranından fedakarlık etmeksizin tamamen ortadan
kaldırılabildiğine göre, bu riske katlanmak anlamsız olacaktır. Bu nedenle de piyasada
sistematik olmayan riske katlanmanın bir getirisi de olmamakta, yalnızca maruz kalınan
sistematik risk karşılığında bir risk primi elde etmek söz konusu olmaktadırlar. Bu da riskli
varlıkların fiyatlanmasında geçerli riskin yalnızca sistematik risk olmasına neden olmaktadır.
Yatırımcılar, mükemmel bir şekilde çeşitlendirilerek sistematik olmayan riskten
arındırılmış portföye (pazar portföyü) yatırım yapacağından, belirli bir varlığın riski, ancak bu
portföye dâhil edildiğinde mevcut portföye yapacağı risk katkısı kadar olacaktır. Bir varlığın,
yatırımcının sahip olduğu portföyün riskine olan katkısı ise, portföyün getiri oranı ile varlığın
getiri oranı arasındaki kovaryans ile ölçülebilir. Portföyün riski, şu şekilde hesaplanmaktadır:
𝐍𝐍

𝐍𝐍

𝛔𝛔𝟐𝟐𝐩𝐩 = � � 𝐱𝐱 𝐢𝐢 . 𝐱𝐱 𝐣𝐣 . 𝛔𝛔𝐢𝐢,𝐣𝐣
𝐢𝐢=𝟏𝟏 𝐣𝐣=𝟏𝟏

𝜎𝜎𝑝𝑝2 = portföyün varyansı,

𝑥𝑥𝑖𝑖 = i varlığının portföy içindeki ağırlığı,
R

𝑥𝑥𝑗𝑗 = j varlığının portföy içindeki ağırlığı,

𝜎𝜎𝑖𝑖,𝑗𝑗 = i ve j varlıklarının getiri oranlarının kovaryansı.
R

SPT, denge durumunda yatırımcıların sahip olacakları portföyün yalnızca pazar
portföyü ile risksiz varlık olduğunu söylemektedir. Bu nedenle herhangi bir varlığın riski,
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pazar portföyünün riskine olan katkısı olarak ölçülebilir. 59 Pazar portföyünün riski ise
aşağıdaki gibi yeniden yazılıp düzenlenebilir 60:
𝐍𝐍

𝐍𝐍

𝛔𝛔𝟐𝟐𝐌𝐌 = � � 𝐱𝐱 𝐢𝐢𝐢𝐢 . 𝐱𝐱 𝐣𝐣𝐣𝐣 . 𝛔𝛔𝐢𝐢,𝐣𝐣
𝐢𝐢=𝟏𝟏 𝐣𝐣=𝟏𝟏

ya da
𝐍𝐍

𝐍𝐍

𝐍𝐍

𝐣𝐣=𝟏𝟏

𝐣𝐣=𝟏𝟏

𝐣𝐣=𝟏𝟏

𝛔𝛔𝟐𝟐𝐌𝐌 = �𝐱𝐱 𝟏𝟏𝐌𝐌 � 𝐱𝐱 𝐣𝐣𝐣𝐣 . 𝛔𝛔𝟏𝟏𝐣𝐣 + 𝐱𝐱 𝟐𝟐𝐌𝐌 � 𝐱𝐱 𝐣𝐣𝐣𝐣 . 𝛔𝛔𝟐𝟐𝐣𝐣 + ⋯ + 𝐱𝐱 𝐍𝐍𝐍𝐍 � 𝐱𝐱 𝐣𝐣𝐣𝐣 . 𝛔𝛔𝐍𝐍𝐍𝐍 �
Kovaryansın aşağıdaki özelliğinden hareketle:
𝐍𝐍

� 𝐱𝐱 𝐣𝐣𝐣𝐣 . 𝛔𝛔𝐢𝐢𝐢𝐢 = 𝛔𝛔𝐢𝐢𝐢𝐢
𝐣𝐣=𝟏𝟏

pazar portföyünün varyansı şu şekilde yeniden yazılabilir:
𝛔𝛔𝟐𝟐𝐌𝐌 = [𝐱𝐱 𝟏𝟏𝐌𝐌 𝛔𝛔𝟏𝟏𝐌𝐌 + 𝐱𝐱 𝟐𝟐𝐌𝐌 𝛔𝛔𝟐𝟐𝐌𝐌 + ⋯ + 𝐱𝐱 𝐍𝐍𝐍𝐍 𝛔𝛔𝐍𝐍𝐍𝐍 ]

2
𝜎𝜎𝑀𝑀
= pazar portföyün varyansı,

𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖 = i varlığının pazar portföyü içindeki ağırlığı,
R

𝑥𝑥𝑗𝑗𝑗𝑗 = j varlığının pazar portföyü içindeki ağırlığı,
R

𝜎𝜎𝑖𝑖,𝑗𝑗 = i ve j varlıklarının getiri oranlarının kovaryansı.
R

Formülde göstermektedir ki, pazar portföyünün varyansı, pazar portföyü içinde yer
alan her varlığın ağırlığıyla, o varlığın pazar portföyü ile kovaryansları çarpımlarının toplamı
ile ölçülebilmektedir. Bu da pazar portföyü içinde yer alan her bir varlığın portföyün riskine
katkısı, o varlığın getiri oranının pazar portföyünün getiri oranı ile kovaryansı ölçüsünde
olmaktadır. Kovaryansı ne kadar büyükse, portföyün riskliliğine katkısı da o ölçüde büyük
olmaktadır. Bu nedenle, bir varlığın toplam riski (standart sapması ya da varyansı) büyük olsa
da pazar portföyü ile kovaryansı küçük olduğu sürece portföy riskliliğine katkısı düşük
olacaktır. Bu yüzden yatırımcı için geçerli risk ölçüsünün temelinde varlığın toplam riski (𝜎𝜎𝑖𝑖2 )
değil, pazar portföyü ile olan kovaryansı (𝜎𝜎𝑖𝑖,𝑀𝑀 ) , yatmaktadır.
59

Lawrence J. Gitman, ve D.Joehnk Michael, Fundamentals of Investing, 4th Edt., Harper&Row Publishers,
NewYork, 1990, ss.196-197.

60

Sharpe, William F. ve Gordon J.Alexander (1990), Investments, Prentice Hall Inc., USA.s.202.
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Bir varlığın portföy riskine katkısını ölçmek için, o varlığın portföy içindeki payının
değiştirilmesi durumunda pazar portföyünün riskinin ne kadar değişeceğinin hesaplanması ile
ölçülebilir. Bu ise, pazar portföyünün riskinin i varlığının pazar portföyü içindeki ağırlığına
(𝑥𝑥𝑖𝑖 ) göre türevi ile hesaplanabilir: 61
𝛛𝛛𝛔𝛔𝟐𝟐𝐌𝐌 𝛛𝛛�∑𝐍𝐍𝐢𝐢=𝟏𝟏 ∑𝐍𝐍𝐣𝐣=𝟏𝟏 𝐱𝐱 𝐢𝐢𝐢𝐢 . 𝐱𝐱 𝐣𝐣𝐣𝐣 . 𝛔𝛔𝐢𝐢,𝐣𝐣 �
=
𝛛𝛛𝐱𝐱 𝐢𝐢
𝛛𝛛𝐱𝐱 𝐢𝐢
∑𝐍𝐍𝐣𝐣=𝟏𝟏 𝐱𝐱 𝐣𝐣𝐌𝐌 . 𝛔𝛔𝐢𝐢𝐢𝐢
𝛛𝛛𝛔𝛔𝟐𝟐𝐌𝐌
= 𝐍𝐍
𝛛𝛛𝐱𝐱 𝐢𝐢
�∑𝐢𝐢=𝟏𝟏 ∑𝐍𝐍𝐣𝐣=𝟏𝟏 𝐱𝐱 𝐢𝐢𝐢𝐢 . 𝐱𝐱 𝐣𝐣𝐣𝐣 . 𝛔𝛔𝐢𝐢,𝐣𝐣 �
𝛛𝛛𝛔𝛔𝟐𝟐𝐌𝐌 𝛔𝛔𝐢𝐢,𝐌𝐌
= 𝟐𝟐
𝛛𝛛𝐱𝐱 𝐢𝐢
𝛔𝛔𝐌𝐌

2
Dolayısıyla bir varlığın geçerli risk ölçüsü �𝜎𝜎𝑖𝑖,𝑀𝑀 ⁄𝜎𝜎𝑀𝑀
� formülü ile ölçülebilir. Beta
katsayısı olarak da adlandırılan bu ölçü, sistematik riskin bir ölçüsüdür. 62

𝛃𝛃𝐢𝐢 =

𝛔𝛔𝐢𝐢,𝐌𝐌
𝛔𝛔𝟐𝟐𝐌𝐌

Beta katsayısı birden büyük varlıklar “agresif”, beta katsayısı birden düşük olan
varlıklar ise “defansif” varlıklar olarak adlandırılabilir. 63

61

Formül çıkarımı için: Edwin J.Elton, Martin J.Gruber, Stephen J.Brown ve Willian N.Goetzmann: Modern
Portfolio Theory and Investment Analysis, 8th Edt., John Wiley and Sons Inc., NewYork, 2010, s.290’dan
yararlanılmıştır.

62

Frank K.Reilly ve Edgar A.Norton, Investments, 4th Edt., The Dryden Press, ForthWorth, 1995, s.174.

63

Tapan Biswas, Decision-Making Under Uncertainty, MacMillan Press Ltd., 1997, s.84.
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Örnek 1: Pazar portföyünü temsilen BİST-100 endeksinin getiri
oranının varyansı 0,000377, A hisse senedinin getiri oranının pazar portföyü
getiri oranı ile kovaryansı ise 0,000229'dur. Buna göre A hisse senedinin betası
kaçtır?
Çözüm 1:
𝛃𝛃𝐀𝐀 =

𝛃𝛃𝐀𝐀 =

𝛔𝛔𝐀𝐀,𝐌𝐌
𝛔𝛔𝟐𝟐𝐌𝐌

𝟎𝟎, 𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎
= 𝟎𝟎, 𝟔𝟔𝟔𝟔
𝟎𝟎, 𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎

Örnek 2: Pazar portföyünü temsilen BİST-100 endeksinin getiri
oranının varyansı 0,000377, B hisse senedinin getiri oranının pazar portföyü
getiri oranı ile kovaryansı ise 0,00051'dir. C hisse senedinin getiri oranının
pazar portföyü getiri oranı ile kovaryansı 0,00016 ise bu iki hisse senedinin beta
katsayılarını hesaplayarak, piyasanın yükselmesini beklenmesi durumunda
yatırımcı tercihinin hangi hisse senedinden yana olabileceğini değerlendiriniz.
Çözüm 2:
𝛃𝛃𝐁𝐁 =

𝛃𝛃𝐁𝐁 =
𝛃𝛃𝐂𝐂 =

𝛔𝛔𝐁𝐁,𝐌𝐌
𝛔𝛔𝟐𝟐𝐌𝐌

𝟎𝟎, 𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎
= 𝟏𝟏, 𝟑𝟑𝟓𝟓
𝟎𝟎, 𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎

𝟎𝟎, 𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎
= 𝟎𝟎, 𝟒𝟒𝟒𝟒
𝟎𝟎, 𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎

Piyasanın yükselmesi bekleniyorsa B hisse senedine yatırım yapmak
tercih edilir. Çünkü, endeksin 1 birim yükselmesi durumunda B hisse senedinin
1,35 birim yükselmesi beklenirken, C hisse senedindeki artış 0,42 birimde
kalmaktadır.

7.3. Finansal Varlıkları Fiyatlama Modelinin Standart Formu
FVFM’nin standart formu olarak adlandırılan model, finans literatüründe SharpeLintner modeli olarak da anılmaktadır.

193

7.3.1. Finansal Varlıkları Fiyatlama Denkleminin Türetilmesi
Finansal Varlıkları Fiyatlama Denklemi, etkin ya da etkin olmayan portföy ya da
varlıkların risk-beklenen getiri oranı ilişkisini ortaya koymakta ve varlık fiyatlama
mekanizmasını SPT’nde geçerli olan varsayımlar altında açıklamaktadır.
Etkin olmayan varlıklar, risk-beklenen getiri oranı ekseninde, SPD’nin altında
bulunurlar. Örneğin aşağıdaki Şekil 1'de yer alan “i” varlığı, etkin olmayan bir varlıktır. i
varlığının etkin olmamasının nedeni, aynı risk seviyesine sahip başka varlıkların da
bulunmasıdır.
Bir varlığın fiyatlandırılmasında geçerli olan tek risk unsuru sistematik risktir.
Sistematik risk ise ele alınan varlığın, yatırımcıların ellerinde bulundurdukları portföye olan
katkısı ile ölçülmektedir. Tüm yatırımcıların riskli varlık olarak ellerinde bulunduracakları
portföy pazar portföyü olduğuna göre, Pazar portföyü ile söz konusu varlığın getiri
2
oranlarının kovaryansının, pazar portföyünün varyansına oranı �𝜎𝜎𝑖𝑖,𝑀𝑀 ⁄𝜎𝜎𝑀𝑀
�, geçerli risktir. Bu
risk ise varlığın fiyatlandırılmasında kullanılmakta ve geçerli riske bağlı olarak beklenen
getiri oranı düzeyi belirlenmektedir. Finansal Varlıkları Fiyatlama Denkleminin
türetilmesinde “i” varlığı ile pazar portföyünden yararlanılmaktadır. Buna göre, bir yatırımcı,
toplam yatırım tutarı içinde x i oranını i varlığına, geri kalanını da pazar portföyüne yatırarak
yeni bir portföy oluşturursa, bu portföyün riski ve beklenen getiri oranı aşağıdaki gibi
hesaplanabilir:
𝐄𝐄�𝐑𝐑 𝐩𝐩 � = 𝐱𝐱 𝐢𝐢 . 𝐄𝐄(𝐑𝐑 𝐢𝐢 ) + (𝟏𝟏 − 𝐱𝐱 𝐢𝐢 ). 𝐄𝐄(𝐑𝐑 𝐌𝐌 )
𝛔𝛔𝐩𝐩 = �𝐱𝐱 𝐢𝐢𝟐𝟐 . 𝛔𝛔𝟐𝟐𝐢𝐢 + (𝟏𝟏 − 𝐱𝐱 𝐢𝐢 )𝟐𝟐 . 𝛔𝛔𝟐𝟐𝐌𝐌 + 𝟐𝟐. 𝐱𝐱 𝐢𝐢 . (𝟏𝟏 − 𝐱𝐱 𝐢𝐢 ). 𝛔𝛔𝐢𝐢,𝐌𝐌
𝐸𝐸�𝑅𝑅𝑝𝑝 � = portföyün beklenen getiri oranı,

𝐸𝐸(𝑅𝑅𝑖𝑖 ) = i varlığının beklenen getiri oranı,

𝐸𝐸(𝑅𝑅𝑀𝑀 ) = pazar portföyünün beklenen getiri oranı,

𝑥𝑥𝑖𝑖 = i varlığına yapılan yatırımın toplam portföy içindeki oranı.

𝜎𝜎𝑝𝑝 = portföyün standart sapması,
𝜎𝜎𝑖𝑖2 = i varlığının varyansı,

2
𝜎𝜎𝑀𝑀
= pazar portföyünün varyansı,

𝜎𝜎𝑖𝑖,𝑀𝑀 = i varlığı ile pazar portföyünün kovaryansı.
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Risk - beklenen getiri oranı diyagramında i varlığı ile pazar portföyünün farklı
oranlarda bileşimlerinden oluşan portföyler birer nokta olarak gösterildiğinde, Şekil 1’de yer
alan iM eğrisi ortaya çıkmaktadır.

Şekil 1: Etkin Olmayan Varlıkla Pazar Portföyünün Bileşimi

Kaynak: Altay, Erdinç (2004), Sermaye Piyasasında Varlık Fiyatlama Teorileri:
Sermaye Piyasası Teorisi ve Arbitraj Fiyatlama Teorisi, 2. Basım, Derin Yayınları, İstanbul.

i varlığının portföy içindeki oranının artması iM eğrisi üzerinde i noktasına daha yakın
bir yeri işaret etmektedir. i’nin payının azaltılması ve portföy içinde Pazar portföyünün
payının artması ise eğri üzerinde M noktasına daha yakın olan noktalar tarafından gösterilen
portföyleri ifade etmektedir.
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Şekil 2: Pazar portföyü ile i varlığından oluşan portföy

Çok küçük bir oranda i varlığının M portföyüne eklenmesi durumunda oluşacak olan
portföy, Şekil 2’de yer alan kırmızı nokta ile sembolize edilebilir. Bu nokta aynı zamanda
portföy içinde yer alan i varlığının payının arttırılmasıyla portföyün getiri oranında ve
riskinde meydana gelecek olan değişimi göstermektedir. Şekilde de görüldüğü gibi i
varlığının portföy içindeki payı arttıkça risk ve beklenen getiri oranı azalmaktadır.
Matematiksel olarak i ve M bileşimlerinden elde edilen eğrinin eğimi, portföyün
riskinde meydana gelen bir birim artışın, beklenen getiri oranında meydana getireceği
değişimi ifade etmektedir. Dolayısıyla bu iM eğrisinin eğimi, portföy içinde yer alan i
varlığının payının arttırılması sonucunda portföyün getiri oranında meydana getireceği
değişimin, portföy riskinde oluşan değişime oranı olarak gösterilebilir. Bu durum aşağıdaki
şekilde de görülmektedir:
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Şekil 3: i varlığının payının artmasının portföy risk ve beklenen getiri oranı üzerindeki
etkisi

Şekil 3’de görüldüğü gibi Pazar portföyüne (M) biraz daha i varlığının eklenmesi
durumunda portföyün beklenen getiri oranı E(R M )-E(R iM ) kadar azalırken, riski ise (σ M -σ iM )
kadar azalmaktadır. Bu durumda eğim, θ açısının tanjantıdır. Diğer bir deyişle beklenen getiri
oranındaki değişimin, riskteki değişime oranıdır.
Meydana gelen bu değişim halihazırda i varlığını içeren M portföyüne bir miktar daha
i varlığı eklenmesi ile oluşmuştur. Eğer i varlığının portföy içindeki artış oranı çok küçük
olarak alınır ve bu küçük artışın risk ve beklenen getiri oranı üzerindeki etkisi incelenmek
istenirse türevden yararlanılabilir. Buna göre i varlığının portföy içindeki payının çok küçük
bir miktar artırılmasının risk üzerinde meydana getireceği etki aşağıdaki gibi hesaplanabilir:
𝛛𝛛𝛔𝛔𝐩𝐩
=
𝛛𝛛𝐱𝐱 𝐢𝐢

𝐱𝐱 𝐢𝐢 𝛔𝛔𝟐𝟐𝐢𝐢 − 𝛔𝛔𝟐𝟐𝐌𝐌 + 𝐱𝐱 𝐢𝐢 𝛔𝛔𝟐𝟐𝐌𝐌 + 𝛔𝛔𝐢𝐢𝐢𝐢 − 𝟐𝟐𝐱𝐱 𝐢𝐢 𝛔𝛔𝐢𝐢𝐢𝐢

�𝐱𝐱 𝐢𝐢𝟐𝟐 𝛔𝛔𝟐𝟐𝐢𝐢 + (𝟏𝟏 − 𝐱𝐱 𝐢𝐢 )𝟐𝟐 𝛔𝛔𝟐𝟐𝐌𝐌 + 𝟐𝟐𝐱𝐱 𝐢𝐢 (𝟏𝟏 − 𝐱𝐱 𝐢𝐢 )𝛔𝛔𝐢𝐢𝐢𝐢

benzer bir şekilde i varlığının portföy içindeki payının çok küçük bir miktar artırılmasının
beklenen getiri oranı üzerinde meydana getireceği etki ise aşağıdaki gibi gösterilebilir:
𝛛𝛛𝛛𝛛(𝐑𝐑 𝐩𝐩 )
= 𝐄𝐄(𝐑𝐑 𝐢𝐢 ) − 𝐄𝐄(𝐑𝐑 𝐌𝐌 )
𝛛𝛛𝐱𝐱 𝐢𝐢

Bu durumda beklenen getiri oranındaki değişimin, riskteki değişime oranı olan eğim
ise aşağıdaki gibi hesaplanabilir:
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𝛛𝛛𝛛𝛛(𝐑𝐑 𝐩𝐩 ) 𝛛𝛛𝛛𝛛(𝐑𝐑 𝐩𝐩 )/𝛛𝛛𝐱𝐱 𝐢𝐢
=
𝛛𝛛𝛔𝛔𝐩𝐩
𝛛𝛛𝛔𝛔𝐩𝐩 /𝛛𝛛𝐱𝐱 𝐢𝐢

𝟐𝟐 𝟐𝟐
𝟐𝟐 𝟐𝟐
𝛛𝛛𝛛𝛛(𝐑𝐑 𝐩𝐩 )/𝛛𝛛𝐱𝐱 𝐢𝐢 𝛛𝛛𝛛𝛛(𝐑𝐑 𝐩𝐩 ) [𝐄𝐄(𝐑𝐑 𝐢𝐢 ) − 𝐄𝐄(𝐑𝐑 𝐌𝐌 )]�𝐱𝐱 𝐢𝐢 𝛔𝛔𝐢𝐢 + (𝟏𝟏 − 𝐱𝐱 𝐢𝐢 ) 𝛔𝛔𝐌𝐌 + 𝟐𝟐𝐱𝐱 𝐢𝐢 (𝟏𝟏 − 𝐱𝐱 𝐢𝐢 )𝛔𝛔𝐢𝐢𝐢𝐢
=
=
𝛛𝛛𝛔𝛔𝐩𝐩 /𝛛𝛛𝐱𝐱 𝐢𝐢
𝛛𝛛𝛔𝛔𝐩𝐩
𝐱𝐱 𝐢𝐢 𝛔𝛔𝟐𝟐𝐢𝐢 − 𝛔𝛔𝟐𝟐𝐌𝐌 + 𝐱𝐱 𝐢𝐢 𝛔𝛔𝟐𝟐𝐌𝐌 + 𝛔𝛔𝐢𝐢𝐢𝐢 − 𝟐𝟐𝐱𝐱 𝐢𝐢 𝛔𝛔𝐢𝐢𝐢𝐢

iM eğrisi, her biri farklı oranlarda i ve M varlıklarından oluşan portföyleri temsil eden
noktaların bir bileşimidir. Eğrinin eğimi, üzerinde yer alan her bir noktaya göre farklılık
göstermektedir. Dolayısıyla burada ortaya çıkan sorun, Finansal Varlıkları Fiyatlama
Denkleminin türetilmesi için hangi noktadaki eğimin hesaplanacağıdır. Bu sorunun cevabı
piyasa dengesinde yatmaktadır. M noktasında, SPD ile iM eğrisinin eğimleri birbirine eşit
olmaktadır ve bu da piyasanın dengede olduğunu ifade etmektedir. Bu nedenle i varlığının
risk getiri oranı ilişkisinin belirlenmesi için, iM eğrisinin M noktasındaki eğimi ele
alınmaktadır. M noktasındaki eğimin hesaplanmasının nedeni Şekil 4 yardımıyla
açıklanabilir.

Şekil 4: iM Eğrisinin Eğimi
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Kaynak: William F.Sharpe, Portfolio Theory and Capital Market, McGraw-Hill,
NewYork, 1970, s.88.

Şekil 4'ün (a) kısmında yer alan grafik, bazı iM portföylerinin, aynı risk düzeyinde
Sermaye Piyasası Doğrusu üzerindeki portföylerden daha yüksek beklenen getiri oranına
sahip olduğunu göstermektedir. Örneğin şekilde yer alan Z portföyü, SPD üzerindeki Y
portföyünden daha etkindir. Bu durum, etkin sınır olarak tanımlanan SPD'nin bu koşullar
altında etkin olmadığını göstermektedir. Bunun nedeni ise, piyasanın dengede olmamasıdır.
Dolayısıyla denilebilir ki, iM eğrisinin M noktasındaki eğimi SPD'den daha düşük
olduğunda, piyasa dengede değildir. Piyasanın dengede olmadığına dair bir başka durum ise
Şekil 4'ün (b) kısmında yer almaktadır. Bu durumda ise i varlığı açığa satılarak M portföyüne
yağılacak yatırımla oluşturulacak ola portföyler, iM eğrisinin sağından itibaren devam eden
noktalı kısmı ifade etmektedir. Bu durumda da görülmektedir ki Z noktasındaki gibi
oluşturulabilecek bir portföy, SPD üzerindeki aynı risk düzeyindeki portföyden daha yüksek
beklenen getiri oranına sahiptir ve bu nedenle de piyasanın dengede olmadığı söylenebilir. 64
Şekil 4'ün (c) kısmı ise piyasanın dengede olduğu durumu yansıtmaktadır. Piyasa
dengede olduğunda hiçbir iM bileşimi, SPD üzerinde bulunan portföylerden daha üstün bir
portföy bileşimi sağlamamaktadır. Bu durum ancak iM eğrisinin SPD’ye teğet olması ile
mümkün olmaktadır. Dolayısıyla herhangi bir i varlığının riski ile beklenen getiri oranı
arasındaki ilişkinin ortaya konulmasında, iM doğrusunun M noktasındaki eğiminin ölçülmesi
gerekmektedir. Bu durum şu şekilde açıklanabilir:
M noktasında 𝑥𝑥𝑖𝑖 = 0 olacaktır. Dolayısıyla iM’nin eğimi şu hali alır:

𝟐𝟐 𝟐𝟐
𝟐𝟐 𝟐𝟐
𝛛𝛛𝛛𝛛(𝐑𝐑 𝐩𝐩 ) [𝐄𝐄(𝐑𝐑 𝐢𝐢 ) − 𝐄𝐄(𝐑𝐑 𝐌𝐌 )]�𝐱𝐱𝐢𝐢 𝛔𝛔𝐢𝐢 + (𝟏𝟏 − 𝐱𝐱 𝐢𝐢 ) 𝛔𝛔𝐌𝐌 + 𝟐𝟐𝐱𝐱 𝐢𝐢 (𝟏𝟏 − 𝐱𝐱 𝐢𝐢 )𝛔𝛔𝐢𝐢𝐢𝐢
=
𝛛𝛛𝛔𝛔𝐩𝐩
𝐱𝐱 𝐢𝐢 𝛔𝛔𝟐𝟐𝐢𝐢 − 𝛔𝛔𝟐𝟐𝐌𝐌 + 𝐱𝐱 𝐢𝐢 𝛔𝛔𝟐𝟐𝐌𝐌 + 𝛔𝛔𝐢𝐢𝐢𝐢 − 𝟐𝟐𝟐𝟐 𝐢𝐢 𝛔𝛔𝐢𝐢𝐢𝐢

𝟐𝟐
𝟐𝟐 𝟐𝟐
𝛛𝛛𝛛𝛛(𝐑𝐑 𝐩𝐩 ) [𝐄𝐄(𝐑𝐑 𝐢𝐢 ) − 𝐄𝐄(𝐑𝐑 𝐌𝐌 )]�𝟎𝟎. 𝛔𝛔𝐢𝐢 + (𝟏𝟏 − 𝟎𝟎) 𝛔𝛔𝐌𝐌 + 𝟐𝟐. 𝟎𝟎. (𝟏𝟏 − 𝟎𝟎)𝛔𝛔𝐢𝐢𝐢𝐢
=
𝛛𝛛𝛔𝛔𝐩𝐩
𝟎𝟎. 𝛔𝛔𝟐𝟐𝐢𝐢 − 𝛔𝛔𝟐𝟐𝐌𝐌 + 𝟎𝟎. 𝛔𝛔𝟐𝟐𝐌𝐌 + 𝛔𝛔𝐢𝐢𝐢𝐢 − 𝟐𝟐. 𝟎𝟎. 𝛔𝛔𝐢𝐢𝐢𝐢

𝛛𝛛𝛛𝛛(𝐑𝐑 𝐩𝐩 ) [𝐄𝐄(𝐑𝐑 𝐢𝐢 ) − 𝐄𝐄(𝐑𝐑 𝐌𝐌 )]. 𝛔𝛔𝐌𝐌
=
𝛛𝛛𝛔𝛔𝐩𝐩
𝛔𝛔𝐢𝐢𝐢𝐢 − 𝛔𝛔𝟐𝟐𝐌𝐌

Piyasa dengede iken iM’nin eğimi SPD’nin eğimine eşit olacaktır:

64

William F.Sharpe, Portfolio Theory and Capital Market, McGraw-Hill, NewYork, 1970, s.88.
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[𝐄𝐄(𝐑𝐑 𝐢𝐢 ) − 𝐄𝐄(𝐑𝐑 𝐌𝐌 )]. 𝛔𝛔𝐌𝐌
𝛔𝛔𝐢𝐢𝐢𝐢 − 𝛔𝛔𝟐𝟐𝐌𝐌

=

𝐄𝐄(𝐑𝐑 𝐌𝐌 ) − 𝐑𝐑 𝐫𝐫𝐫𝐫
𝛔𝛔𝐌𝐌

Yukarıdaki denklemden hareketle eşitlik i’nin beklenen getiri oranı [ E(R i ) ] için
çözüldüğünde, Finansal Varlıkları Fiyatlama Denklemi elde edilmektedir: 65
𝐄𝐄(𝐑𝐑 𝐢𝐢 ) = 𝐑𝐑 𝐫𝐫𝐫𝐫 + �

𝐄𝐄(𝐑𝐑 𝐌𝐌 ) − 𝐑𝐑 𝐫𝐫𝐫𝐫
� . 𝛔𝛔𝐢𝐢𝐢𝐢
𝛔𝛔𝟐𝟐𝐌𝐌

Finansal Varlıkları Fiyatlama Denklemi, hem etkin olan hem de etkin olmayan bir
varlığın ya da portföyün beklenen getiri oranı ile riski arasındaki ilişkiyi belirlemek için
𝛔𝛔
kullanılabilen bir denklemdir. Burada geçerli risk ölçüsü olan beta katsayısı ( 𝛃𝛃𝐢𝐢 = 𝛔𝛔𝐢𝐢𝐢𝐢
𝟐𝟐 )
açısından yeniden bir düzenleme yapıldığında denklem aşağıdaki gibi yazılabilir:
𝐄𝐄(𝐑𝐑 𝐢𝐢 ) = 𝐑𝐑 𝐫𝐫𝐫𝐫 + [𝐄𝐄(𝐑𝐑 𝐌𝐌 ) − 𝐑𝐑 𝐫𝐫𝐫𝐫 ].

𝐌𝐌

𝛔𝛔𝐢𝐢𝐢𝐢
𝛔𝛔𝟐𝟐𝐌𝐌

𝐄𝐄(𝐑𝐑 𝐢𝐢 ) = 𝐑𝐑 𝐫𝐫𝐫𝐫 + [𝐄𝐄(𝐑𝐑 𝐌𝐌 ) − 𝐑𝐑 𝐫𝐫𝐫𝐫 ]. 𝛃𝛃𝐢𝐢

Yukarıda yer alan Finansal Varlık Fiyatlama Denkleminin son halinde de görüldüğü
gibi, varlıkların beklenen getiri oranları ile beta katsayıları (sistematik riskleri) arasında
doğrusal ve pozitif bir ilişki vardır. Beta katsayısı arttıkça beklenen getiri oranı artmakta, beta
katsayısı düştükçe beklenen getiri oranı düşmektedir.

65

Formül çıkarımı için bakınız: Sharpe ve Alexander, Op.cit., ss.237-238.
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Örnek 3: Risksiz faiz oranı %1.5, endeksin (pazar portföyünün
göstergesi) beklenen getiri oranı ise %3,2'dir. D hisse senedinin beta katsayısı
0.86 , E hisse senedinin beta katsayısı ise 1,03 olduğuna göre, bu hisse
senetlerinin beklenen getiri oranını hesaplayınız.
Çözüm 3:
𝐄𝐄(𝐑𝐑 𝐢𝐢 ) = 𝐑𝐑 𝐫𝐫𝐫𝐫 + [𝐄𝐄(𝐑𝐑 𝐌𝐌 ) − 𝐑𝐑 𝐫𝐫𝐫𝐫 ]. 𝛃𝛃𝐢𝐢

𝐄𝐄(𝐑𝐑 𝐃𝐃 ) = 𝟎𝟎, 𝟎𝟎𝟏𝟏𝟓𝟓 + [𝟎𝟎, 𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎 − 𝟎𝟎, 𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎]. 𝟎𝟎, 𝟖𝟖𝟖𝟖 = %𝟐𝟐, 𝟗𝟗𝟗𝟗
𝐄𝐄(𝐑𝐑 𝐄𝐄 ) = 𝟎𝟎, 𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎 + [𝟎𝟎, 𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎 − 𝟎𝟎, 𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎]. 𝟏𝟏, 𝟎𝟎𝟎𝟎 = %𝟑𝟑, 𝟐𝟐𝟐𝟐

Örnek 4: Aşağıda farklı varlıkların pazar portföyü ile kovaryansları yer
almaktadır. Bu varlıklardan hangisinin beta katsayısı daha yüksektir?
A hisse senedi: 0,0265
B hisse senedi: 0,0348
C hisse senedi: 0,0167
D hisse senedi: 0,0415

Beta katsayısının özelliklerden biri de, bir portföyün betasının, portföyü oluşturan
varlıkların betalarının ağırlıklı ortalaması olmasıdır. Dolayısıyla, bir portföyün beklenen getiri
oranı, portföyde bulunan varlıkların beklenen getiri oranlarının ağırlıklı ortalamasına eşit
olduğu için, etkin ya da etkin olmayan bütün bireysel varlıklar Finansal Varlıkları Piyasa
Doğrusu üzerinde yer almakta ve bu varlıkların oluşturduğu bütün portföyler de bu FVFD
üzerinde bulunmaktadır. 66
𝐧𝐧

𝛽𝛽𝑝𝑝 = portföyün beta katsayısı,

𝛃𝛃𝐩𝐩 = � 𝐱𝐱 𝐢𝐢 . 𝛃𝛃𝐢𝐢
𝐢𝐢=𝟏𝟏

𝛽𝛽𝑖𝑖 = i varlığının beta katsayısı,

𝑥𝑥𝑖𝑖 = i varlığının portföy içindeki ağırlığı.

66

Gordon J. Alexander, William F.Sharpe ve Jeffery V.Barley (1993), Fundamentals of Investments,
2 Edt., Prentice Hall, Englewood Cliffs, s.227.
nd
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Örnek 5: D ve E hisse senetlerinin beta katsayıları sırasıyla 0.86 ve
1.03'tür. Bir yatırımcı parasının %45'ini D ve geri kalanını E hisse senetlerine
yatırarak bir portföy oluşturmaktadır. Bu portföyün beta katsayısını
hesaplayınız.
Çözüm 5:
𝐧𝐧

𝐱𝐱 𝐃𝐃 = % 45

𝛃𝛃𝐩𝐩 = � 𝐱𝐱 𝐢𝐢 . 𝛃𝛃𝐢𝐢
𝐢𝐢=𝟏𝟏

𝐱𝐱 𝐄𝐄 = %100 -% 45 = %55

𝛃𝛃𝐩𝐩 = (𝟎𝟎, 𝟒𝟒𝟒𝟒 𝐱𝐱 𝟎𝟎, 𝟖𝟖𝟖𝟖) + (𝟎𝟎, 𝟓𝟓𝟓𝟓 𝐱𝐱 𝟏𝟏, 𝟎𝟎𝟎𝟎) = 𝟎𝟎, 𝟗𝟗𝟗𝟗𝟗𝟗𝟗𝟗

7.3.2. Finansal Varlıkları Fiyatlama Doğrusu
Finansal Varlık Fiyatlama Denklemi türetildikten sonra beta ile beklenen getiri oranı
arasındaki ilişki grafiksel olarak ortaya konulabilir. Bu ilişkiyi ortaya koyan doğru, Finansal
Varlıkları Fiyatlama Doğrusu’na (FVFD) olarak adlandırılmaktadır. Finansal Varlık Piyasa
Denklemi aşağıdaki gibidir:
𝐄𝐄(𝐑𝐑 𝐢𝐢 ) = 𝐑𝐑 𝐫𝐫𝐫𝐫 + [𝐄𝐄(𝐑𝐑 𝐌𝐌 ) − 𝐑𝐑 𝐫𝐫𝐫𝐫 ]. 𝛃𝛃𝐢𝐢

Risksiz getiri oranı (𝑅𝑅𝑟𝑟𝑟𝑟 ) dorunun sabit terimi ya da bir diğer deyişle doğrunun dikey
ekseni kestiği nokta, doğrunun eğiminin ise piyasa risk primi (𝐸𝐸(𝑅𝑅𝑀𝑀 ) − 𝑅𝑅𝑟𝑟𝑟𝑟 ) olarak ifade
edilebilecek katsayıdır. Dolayısıyla, x ekseninde beta katsayısı (𝛽𝛽𝑖𝑖 ), y ekseninde ise varlığı
beklenen getiri oranı [𝐸𝐸(𝑅𝑅𝑖𝑖 )] olmak üzere i varlığının sistematik riski ile beklenen getiri oranı
arasındaki ilişkiyi gösteren doğru Şekil 5'teki gibi gösterilebilir.

Örnek 6: Risksiz getiri oranı %5, pazar portföyünün beklenen getiri
oranı %7.5, A hisse senedinin betası 1,02 ise, piyasa risk primi kaçtır?
Cevap 6:
Piyasa risk primi = [𝐄𝐄(𝐑𝐑 𝐌𝐌 ) − 𝐑𝐑 𝐫𝐫𝐫𝐫 ] = %7,5 - %5 = %2,5
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Şekil 5: Finansal Varlıkları Fiyatlama Doğrusu

Kaynak: E.F.Brigham ve L.C.Gapenski, Intermediate Financial Management, 4th
Edt., Hourt Brace Jovanovich Isntr.Edt., FortWorth, 1993, s.82.

Şekil 5'de de görüldüğü gibi Finansal Varlık Fiyatlama Doğrusu (FVFD), varlıkların
beklenen getiri oranı ile betası arasındaki ilişkiyi göstermektedir. Denge koşulları altında tüm
varlıkların beklenen getiri oranı - beta koordinatları, FVFD üstünde olmalıdır. FVFD'nun
üzerinde ya da altında yer alıyorsa bu durum olması gerekenden bir sapma olarak
değerlendirilir. Bu durum piyasanın dengede olmadığının, varlık fiyatlarının olması gereken
seviyede olmadığının bir göstergesi olarak değerlendirilir.
FVFD ile betaya dayalı olarak, yatırımcıların varlıktan bekledikleri getiri oranı ortaya
konulmaktadır. FVFD, piyasa fiyatlarından hareketle varlıkların sahip oldukları sahip
oldukları beklenen getiri oranının teoride öngörülen getiri oranına göre yüksek ya da düşük
değerlenip değerlenmediğini belirlemekte de kullanılmaktadır. Varlık getiri oranları, beta
tarafından belirlendiğine göre, belirli bir düzeyde betası olan varlığın beklenen getiri oranı
teorik olarak hesaplanabilmektedir. Dolayısıyla beklenen getiri oranı, teorik beklenen getiri
oranından yüksek bir sahip varlık, düşük değerlenmiş varlık olarak adlandırılırken, teorik
beklenen getiri oranından daha düşük beklenen getiri oranı olan varlık ise yüksek değerlenmiş
bir varlık olarak adlandırılmaktadır. Bu durum Şekil 6'daki gibi gösterilebilir.
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Şekil 6: Düşük ve Yüksek Değerlenmiş Varlıklar

Şekil 6’da bulunan N noktası düşük değerlenmiş bir varlığın tahmini getiri oranını
göstermektedir. Bu nokta, FVFD üzerinde yer alan N’ noktasından daha yüksekte yer
almaktadır. Bu açıdan değerlendirildiğinde teorik beklenen getiri oranı, tahmini beklenen
getiri oranından daha düşüktür. Bunun nedeni ise şu anda varlığın fiyatının olması
gerektiğinden daha yüksek olmasıdır. Bu da varlığın yüksek değerlenmiş olduğu anlamına
gelmektedir.
Diğer yandan K noktasında bulunan bir varlık ise, sahip olduğu beta katsayısına
bakıldığında aslında K' seviyesinde bir beklenen getiri oranına sahip olmalıdır. Varlığın
tahmini getiri oranının, SPD tarafından öngörülen beklenen getiri oranından düşük olmasının
sebebi ise şu anda fiyatının olması gerektiğinden düşük olmasıdır. Dolayısıyla varlık henüz
ucuzdur ve piyasa dengede değildir. Tüm varlıklar, sahip oldukları beta katsayılarına dayalı
olarak sahip olmaları gereken beklenen getiri oranlarına sahip olduklarında piyasa dengeye
gelmiş olacaktır.
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Örnek 7: Pazar portföyünün beklenen getiri oranı %7.5, risksiz getiri
oranı %4.8 ve i hisse senedinin beta katsayısı 0.86'dır. i hisse senedinin cari
piyasa fiyatı 4.7 TL ve gelecekte ulaşması beklenen tahmini fiyatı 5 TL ise
bu hisse senedinin yüksek değerlenmiş bir varlık mı yoksa düşük
değerlenmiş bir varlık mı olduğunu değerlendiriniz.
Cevap 7:
i hisse senedinin beklenen getiri oranı:
𝐄𝐄(𝐑𝐑 𝐢𝐢 ) = 𝐑𝐑 𝐫𝐫𝐫𝐫 + [𝐄𝐄(𝐑𝐑 𝐌𝐌 ) − 𝐑𝐑 𝐫𝐫𝐫𝐫 ]. 𝛃𝛃𝐢𝐢

𝐄𝐄(𝐑𝐑 𝐢𝐢 ) = 𝟎𝟎, 𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎 + [𝟎𝟎, 𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎 − 𝟎𝟎, 𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎]. 𝟎𝟎, 𝟖𝟖𝟖𝟖 = 𝟎𝟎, 𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎

Tahmini getiri oranı = (5 - 4,7)/4,7 = 0,06383

Sonuç: Hisse senedi yüksek değerlenmiştir = pahalıdır.

FVFD’nin bazı özellikleri şu şekilde açıklanabilir: 67
• Beklenen getiri oranı dikey eksende, beta ile ölçülen risk ise yatay eksende gösterilir,
• Risksiz varlığın sistematik riski de olmayacağından betası sıfırdır. Bu nedenle risksiz getiri
oranı, FVFD'nun dikey ekseni kestiği noktada yer alır,
 FVFD’nin eğimi [𝐸𝐸(𝑅𝑅𝑀𝑀 ) − 𝑅𝑅𝑟𝑟𝑟𝑟 ], riskten kaçınma derecesini yansıtır. FVFD’nin eğiminin

dikleşmesi riskten kaçınma derecesinin arttığının, eğimin yatıklaşması ise riskten kaçınma
derecesinin azaldığının bir göstergesidir,
• Betanın yanında risksiz getiri oranı ve piyasa risk primi de beklenen getiri oranlarının
belirlenmesinde etkilidir.
FVFD ile SPD nin birlikte gösterimi konuya daha fazla açıklık getirmektedir. (bkz.
Şekil 7)

67

Eugene F.Brigham ve Louis C.Gapenski, Intermediate Financial Management, 4th Edt., Hourt Brace
Jovanovich Intr.Edt., FortWorth, 1993, ss.81-82.
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Şekil 7: Sermaye Piyasası Doğrusu ile Finansal Varlık Piyasa Doğrusunun birlikte ele
alınması

Kaynak: Ali Bülent Pamukçu, Finans Yönetimi, Der Yayınları, İstanbul, 1999, s.223.

Şekil 7'de gösterilmekte olan X portföyü, SPD üzerindedir ve bu anlamda etkin bir
portföyü göstermektedir. Bununla birlikte Y portföyü ise, Markowitz etkin bir portföydür
ancak risksiz varlığın olduğu bir ortamda artık etkin olmaktan çıkmış bir portföy olarak
değerlendirilebilir. Çünkü X portföyü ile aynı beklenen getiri oranına sahip olduğu halde daha
yüksek bir risk seviyesindedir. Diğer yandan Z portföyü ise aynı beklenen getiri oranına sahip
olmakla birlikte gerek X portföyüne göre gerekse Y portföyüne göre daha yüksek riske
sahiptir. Ayrıca Z portföyü aynı riske sahip olduğu pazar portföyü (M)'ne göre de daha düşük
bir beklenen getiri oranına sahiptir. Oysa burada yer alan risk beklenen getiri oranı ilişkisi,
toplam risk ile beklenen getiri oranını ele almaktadır.
Aynı varlıkların betaları ile beklenen getiri oranları arasındaki ilişkinin
incelenmesinde ise görülmektedir ki, X, Y ve Z portföylerinin her birinin toplam riski
(standart sapması) farklı olduğu halde, beklenen getiri oranları aynıdır. Çünkü bu varlıkların
sistematik riskleri (beta katsayılarının) birbirlerine eşittir. Dolayısıyla bu üç portföyün toplam
risklerinin farklı olması ise sistematik olmayan risklerinin farklılığından ileri gelmektedir.
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Uygulamalar

Geçerli risk ile beklenen getiri oranı arasındaki ilişkinin hesaplanması.
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Uygulama Soruları

Hisse senetlerinin beta katsayıları nasıl hesaplanır?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Gerek etkin gerekse etkin olmayan varlıkların sermaye piyasasındaki fiyatlama
ilişkisini ortaya koyan model ise Finansal Varlık Fiyatlama Modeli olarak adlandırılmaktadır.
Portföy teorisi çeşitlendirme yoluyla riskin azaltılabileceğini ortaya koymakta ve bu
çerçevede riskin iki türünde bahsetmektedir. Buna göre birinci çeşit risk, sistematik risk,
diğeri ise sistematik olmayan risktir. Sistematik risk, genel ekonomik ve politik gelişmeler
sonucu ortaya çıkan ve varlığın değerinde değişkenliğe neden olan olaylar olarak
tanımlanabilir. Sistematik olmayan risk ise genel ekonomik ve sosyal gelişmeler dışında
yalnızca söz konusu varlığın değerini etkileyen gelişmelerden kaynaklanmaktadır. Sistematik
olmayan riskin çeşitlendirme yoluyla ortadan kaldırılabilmesi, rasyonel yatırımcıların iyi
çeşitlendirilmiş portföyler kurarak bu riski yok etmelerine ve yalnızca sistematik riske maruz
kalmalarına neden olmaktadır. Yatırımcıların ortadan kaldırabilecekleri riski (sistematik
olmayan risk) almaktan uzak durması ve bu riski ortadan kaldıracak yatırım stratejileri
uygulamaları, aslında gerçekten üstlenilmesi gereken riskin yalnızca sistematik risk olmasına
neden olmaktadır. Dolayısıyla bir varlığın beklenen getiri oranı seviyesini belirleyen asıl risk
çeşitlendirme ile ortadan kaldırılamayacak olan sistematik risktir. Dolayısıyla fiyatlama
mekanizması içinde geçerli risk olan sistematik risk ne kadar büyükse, varlıktan beklenen
getiri oranı da o denli büyük olacaktır.
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Bölüm Soruları
1) Finansal Varlık Fiyatlama modeline göre varlıkların beklenen getiri oranları
üzerinde etkili olan risk aşağıdakilerden hangisi olarak adlandırılır?
a. Faiz riski
b. Yönetim riski
c. Kur riski
d. Sistematik risk
e. Sistematik olmayan risk

2) Çeşitlendirme stratejisiyle ortadan kaldırılamayan risk, hangi risk türünü ifade
etmektedir?
a. Faiz riski
b. Yönetim riski
c. Kur riski
d. Sistematik risk
e. Sistematik olmayan risk
3) Risksiz faiz oranı % 2, pazar portföyünün beklenen getiri oranı ise %5'tir. A hisse
senedinin beta katsayısı 1,2 bu hisse senedinin beklenen getiri oranını
hesaplayınız.
a. 0,036
b. 0,236
c. 0500
d. 1,200
e. 1,230

4) Risksiz getiri oranı %12, pazar portföyünün beklenen getiri oranı %22, A hisse
senedinin betası 1,4 ise, piyasa risk primi kaçtır?
a. %10
b. %14
c. %18
d. %20
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e. %22
5) Pazar portföyünün beklenen getiri oranı %25, risksiz getiri oranı % 12 ve A hisse
senedinin beta katsayısı 1.2'dir. A hisse senedinin beklenen getiri oranı aşağıdakilerden
hangisidir?
a. 0,251
b. 0,276
c. 0,312
d. 0,411
e. 0,423
6) Sistematik ve sistematik olmayan riski açıklayınız.
7) Beta katsayısı nedir? Açıklayınız.
8) Finansal varlık fiyatlama doğrusu (FVFD) nedir? Başlıca özelliklerini açıklayınız.
9) Sermaye piyasası doğrusu (SPD) ile Finansal varlık fiyatlama doğrusunu (FVFD)
şekil yardımıyla karşılaştırınız.
10) Risk primi ve piyasa risk primi kavramlarını açıklayınız.

Cevaplar
1) ( D )
2) ( D )
3) ( B )
4) ( A )
5) ( B )
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8. ARBİTRAJ FİYATLAMA TEORİSİ VE PORTFÖY
PERFORMANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
8.1. Arbitraj Fiyatlama Teorisinin Varsayımları
8.2. Denge Sağlama Mekanizması Olarak Arbitraj Süreci
8.3. Arbitraj Fiyatlama Modeli
8.4. Portföy Performansının Değerlendirilmesi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

Sermaye piyasasında arbitraj nasıl gerçekleşir?
Riskli bir portföyün performansı nasıl değerlendirilir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

8.1.

Arbitraj fiyatlama teorisinin varsayımlarının Teorik konuların okunması
öğrenilmesi

8.2.

Arbitraj kavramının öğrenilmesi

Teorik konuların okunması

8.3.

Arbitraj fiyatlama modelinin anlaşılması

Teorik konuların okunması

8.4.

Portföy performansının
öğrenilmesi

nasıl

elde
veya

ölçüleceğinin Teorik konuların okunması
ve örneklerin çözümü
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Anahtar Kavramlar

Arbitraj fiyatlama teorisi, portföy performansının değerlendirilmesi
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Giriş
Arbitraj Fiyatlama Teorisi, sermaye piyasasında varlık fiyatlarının denge seviyesinin
arbitraj süreci ile oluştuğunu ileri süren bir teoridir. Arbitraj, bir malın aynı anda her yerdeki
fiyatının aynı olması gerektiğini ileri süren tek fiyat kanununa dayalıdır. Eğer bir varlığın
fiyatı aynı anda bir yerde pahalı iken diğer bir piyasada ucuzsa, arbitrajcılar devreye girerek
ucuz olan piyasadan bu malı satın alıp aynı anda pahalı olan piyasada satarak risksiz ve ilk
yatırıma gerek olmadan kar elde ederler. Arbitraj işlemi, aynı zamanda varlığın ucuz olduğu
piyasada varlığa olan talebi artırarak fiyatının artmasına, pahalı olan piyasada ise arzın artarak
fiyatın düşmesine neden olur. Bu süreç, tüm piyasalarda aynı malın fiyatı aynı olana kadar,
bir diğer deyişle arbitraj olanağı ortadan kalkıncaya kadar devam eder.
Arbitraj sürecinin sermaye piyasasında işlem gören varlıklara uyarlanması ise bu
varlıkların aslında risklerinin ve beklenen getiri oranlarının bir kombinasyonu oldukları
fikrinden hareketle gelişmektedir. Ancak bu teoride SPT'ye göre önemli bir fark, varlıkların
geçerli risklerinin pazar betası değil, birden çok sayıda (k adet) sistematik risk tarafından
oluşturulduğu şeklindedir. Tüm risk faktörlerine karşı duyarlılıkları (faktör betaları) aynı olan
varlıklar ikame varlıklar olmakta, aynı riske sahip bu varlıkların beklenen getiri oranlarının da
aynı olması beklenmektedir. Eğer ikame varlıklardan biri yüksek değerlenmiş (beklenen getiri
oranı düşük = pahalı), diğeri ise düşük değerlenmiş (beklenen getiri oranı yüksek = ucuz) ise
arbitrajcı pahalı varlığı açığa satarak elde ettiği tutarı aynı anda ucuz varlığın satın
alınmasında kullanmaktadır. bu şekilde piyasa dengeye gelmekte ve ikame varlıkların fiyatları
eşitlenmektedir.
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Sermaye Piyasası teorisi, varlıkların betaları ile beklenen getiri oranları arasında
pozitif ve doğrusal bir ilişki olduğunu ileri sürmektedir. Başka bir deyişle bir varlığın
sistematik riski ne kadar yüksekse, beklenen getiri oranı da o kadar yüksek olmalıdır. Ancak
çeşitli sermaye piyasalarında yapılan araştırmalar göstermiştir ki, yukarıda sözü edilen model
tam olarak geçerli değildir. Bu nedenle sermaye piyasasında varlıkların fiyatlarının ne şekilde
oluştuğu sorusunun yanıtını vermek üzeri ileri sürülen bir başka yaklaşım olarak Arbitraj
Fiyatlama Teorisi ortaya atılmıştır. Teori, öncelikle Ross tarafından ortaya konulduktan sonra
Huberman 68, Chamberlain ve Rothschild 69 tarafından geliştirilmiştir.
Arbitraj Fiyatlama Teorisi (AFT), SPT'ye ilişkin olarak eleştirilen bazı
varsayımları içermemekte, basit doğrusal bir fiyatlama modeli şeklinde ortaya konulmaktadır.
AFT'nin dezavantajı ise varlıkların getiri oranları üzerinde etkide bulunan risk faktörlerinin
neler olduğu ve ne şekilde yorumlanacağı konusunda bir açıklama getirmemesi olarak
açıklanabilir. 70

8.1. Arbitraj Fiyatlama Teorisinin Varsayımları
AFT'nin varsayımları şu şekilde sayılabilir:
1. Varsayım: Yatırımcılar faydalarını maksimize etmeye çalışırlar ve riskten
kaçınırlar 71.
2. Varsayım: Varlıkların rassal getiri oranlarının “k” adet risk faktörlü doğrusal bir
model tarafından belirlendiği konusunda bütün yatırımcıların beklentileri homojendir. 72
3. Varsayım: Piyasada tam rekabet şartları geçerlidir ve bundan dolayı işlem
maliyetleri geçersizdir. 73
4. Varsayım: Ele alınan varlık sayısı, modelde yer alan faktör sayısından oldukça
fazladır. 74
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G.Huberman, “A Simple Approach to Arbitrage Pricing Theory”, Journal of Economic Theory, Cilt.28,
1982, ss.183-191.

69

G.Chamberlain ve M.Rotschild, “Arbitrage, Factor Structure, Mean-Variance Analysis and Large Asset
Market”, Econometrica, Cilt.51, 1983, ss.1281-1304.

70

Jonathan E.Ingersoll, Jr., “Some Results in the Theory of Arbitrage Pricing”, Journal of Finance, Cilt.39,
No:4, September, 1984, s.1021.
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Russel J. Fuller ve Jones L.Farrell,Jr. Modern Investments and Security Analysis, Mc.Graw Hill Book
Company, NewYork, 1987, ss.472-473.

72

Thomas E.Copeland ve J.Fred Weston, Financial Theory and Corporate Policy, 3rd Edt., Addison Wesley,
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FortWorth, 1997, s.298.
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8.2. Denge Sağlama Mekanizması Olarak Arbitraj Süreci
AFT, riskli varlıkların beklenen getiri oranlarını belirleyen mekanizmanın “arbitraj”
olduğunu ileri sürmektedir. Bunun için ilk önce arbitraj kavramı incelenecek, daha sonra e
arbitraj sürecinin piyasa fiyatları üzerindeki etkisi anlatılacaktır.

8.2.1. Arbitraj Kavramı
Arbitraj, ekonomik bir varlığın aynı anda farklı fiyatlara sahip olmasından
yararlanmak üzere eşanlı olarak alınıp satılması işlemidir 75 . Dolayısıyla arbitraj, "iki ayrı
yerde fiyatların farklı olmasından çıkar sağlamak amacıyla aynı anda bir malı bir yerden alıp
diğer bir yerde satmaktır” 76.
Arbitraj kavramının modern tanımı ise, “net yatırım olmaksızın ve negatif bir getiri
olasılığının beklenmediği bir yatırım stratejisi”dir. 77
Arbitrajın modern tanımında iki unsurun söz konusudur. Birincisi, net yatırım
yapılmayan bir strateji olduğu ve ikincisi ise negatif getiri olasılığının beklenmemesidir. Net
yatırım yapılmaması, arbitrajcının malın fiyatının yüksek olduğu piyasada satış yaparak elde
ettiği tutar ile aynı anda malın fiyatının düşük olduğu piyasada alım yapmasından
kaynaklanmaktadır. Bu nedenle arbitrajcı sıfır ilk yatırımla bir kar sağlama olanağı
bulmaktadır. Arbitrajcı açığa satışla elde ettiği geliri uzun pozisyon aldığı mala yatırmaktadır.
Negatif getiri olasılığının bulunmaması unsuru ise, alım satım işleminin eşanlı olarak
yapılmasından ileri gelmektedir. Aynı anda aynı mal için iki farklı fiyatın söz konusu olması
ve alım ve satım emirlerinin eşanlı olarak verilmesi, işlemden zarar edilme olasılığını ortadan
kaldırmaktadır.

8.2.2. Arbitrajın Varlık Fiyatları Üzerindeki Etkisi
Tek fiyat kanununun geçerli olması, aynı malın iki farklı fiyatla satılamayacağı
anlamına gelmektedir. AFT de piyasada denge sağlama mekanizması olarak tek fiyat
kanununu kabul etmektedir. Tek fiyat kanununa göre, aynı anda bir mal için farklı fiyatlar
varsa arbitraj olanağı ortaya çıkmakta, risksiz ve ilk yatırım olmaksızın kar elde etme
75

Halil Seyidoğlu, Uluslararası Finans, Güzem Yayınları, İstanbul, 1994, s.63.
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ss.216-217.
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Yayıncılık ve Tanıtım, 1996, s.97.
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olanağından yararlanan arbitrajcılar malı ucuz olan yerden satın alıp pahalı yerde satarak kar
elde etmektedirler. Bu alım satım işlemi, malın ucuz olduğu yerde talep artışı dolayısıyla fiyat
artışına, malın pahalı olduğu yerde ise arz artışı dolayısıyla fiyat düşüşüne neden olacaktır.
Arbitraj süreci aynı malın fiyatının aynı anda her yerde eşit olmasına kadar devam etmekte,
böylelikle arbitraj olanağı ortadan kalkıp piyasa dengeye gelmektedir. 78 Bu nedenle denge
koşulu, piyasada arbitraj olanağının olmamasını ifade etmektedir.
Sermaye piyasası açısından bakıldığında ise, aynı risk düzeyindeki varlıklar
birbirlerine denk yatırımlardır ve bu nedenle bu varlıkların beklenen getiri oranlarının da aynı
olması gerekmektedir. Belirli bir anda riskli bir varlığın beklenen getiri oranı, risksiz getiri
oranı ile risk priminin toplamı olduğuna göre, bir riskli varlığın getiri oranının diğerinden
farklı olmasına yol açan unsur, yalnızca o varlığın risk primidir. Dolayısıyla varlıkların risk
düzeylerinin eşit olması, eşit risk primine sahip olmaları ve dolayısıyla varlıkların beklenen
getiri oranlarının da eşit olmasına yol açmaktadır. Eşit riske sahip varlıkların farklı beklenen
getiri oranlarına sahip olmaları ise piyasada dengenin olmadığı bir durumu yansıtmakta ve
arbitraj sürecini devreye sokmaktadır.
Eşit riskli varlıklar arasında düşük beklenen getiri oranına sahip olması sonucunda
yapılan arbitraj işlemi ile yüksek değerlenen varlığın satılması arzının artmasına, düşük
değerlenen varlığın satın alınması ise talebinin artmasına neden olmaktadır. Bu da varlıkların
fiyatlarının ve dolayısıyla da beklenen getiri oranlarının birbirlerine eşit oluncaya kadar
fiyatlarının değişmesine yol açmaktadır.
Dengede olmayan bir piyasada yatırımcının arbitraj yaparak sıfır ilk yatırımla ve sıfır
riskle kar sağlama süreci ve dolayısıyla piyasanın dengeye gelmesi, A ve B varlıklarının
bulunduğu bir piyasa örnek verilerek şu şekilde açıklanabilir:
� 𝐀𝐀,𝐭𝐭 = 𝐄𝐄�𝐑𝐑
� 𝐀𝐀 � + 𝐞𝐞�𝐭𝐭 =
𝐑𝐑
� 𝐁𝐁,𝐭𝐭 = 𝐄𝐄�𝐑𝐑
� 𝐁𝐁 � + 𝐞𝐞�𝐭𝐭 =
𝐑𝐑
𝑒𝑒̃𝑡𝑡 = rassal değişken,

𝐏𝐏𝐀𝐀,𝐭𝐭+𝟏𝟏
− 𝟏𝟏
𝐏𝐏𝐀𝐀,𝐭𝐭

𝐏𝐏𝐁𝐁,𝐭𝐭+𝟏𝟏
− 𝟏𝟏
𝐏𝐏𝐁𝐁,𝐭𝐭

𝐸𝐸(𝑒𝑒̃𝑡𝑡 ) = 0

𝑅𝑅�𝐴𝐴,𝑡𝑡 = A varlığının t zamanındaki getiri oranı,

𝑅𝑅�𝐵𝐵,𝑡𝑡 = B varlığının t zamanındaki getiri oranı,
𝐸𝐸�𝑅𝑅�𝐴𝐴 � = A varlığının beklenen getiri oranı,
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𝐸𝐸�𝑅𝑅�𝐵𝐵 � = B varlığının beklenen getiri oranı,
𝑃𝑃𝐴𝐴,𝑡𝑡 = A varlığının t zamanındaki fiyatı,

𝑃𝑃𝐵𝐵,𝑡𝑡 = B varlığının t zamanındaki fiyatı.
Yukarıda yer alan iki denklemde de rassal değişkenler aynıdır. Bu şu anlama
gelmektedir; herhangi bir zamanda hisse senetlerinin beklentilerinden daha farklı bir şekilde
değişmesine neden olan rassal değişim, her iki hisse senedi için de aynıdır. Hisse senetlerinin
değerini beklenenden daha farklı derecede değiştirecek olan etki aynıdır ve bu hisse
senetlerini aynı derecede etkilemektedir. Bu nedenle yukarıda yer alan A ve B hisse
senetlerinin risklerinin eşit olduğu söylenebilir. Dolayısıyla denge durumunda tek fiyat
kanununa göre eşit riskli bu varlıklar aynı zamanda eşit beklenen getiri oranına da sahip
olmalıdırlar. 𝑒𝑒̃𝑡𝑡 her iki varlık için de aynı olduğu halde örneğin 𝐸𝐸�𝑅𝑅�𝐴𝐴 � ≠ 𝐸𝐸�𝑅𝑅�𝐵𝐵 � durumu
sözkonusu olduğunda piyasa dengede değildir. Eğer 𝐸𝐸�𝑅𝑅�𝐴𝐴 � > 𝐸𝐸�𝑅𝑅�𝐵𝐵 � ise yatırımcılar B

varlığını açığa satarak elde ettikleri tutarı A varlığına yatırmak yoluyla başlangıçta sahip
oldukları servetlerinden bir pay ayırmadan sıfır riskli yatırım yaparak kar elde etme olanağını
elde edebilirler. Bu işlemin riskinin olmaması, A ile B’nin tam korunmasından (hedge
edilmesinden) kaynaklanmaktadır. Açığa satıştan sağlanan tutar (𝑃𝑃𝐵𝐵,𝑡𝑡 ), tamamen A varlığına
yatırılmış olduğundan 𝑒𝑒̃𝑡𝑡 'deki değişme nedeniyle B’de meydana gelecek bir fiyat yükselişi ve
dolayısıyla kayıp, aynı anda A’nın fiyatının yükselmesiyle ortaya çıkacak olan kazanç
tarafından karşılanacaktır. Sonuç olarak denilebilir ki, aynı riske sahip iki varlığının beklenen
getirilerinin aynı olması karlı bir işlem imkânı sunmamaktadır. Dolayısıyla bu durum arbitraj
olanağı sunmazken, aynı riske sahip ancak beklenen getiri oranları farklı olduğunda arbitraj
yapılarak sıfır risklilikle kar sağlama olanağı vardır. 79
Piyasanın dengede olmaması, arbitrajcıları harekete geçirmektedir. Arbitrajın
yapılması ise dengenin yeniden tesis edilmesini sağlamaktadır. Olması gereken fiyat
seviyesinden daha düşük bir piyasa fiyatına sahip olan ve bu nedenle yüksek beklenen
getiriye sahip A varlığında alınan uzun pozisyonlar, A’ya olan talebini artıracak, bu fiyatı
artıracak ve beklenen getiri oranını düşürecektir. Arbitrajcıların A varlığında pozisyon almak
için düşük beklenen getiri oranı olan B varlığını açığa satması nedeniyle B’nin arzı artacak,
piyasa fiyatını düşecek ve getiri oranını yükseltecektir. Dolayısıyla arbitraj nedeniyle hisse
senetlerine olan arz ve talep değişecek aynı riske sahip bu hisse senetlerinin beklenen getiri
oranlarını eşit hale getirecektir. Bu düzeltme hareketi, arbitraj imkânı ortadan kalkınca sona
erecek ve piyasa dengeye gelecektir. Ancak arbitraj sürecinin, piyasa dengeye getirmesi için
Arbitraj Fiyatlama Teorisi'nin varsayımlarının geçerliliği önemlidir. Piyasanın etkin değil ve
yatırımcılar rasyonel değilse arbitrajın piyasayı dengeye getirmesi kesin olmamaktadır.
Sermaye piyasasında rasyonel arbitrajcılarla birlikte irrasyonel işlemciler de
bulunabilir. Bu durumda dengeden sapmış fiyatların arbitraj yoluyla tekrar dengeye ulaşması
79
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mümkün olamayabilmektedir. Böyle bir piyasada rasyonel arbitrajcılar aynı risk düzeyinde
farklı fiyatlanmış varlıkları tespit ederek fiyatların olması gereken düzeyde kalması yolunda
bir etkide bulunurken, irrasyonel yatırımcılar ise hatalı değerlendirmeler yaparak olması
gereken seviyeden uzaklaşmasına neden olmaktadırlar. 80

8.3. Arbitraj Fiyatlama Modeli
Arbitraj fiyatlama modeli, varlıkların beklenen getiri oranları ile riskleri arasındaki
ilişkiyi matematiksel olarak ortaya koymaktadır. Arbitraj fiyatlama teorisi piyasada varlık
fiyatlarını etkileyen birden çok sayıda sistematik risk faktörü olduğunu söylemekte ve bu
risklerden aynı derecede etkilenen varlıkların beklenen getiri oranlarının da aynı olması
gerektiğini ileri sürmektedir. Arbitraj fiyatlama teorisine göre aynı risk özelliklerine sahip
varlıklar ikame varlıklardır.

8.3.1. Arbitraj Fiyatlama Denklemi
AFT, varlıkların getiri oranlarının “k” adet birbirinden bağımsız risk faktörü tarafından
belirlendiğini ileri sürmektedir. Bu nedenle fiyatlama denklemi, varlıkların getiri oranı ile
riskleri arasındaki doğrusal ilişkinin aşağıdaki gibi çok endeksli bir model çerçevesinde
oluşmaktadır.
� 𝐢𝐢 = 𝐚𝐚𝐢𝐢 + 𝐛𝐛𝐢𝐢𝐢𝐢 𝐟𝐟̃𝟏𝟏 + 𝐛𝐛𝐢𝐢𝐢𝐢 𝐟𝐟̃𝟐𝟐 + ⋯ + 𝐛𝐛𝐢𝐢𝐢𝐢 𝐟𝐟̃𝐤𝐤 + 𝛆𝛆�𝐢𝐢
𝐑𝐑
𝐜𝐜𝐜𝐜𝐜𝐜�𝛆𝛆�𝐢𝐢 , 𝐟𝐟̃𝐤𝐤 � = 𝟎𝟎 𝐯𝐯𝐯𝐯 𝐜𝐜𝐜𝐜𝐜𝐜�𝛆𝛆�𝐢𝐢 , 𝛆𝛆�𝐣𝐣 � = 𝟎𝟎

𝑅𝑅�𝑖𝑖 = i varlığının rassal getiri oranı,

𝑏𝑏𝑖𝑖𝑖𝑖 = i varlığının k faktörüne duyarlılığı (k risk faktörü betası),
R

𝑓𝑓̃𝑘𝑘 = k risk faktörünün getiri oranı,

𝜀𝜀̃𝑖𝑖 = hata terimi.

Varlıkların beklenen getiri oranları ise aşağıdaki gibi yine çok faktörlü bir başka
doğrusal model olarak gösterilebilir. Bu modelde beklenen getiri oranı bağımlı değişken,
varlıkların getiri oranlarının risk faktörlerine karşı duyarlılıkları ise bağımsız değişkenlerdir.
� 𝐢𝐢 � = 𝛌𝛌𝟎𝟎 + 𝛌𝛌𝟏𝟏 𝐛𝐛𝐢𝐢𝟏𝟏 + 𝛌𝛌𝟐𝟐 𝐛𝐛𝐢𝐢𝟐𝟐 + ⋯ + 𝛌𝛌𝐤𝐤 𝐛𝐛𝐢𝐢𝐢𝐢
𝐄𝐄�𝐑𝐑
80

Shleifer, Andrei ve Lawrence H. Summers (1990), “The Noise Trade Approach to Finance”, The Journal of
Economic Perspectives, Cilt 4, No.2, ss.19-34.
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𝐸𝐸�𝑅𝑅�𝑖𝑖 � = i varlığının beklenen getiri oranı,

𝜆𝜆0 = sabit terim,

𝜆𝜆𝑘𝑘 = k faktörü risk primi,

𝑏𝑏𝑖𝑖𝑖𝑖 = i varlığının getirisinin k risk faktörüne duyarlılığı ya da k faktör betası.

Risksiz varlığın getiri oranı, denklemde yer alan sabit terime (𝜆𝜆0 ) eşittir:
𝐑𝐑 𝐫𝐫𝐫𝐫 = 𝛌𝛌𝟎𝟎

Dolayısıyla Arbitraj Fiyatlama Denklemi aşağıdaki gibi yazılabilir:
� 𝐢𝐢 � = 𝐑𝐑 𝐫𝐫𝐫𝐫 + 𝛌𝛌𝟏𝟏 𝐛𝐛𝐢𝐢𝟏𝟏 + 𝛌𝛌𝟐𝟐 𝐛𝐛𝐢𝐢𝟐𝟐 + ⋯ + 𝛌𝛌𝐤𝐤 𝐛𝐛𝐢𝐢𝐢𝐢
𝐄𝐄�𝐑𝐑

ve diğer gösterim ise 𝜆𝜆𝑘𝑘 terimlerinin ne anlama geldiğini daha açık olarak göstermektedir.
Buna göre 𝜆𝜆𝑘𝑘 , k faktörünün risk primidir:
𝐸𝐸�𝑅𝑅�𝑖𝑖 � = 𝑅𝑅𝑟𝑟𝑟𝑟 + �𝛿𝛿1 − 𝑅𝑅𝑟𝑟𝑟𝑟 �𝑏𝑏𝑖𝑖1 + �𝛿𝛿2 − 𝑅𝑅𝑟𝑟𝑟𝑟 �𝑏𝑏𝑖𝑖2 + ⋯ + �𝛿𝛿𝑘𝑘 − 𝑅𝑅𝑟𝑟𝑟𝑟 �𝑏𝑏𝑖𝑖𝑖𝑖

𝐸𝐸�𝑅𝑅�𝑖𝑖 � = i varlığının beklenen getiri oranı,
𝑅𝑅𝑟𝑟𝑟𝑟 = risksiz getiri oranı,
R

𝜆𝜆𝑘𝑘 = �𝛿𝛿𝑘𝑘 − 𝑅𝑅𝑟𝑟𝑟𝑟 �= k faktörünün risk primi ,

𝑏𝑏𝑖𝑖𝑖𝑖 = i varlığının getiri oranının k risk faktörüne duyarlılığı (faktör betaları).
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Örnek 1: Bir sermaye piyasasında varlıkların beklenen getiri oranlarını etkileyen 3
risk faktörü olduğu tespit edilmiştir. Buna göre risk faktörleri şunlardır: Enflasyon
oranında beklenmeyen değişim (faktör 1), işsizlik oranlarındaki beklenmeyen değişim
(faktör 2) ve faiz oranlarındaki beklenmeyen değişim (faktör 3). Risksiz getiri oranı %8,
faktör 1 ortalama getiri oranı %12, faktör 2 ortalama getiri oranı %9 be faktör 3 ortalama
getiri oranı %14'tür. A hisse senedinin birinci faktöre karşı duyarlılığı 1.1, ikinci faktöre
karşı duyarlılığı 0.74 ve üçüncü faktöre karşı duyarlılığı 0.9 ise, Bu hisse senedinin
beklenen getiri oranını hesaplayınız.
Çözüm:
� 𝐢𝐢 � = 𝐑𝐑 𝐫𝐫𝐫𝐫 + (𝛅𝛅𝟏𝟏 − 𝐑𝐑 𝐫𝐫𝐫𝐫 )𝐛𝐛𝐢𝐢𝟏𝟏 + (𝛅𝛅𝟐𝟐 − 𝐑𝐑 𝐫𝐫𝐫𝐫 )𝐛𝐛𝐢𝐢𝟐𝟐 + (𝛅𝛅𝟑𝟑 − 𝐑𝐑 𝐫𝐫𝐫𝐫 )𝐛𝐛𝐢𝐢𝐢𝐢
𝐄𝐄�𝐑𝐑

� 𝐀𝐀 � = 𝟎𝟎, 𝟎𝟎𝟎𝟎 + (𝟎𝟎, 𝟏𝟏𝟏𝟏 − 𝟎𝟎, 𝟎𝟎𝟎𝟎). 𝟏𝟏, 𝟏𝟏 + (𝟎𝟎, 𝟎𝟎𝟎𝟎 − 𝟎𝟎, 𝟎𝟎𝟎𝟎). 𝟎𝟎, 𝟕𝟕𝟕𝟕 + (𝟎𝟎, 𝟏𝟏𝟏𝟏 − 𝟎𝟎, 𝟎𝟎𝟎𝟎). 𝟎𝟎, 𝟗𝟗
𝐄𝐄�𝐑𝐑
� 𝐀𝐀 � = 𝟎𝟎, 𝟎𝟎𝟎𝟎 + 𝟎𝟎, 𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎 + 𝟎𝟎, 𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎 + 𝟎𝟎, 𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎
𝐄𝐄�𝐑𝐑
� 𝐀𝐀 � = %𝟏𝟏𝟏𝟏, 𝟓𝟓𝟓𝟓
𝐄𝐄�𝐑𝐑

8.3.2. Arbitraj Fiyatlama Doğrusu ve Düzlemi
Arbitraj Fiyatlama Düzlemi, arbitraj fiyatlama denkleminde yer alan sistematik riskler
ile varlığın beklenen getiri oranı arasındaki ilişkinin grafiğidir. Birden çok sayıda risk faktörü
olmasından dolayı bu ilişki, k+1 adet eksenli bir hiperdüzlem olarak gerçekleşmektedir.
Bir sistematik risk faktörü ile beklenen getiri oranı arasındaki ilişkinin gösterildiği
doğru, Arbitraj Fiyatlama Doğrusu olarak adlandırılırken, yalnızca iki risk faktörü ile
beklenen getiri oranının ilişkisini yansıtan üç boyutlu düzleme Arbitraj Fiyatlama Düzlemi
denilmektedir.

8.3.2.1. Arbitraj Fiyatlama Doğrusu
Varlık beklenen getiri oranı ile bir adet risk faktörü arasındaki doğrusal ilişkinin
grafiksel ifadesi arbitraj fiyatlama doğrusudur. Aşağıdaki şekilde (Şekil 1), diğer bütün
sistematik risk faktörleri sabit olmak üzere (b 2 ,b 3 ,...,b k ), yalnızca b 1 sistematik risk faktörü ile
i varlığının beklenen getiri oranı arasındaki doğrusal ilişki görülmektedir. Bu doğrusal ilişki,
varlık getiri oranının tek bir risk faktörünün etkisi ile değişkenlik gösterdiği modeldir. Bu
model aşağıdaki gibidir:
� 𝐢𝐢 � = 𝐑𝐑 𝐫𝐫𝐫𝐫 + 𝛌𝛌𝟏𝟏 𝐛𝐛𝐢𝐢𝐢𝐢
𝐄𝐄�𝐑𝐑
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Denge koşulları altında sermaye piyasasında yer alan bütün varlıklar bu doğru
üzerinde bulunmaktadır. Doğrunun dikey ekseni kestiği nokta risksiz getiri oranıdır (𝑅𝑅𝑟𝑟𝑟𝑟 ).
Doğrunun eğimi ise, 1 numaralı faktörünün risk primidir (𝜆𝜆1 ).
Şekil 1: Arbitraj Fiyatlama Doğrusu

𝑏𝑏𝑖𝑖1 , varlığın getiri oranının 1 numaralı risk faktörüne olan duyarlılığını ifade
etmektedir. Bu risk göstergesinin 1’e eşit olması durumunda beklenen getiri oranı, 1 numaralı
faktörün getiri oranı 𝛿𝛿1 kadar olmaktadır. Bu durum şu şekilde gösterilebilir:
𝑏𝑏𝑖𝑖1 = 1 olduğuna göre,

� 𝐢𝐢 � = 𝐑𝐑 𝐫𝐫𝐫𝐫 + 𝛌𝛌𝟏𝟏 𝐛𝐛𝐢𝐢𝐢𝐢
𝐄𝐄�𝐑𝐑
� 𝐢𝐢 � = 𝐑𝐑 𝐫𝐫𝐫𝐫 + 𝛌𝛌𝟏𝟏 . 𝟏𝟏
𝐄𝐄�𝐑𝐑

1 numaralı risk faktörünün risk primi 𝜆𝜆1 = �𝛿𝛿1 − 𝑅𝑅𝑟𝑟𝑟𝑟 �, denkleme yerleştirildiğinde şu sonuç
elde edilmektedir:
� 𝐢𝐢 � = 𝐑𝐑 𝐫𝐫𝐫𝐫 + (𝛅𝛅𝟏𝟏 − 𝐑𝐑 𝐫𝐫𝐫𝐫 )
𝐄𝐄�𝐑𝐑

i varlığının beklenen getiri oranı, 1 numaralı risk faktörünün getiri oranına eşit olmaktadır:
� 𝐢𝐢 � = 𝛅𝛅𝟏𝟏
𝐄𝐄�𝐑𝐑
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Denge durumunda bütün varlıklar Arbitraj Fiyatlama Doğrusu üzerinde yer
almaktadırlar. Denge durumunun bozulması durumunda ise arbitraj süreci devreye girmekte
ve bütün varlıklar denge düzeyine geri dönmektedir. Şekil 1’de yer alan K ve L
noktalarındaki varlıklar, sırasıyla düşük değerlenmiş ve yüksek değerlenmiş varlıklardır. K
varlığı, sahip olduğu 𝑏𝑏𝑖𝑖 seviyesine göre daha yüksek bir getiri oranına sahip bir varlıktır. L
varlığı ise sahip olduğu 𝑏𝑏𝑖𝑖 seviyesine göre düşük bir beklenen getiri oranına sahip olan fazla
değerlenmiş bir varlıktır.
R

Arbitraj Fiyatlama Teorisine göre ortaya konulan risk-beklenen getiri oranı ilişkisi
yalnızca doğrusal bir ilişkiye neden olmakta ve doğrusal olmayan ilişki arbitraj ile ortadan
kalkmaktadır. Bu durum Şekil 2 yardımıyla açıklanabilir.

Şekil 2: Risk-Beklenen Getiri Oranı Arasındaki Doğrusal İlişki

Kaynak: Jack Clark Francis, Investment Analysis and Management, 5th Edt.,
McGrawHill, NewYork, 1991, s.303.

Piyasada bulunan varlıkların risk ve beklenen getiri oranlarının Şekil 2’de yer alan
ABCDE eğrisini oluşturduğu düşünüldüğünde arbitraj imkânı olduğu görülmektedir. Arbitraj
imkânının olması, piyasanın dengede olmadığını ve piyasada bulunan risksiz kar fırsatı için
işlemcilerin piyasada alım satım yapması sonucu piyasanın arbitraj ile tekrar dengeye
ulaşacağını göstermektedir. Beklenen getiri oranı ile risk ilişkisinin doğrusal olmamasının
yarattığı arbitraj olanağı şu şekilde açıklanabilir: Yatırımcılar çeşitli varlıkları portföylerine
alarak farklı risk-beklenen getiri oranına sahip portföyler oluşturabilirler. Dolayısıyla ABCDE
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eğrisinin üzerinde bulunan A ve E varlıklarına yapılacak olan bir yatırım (diğer deyişle AE
portföyü) bu iki noktanın doğrusal bir bileşimi olan S noktasındaki bir portföyü
oluşturacaktır. Bu nedenle arbitrajcılar piyasada bulunan C varlığının sahip olduğu riske eşit
(bc1 = bs1) bir varlığı S portföyü ile oluşturabilirler. Bu iki varlığın riskleri aynı olduğu halde
beklenen getiri oranları farklı olduğundan dolayı arbitrajcılar, yüksek değerlenmiş S varlığını
açığa satılıp, düşük değerlenmiş C varlığı satın almaya başlarlar. Bu alım ve satım süreci,
varlıkların arz ve talepleri değiştirilmeye başlar. C varlığına olan talebin artması bu varlığın
fiyatının artmasına, dolayısıyla beklenen getiri oranının düşmesine yol açarken, S varlığının
ya da A ve E varlıklarının arzının artması ise bu varlıkların fiyatlarının düşmesine neden olur
ve beklenen getiri oranlarını arttırır. Bu süreç, C varlığının ve S portföyünün beklenen getiri
oranlarının C d noktasına gelene kadar sürer. S portföyünün getiri oranının artması, bu
portföyü oluşturan A ve E varlıklarının satılmasından kaynaklandığı için bu varlıkların da
beklenen getiri oranları yükselerek A d ve E d denge noktalarına kadar bir hareketin oluşmasına
neden olur. Sonuç olarak arbitraj süreci bütün doğrusal olmayan yapının ortadan kalkmasına
ve risk-beklenen getiri oranı ilişkisinin Ad BCd DEd doğrusu ile temsil edildiği yapıya
dönüşmesine yol açmaktadır. 81

8.3.2.1. Arbitraj Fiyatlama Düzlemi
Arbitraj Fiyatlama Düzlemi, varlık beklenen getiri oranı ile iki adet risk faktörü
arasındaki üç boyutlu ilişkiyi göstermektedir. Şekil 3’te, iki risk faktörü hariç diğer bütün
sistematik risk faktörlerinin sabit olduğu (b 3 ,b 4 ,...,b k ), yalnızca 𝑏𝑏1 ve 𝑏𝑏2 sistematik riski ile i
varlığının beklenen getiri oranı arasındaki ilişkiyi gösterilmektedir. Denge durumunda bütün
varlıklar, arbitraj fiyatlama düzlemi üzerinde yer alan bir noktada olmalıdır. F noktasının
beklenen getiri oranı, sahip olduğu sistematik risk seviyelerine göre (𝑏𝑏1 =1,0 ve 𝑏𝑏2 =1,0)
düşüktür. Dolayısıyla F varlığı yüksek değerlenmiş bir varlıktır. D varlığı ise sahip olduğu
risk seviyesine göre yüksek bir beklenen getiri oranına sahiptir. Bu nedenle D varlığı düşük
değerlenmiş bir varlıktır.

81

Francis, Op.cit., ss.302-303.
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Şekil 3: Arbitraj Fiyatlama Düzlemi

Kaynak: Jack Clark Francis, Investment Analysis and Management, 5thEdt.,
McGrawHill, NewYork, 1991, s.309.

8.4. Portföy Performansının Değerlendirilmesi
Bir yatırım belirli bir beklenen getirinin elde edilmesi amacına yönelik olarak kaynak
ayrılmasını gerektirmektedir. Bugün tüketmekten fedakârlık ederek ayrılan bu kaynak
yatırıma dönüştürülmekte ve sonuç olarak beklenen getiri elde edilmekte ya da elde
edilememektedir. Gerçekleşen getiri oranının beklenenden farklı olma olasılığı, risk ile
ilgilidir ve daha önceki konularda gördüğümüz gibi rasyonel bir yatırımcı ancak daha fazla
getiri oranı elde etme beklentisi varsa daha yüksek riskli bir varlığa yatırım yapacaktır. Bu da
beklenen getiri oranı ile risk arasındaki ilişkinin pozitif olması anlamına gelmektedir. Bir
başka deyişle risk arttıkça beklenen getiri oranı da artmaktadır. Bu nedenle bir yatırımdan
elde edilen getiri oranının ne kadar yüksek olduğu her zaman yatırımın başarısını
göstermeyebilir. Yatırımın ya da sahip oluna portföyün performansının değerlendirilmesi için
bir kıstas olarak risksiz getiri oranı ve yatırım yapılan varlığın risk düzeylerinin de dikkate
alınması gerekmektedir. Bu değişkenlerin de dikkate alınarak portföyün performansının
ölçülmesi için geliştirilen ölçütlerden başlıcaları aşağıda yer almaktadır.
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8.4.1. Sharpe Oranı
Sharpe oranı, bir portföyün getiri oranının, risksiz getiri oranından ne kadar daha fazla
olduğunun hesaplanarak, portföyün riskine oranlanmasıdır. Böylelikle portföyün bir birim
riski başına ne kadar aşırı getiri oranı sağladığı hesaplanmaktadır. Sharpe oranı aşağıdaki gibi
gösterilebilir:
𝐒𝐒𝐩𝐩 =
𝑆𝑆𝑝𝑝 = Sharpe oranı,

𝐑𝐑 𝐩𝐩 − 𝐑𝐑 𝐫𝐫𝐫𝐫
𝛔𝛔𝐩𝐩

𝑅𝑅𝑝𝑝 = Portföyün getiri oranı,

𝜎𝜎𝑝𝑝 = portföyün riski (standart sapması),
𝑅𝑅𝑟𝑟𝑟𝑟 = risksiz getiri oranı.

Örnek 2: Risksiz getiri oranı %12 ise, %24 getiri sağlayan ve standart
sapması %8 olan bir varlığın Sharpe oranını hesaplayınız.
Cevap:
𝐒𝐒𝐩𝐩 =

𝐒𝐒𝐩𝐩 =

𝐑𝐑 𝐩𝐩 − 𝐑𝐑 𝐫𝐫𝐫𝐫
𝛔𝛔𝐩𝐩

𝟎𝟎, 𝟐𝟐𝟐𝟐 − 𝟎𝟎, 𝟏𝟏𝟏𝟏
= 𝟏𝟏, 𝟓𝟓
𝟎𝟎, 𝟎𝟎𝟎𝟎

8.4.2. Treynor Oranı
Treynor oranının Sharpe oranından farkı, portföyün aşırı getiri oranının
portföyün toplam riskine değil de portföy betasına olan oranını göstermesidir. Böylelikle
Treynor oranı, bir portföyün sahip olduğu betaya göre ne kadar aşırı getiri sağladığını
göstermektedir. Treynor oranı şu şekilde gösterilebilir:

𝑇𝑇𝑝𝑝 = Treynor oranı,

𝐓𝐓𝐩𝐩 =

𝐑𝐑 𝐩𝐩 − 𝐑𝐑 𝐫𝐫𝐫𝐫
β𝐩𝐩

𝑅𝑅𝑝𝑝 = Portföyün getiri oranı,
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β𝑝𝑝 = portföyün betası,

𝑅𝑅𝑟𝑟𝑟𝑟 = risksiz getiri oranı.
Örnek 3: Risksiz getiri oranı %12 ise, %24 getiri sağlayan ve betası 1,2 olan
bir varlığın Treynor oranını hesaplayınız.
Cevap:
𝐓𝐓𝐩𝐩 =
𝐓𝐓𝐩𝐩 =

𝐑𝐑 𝐩𝐩 − 𝐑𝐑 𝐫𝐫𝐫𝐫
β𝐩𝐩

𝟎𝟎, 𝟐𝟐𝟐𝟐 − 𝟎𝟎, 𝟏𝟏𝟏𝟏
= 𝟎𝟎, 𝟏𝟏
𝟏𝟏, 𝟐𝟐

8.4.3. Jensen Alfası
Jensen alfası, Finansal Varlıkları Fiyatlama Modeline göre bir varlığın beklenen getiri
oranı ile bu portföyün gerçekleşen getiri oranı arasındaki farktır. Dolayısıyla Jensen alfası,
FVFM çerçevesinde teorik olarak bir portföyün sahip olduğu risk düzeyine göre sahip olması
gereken beklenen getiri oranı üzerinde ya da altında ne kadar getiri sağladığını ölçmektedir.
Jensen alfası şu şekilde gösterilebilir:
𝛂𝛂 = 𝐑𝐑 𝐩𝐩 − �𝐑𝐑 𝐫𝐫𝐫𝐫 + (𝐑𝐑 𝐌𝐌 − 𝐑𝐑 𝐫𝐫𝐫𝐫 )𝛃𝛃𝐩𝐩 �
Örnek 4: Risksiz getiri oranı %12 ve pazarın getiri oranı %18 ise, %24
getiri sağlayan ve betası 1,2 olan bir varlığın Jensen alfasını hesaplayınız.
Cevap:
𝛂𝛂 = 𝐑𝐑 𝐩𝐩 − �𝐑𝐑 𝐫𝐫𝐫𝐫 + (𝐑𝐑 𝐌𝐌 − 𝐑𝐑 𝐫𝐫𝐫𝐫 )𝛃𝛃𝐩𝐩 �

𝛂𝛂 = 𝟎𝟎, 𝟐𝟐𝟐𝟐 − [𝟎𝟎, 𝟏𝟏𝟏𝟏 + (𝟎𝟎, 𝟏𝟏𝟏𝟏 − 𝟎𝟎, 𝟏𝟏𝟏𝟏). 𝟏𝟏, 𝟐𝟐] = 𝟎𝟎, 𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎

8.4.4. M2 Ölçütü
Modigliani ve Miller'in geliştirdiği M2 ölçütü, portföyün risk düzeyini, pazar
portföyünün risk düzeyine çıkararak buna göre elde edilen getirinin pazar portföyünün getiri
oranı ile karşılaştırılmasına dayanmaktadır. Pazar portföyünün göstergesi olarak ise endeks
getiri oranı kullanılmaktadır. M2 ölçütü aşağıdaki gibi hesaplanmaktadır:
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𝐑𝐑 𝐩𝐩 − 𝐑𝐑 𝐫𝐫𝐫𝐫
𝐌𝐌𝟐𝟐 = 𝐑𝐑 𝐫𝐫𝐫𝐫 + �
� . 𝛔𝛔𝐌𝐌
𝛔𝛔𝐩𝐩
Örnek 5: Risksiz getiri oranı %12, pazarın getiri oranı %18 ve pazar
portföyünün standart sapması %6 ise, %24 getiri sağlayan ve standart sapması %8
olan bir varlığın M2 ölçütünü hesaplayınız.
Cevap:
𝐑𝐑 𝐩𝐩 − 𝐑𝐑 𝐫𝐫𝐫𝐫
𝐌𝐌𝟐𝟐 = 𝐑𝐑 𝐫𝐫𝐫𝐫 + �
� . 𝛔𝛔𝐌𝐌
𝛔𝛔𝐩𝐩

𝐌𝐌𝟐𝟐 = 𝟎𝟎, 𝟏𝟏𝟏𝟏 + �

𝟎𝟎, 𝟐𝟐𝟐𝟐 − 𝟎𝟎, 𝟏𝟏𝟏𝟏
� . 𝟎𝟎, 𝟎𝟎𝟎𝟎 = %𝟐𝟐𝟐𝟐
𝟎𝟎, 𝟎𝟎𝟎𝟎
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Uygulamalar

Varlık fiyatlarını belirleyen risk faktörlerinin belirlenmesi.
Portföy performansının belirlenmesi.
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Uygulama Soruları

Arbitraj fiyatlama teorisi ile sermaye piyasası teorisi arasındaki farklar nelerdir?
Portföy performansının belirlenmesinde kullanılan yöntemler nelerdir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Arbitraj Fiyatlama Teorisi, sermaye piyasasında varlık fiyatlarının denge seviyesinin
arbitraj süreci ile oluştuğunu ileri süren bir teoridir. Arbitraj, bir malın aynı anda her yerdeki
fiyatının aynı olması gerektiğini ileri süren tek fiyat kanununa dayalıdır. Eğer bir varlığın
fiyatı aynı anda bir yerde pahalı iken diğer bir piyasada ucuzsa, arbitrajcılar devreye girerek
ucuz olan piyasadan bu malı satın alıp aynı anda pahalı olan piyasada satarak risksiz ve ilk
yatırıma gerek olmadan kar elde ederler. Arbitraj işlemi, aynı zamanda varlığın ucuz olduğu
piyasada varlığa olan talebi artırarak fiyatının artmasına, pahalı olan piyasada ise arzın artarak
fiyatın düşmesine neden olur. Bu süreç, tüm piyasalarda aynı malın fiyatı aynı olana kadar,
bir diğer deyişle arbitraj olanağı ortadan kalkıncaya kadar devam eder. Sermaye piyasası
açısından bakıldığında ise, aynı risk düzeyindeki varlıklar birbirlerine denk yatırımlardır ve
bu nedenle bu varlıkların beklenen getiri oranlarının da aynı olması gerekmektedir. Belirli bir
anda riskli bir varlığın beklenen getiri oranı, risksiz getiri oranı ile risk priminin toplamı
olduğuna göre, bir riskli varlığın getiri oranının diğerinden farklı olmasına yol açan unsur,
yalnızca o varlığın risk primidir. Dolayısıyla varlıkların risk düzeylerinin eşit olması, eşit risk
primine sahip olmaları ve dolayısıyla varlıkların beklenen getiri oranlarının da eşit olmasına
yol açmaktadır. Eşit riske sahip varlıkların farklı beklenen getiri oranlarına sahip olmaları ise
piyasada dengenin olmadığı bir durumu yansıtmakta ve arbitraj sürecini devreye sokmaktadır.
Eşit riskli varlıklar arasında düşük beklenen getiri oranına sahip olması sonucunda yapılan
arbitraj işlemi ile yüksek değerlenen varlığın satılması arzının artmasına, düşük değerlenen
varlığın satın alınması ise talebinin artmasına neden olmaktadır. Bu da varlıkların fiyatlarının
ve dolayısıyla da beklenen getiri oranlarının birbirlerine eşit oluncaya kadar fiyatlarının
değişmesine yol açmaktadır.
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Bölüm Soruları
1) Bir sermaye piyasasında varlıkların beklenen getiri oranlarını etkileyen 3 risk
faktörü olduğu tespit edilmiştir. Buna göre risk faktörleri şunlardır: Enflasyon
oranında beklenmeyen değişim (faktör 1), işsizlik oranlarındaki beklenmeyen
değişim (faktör 2) ve faiz oranlarındaki beklenmeyen değişim (faktör 3). Risksiz
getiri oranı %10, faktör 1 ortalama getiri oranı %15, faktör 2 ortalama getiri oranı
%11 be faktör 3 ortalama getiri oranı %21'dir. A hisse senedinin birinci faktöre
karşı duyarlılığı 1.0, ikinci faktöre karşı duyarlılığı 0.85 ve üçüncü faktöre karşı
duyarlılığı 0.95 ise arbitraj fiyatlama modeline göre bu hisse senedinin beklenen
getiri oranını hesaplayınız.
a. % 23,95
b. % 22,85
c. % 20,65
d. % 18,76
e. %15,85
2) Risksiz getiri oranı %10 ise, %20 getiri sağlayan ve standart sapması %5 olan bir
varlığın Sharpe oranını hesaplayınız.
a) 1,5
b) 2,0
c) 2,2
d) 2,8
e) 3,0
3) Risksiz getiri oranı %10 ise, %20 getiri sağlayan ve beta katsayısı 1,5 olan bir
varlığın Sharpe oranını hesaplayınız.
a) 0,067
b) 0,053
c) 0,033
d) 0,015
e) 0,005
4) Risksiz getiri oranı %10 ve pazarın getiri oranı %18 ise, %26 getiri sağlayan ve
betası 1,5 olan bir varlığın Jensen alfasını hesaplayınız.
a) 0,02
b) 0,03
c) 0,04
d) 0,05
e) 0,06
5) Risksiz getiri oranı %10, pazarın getiri oranı %18 ve pazar portföyünün standart
sapması %8 ise, %26 getiri sağlayan ve standart sapması %5 olan bir varlığın M2
ölçütünü hesaplayınız.
a) 2,24
b) 2,46
c) 2,86
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d) 3,22
e) 3,56
6) Arbitraj fiyatlama teorisinin varsayımları nelerdir? Açıklayınız.
7) Arbitraj nedir? Açıklayınız.
8) APT’ye göre fiyatların dengeye gelme sürecinde arbitrajın oynadoğı rolü
açıklayınız.
9) Faktör betası nedir? Açıklayınız.
10) Faktör risk primi nedir? Açıklayınız.

Cevaplar
1) ( A )
2) ( B )
3) ( A )
4) ( C )
5) ( D )
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9. FORWARD VE FUTURES SÖZLEŞMELERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
9.1. Vadeli Piyasalar
9.2. Vadeli İşlem Piyasalarında İşlem: Hedging ve Spekülasyon
9.3. Vadeli İşlem Piyasalarının Faydaları
9.4. Vadeli İşlem Borsalarının Temel Fonksiyonları
9.5. Takas Merkezi
9.6. Uzlaşma Fiyatı
9.7. Günlük Mutabakat
9.8. Teminat Sistemi
9.9. Futures Piyasalarında Pozisyon Kapatma
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

Vadeli piyasalarda hangi sözleşmeler işlem görür?
Hedging ve Spekülasyon nedir?
Futures piyasasının işleyişi nasıldır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

elde
veya

9.1.

Forward
ve
futures
özelliklerinin öğrenilmesi

9.2.

Hedging
ve
öğrenilmesi

9.3.

Vadeli işlem piyasalarının sağladığı faydaların Teorik konuların okunması
öğrenilmesi

9.4.

Vadeli işlem borsalarının temel fonksiyonlarının Teorik konuların okunması
öğrenilmesi

9.5.

Vadeli
piyasalarda
takas
fonksiyonunun öğrenilmesi

9.6.

Futures piyasasında uzlaşma fiyatının nasıl Teorik konuların okunması
hesaplandığının öğrenilmesi

9.7.

Futures
piyasasında
sisteminin öğrenilmesi

günlük

mutabakat Teorik konuların okunması

9.8.

Futures piyasalarında
öğrenilmesi

teminat

sisteminin Teorik konuların okunması

9.9.

Futures piyasalarında pozisyon kapatmanın Teorik konuların okunması
öğrenilmesi

sözleşmelerinin Teorik konuların okunması

spekülasyon

kavramlarının Teorik konuların okunması

merkezinin Teorik konuların okunması
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Anahtar Kavramlar
Vadeli işlem piyasaları, forward sözleşmeleri, futures sözleşmeleri, hedging, spekülasyon
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Giriş
Şimdiden gelecekte alım ve satımı yapılacak olan ürünün fiyat, kalite, miktar ve teslim
tarihi konusunda anlaşma yapılması ile vadeli işlem sözleşmeleri oluşturulmaktadır. Bu
sözleşmelerin alınıp satıldığı vadeli işlem piyasaları, bir yandan işlemcilerin riskten
korunmalarını sağlarken bir yandan da spekülatörlere kaldıraçlı işlem yapma imkânı
sağlamaktadır. Bu piyasalarda işlem gören sözleşmelerin başlıcaları forward, futures, opsiyon
va swap sözleşmeleri olarak sıralanabilir.
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Spot piyasalar, alım satım işleminin hemen ardından teslimatın ve ödemenin yapıldığı
piyasalardır. Vadeli piyasalarda alınıp satılması üzerinde karar verilen varlığın teslimi ve
ödemesi ise şimdiden taraflarca belirlenen ilerideki bir tarihte yapılmaktadır. İlerideki bir
tarihte yapılacak olan teslim ve bunun karşılığında ödeme konusunda tarafların anlaşması,
ürünün ne olduğu, hangi kalitede olduğu, miktarı, teslim tarihi ve fiyatı konusunda şimdiden
anlaşarak sözleşme yapılmasını doğurmaktadır. Sözleşmenin içerdiği koşullar, menkul
kıymetin türünü de belirlemekte ve vadeli piyasalarda alınıp satılan menkul kıymetler, bu
sözleşmeler olmaktadır. Vadeli piyasalarda işlem gören başlıca ürünler, forward, futures,
opsiyon ve swap sözleşmeleridir.

9.1. Vadeli Piyasalar
Vadeli piyasalar, herhangi bir varlığın ya da finansal aracın ilerideki bir tarihte
tesliminin ve ödemesinin (ya da nakit uzlaşısının) yapılmak üzere bugünden alım-satımının
yapıldığı piyasalardır. Vadeli piyasalarda işlem gören finansal varlıklar bir sözleşme
şeklindedir. Bu sözleşmeler, belirli bir başka finansal varlık ya da emtianın (baz varlık ya da
bir diğer deyişle dayanak varlık) şimdiden belirlenen ilerideki bir tarihte teslimini içerir. İleri
bir tarihte alım-satıma konu olan varlığın (dayanak varlık) satış fiyatı da şimdiden
belirlenmektedir. Bu açıdan vadeli piyasaların sunduğu başlıca fayda, baz varlığın fiyat
değişimlerinden dolayı tarafların karşılaşacağı riskten korunmayı olanaklı hale getirmesidir.
Taraflar eğer bir sözleşme ile ileride ihtiyaç duyacağı ürüne şimdiden belirledikleri
miktarda ve şimdiden belirledikleri fiyattan satın alma konusunda bir sözleşmeye sahipse,
sözleşmenin vadesi geldiğinde (ürüne ihtiyaç duyulduğunda) sözleşme gereği, karşı taraf bu
ürünü belirlenen miktarda ve belirlenen fiyattan satmak durumunda olacaktır. Dolayısıyla
alıcı, ürünü gerektiği zamanda, yeterince ve başlangıçta belirlenen fiyattan satın alma
olanağına kavuşmaktadır. Bu açıdan riskten korunacaktır. Aynı avantaj, ileri bir tarihte
ürününü satmak isteyen taraf için de geçerlidir. Vadeli sözleşme ile gelecekte devredeceği
ürünün miktar ve fiyatını sabitleyen satıcı, olası fiyat düşüşlerinden etkilenmeyerek her
koşulda ürününü şimdiden belirlenen fiyat üzerinden satabilme olanağına kavuşacaktır.
Genel olarak yukarıda ifade edilen işlemlerden yola çıkarak gibi vadeli piyasaların
önemi şu şekilde sıralanabilir:
•

Ürünlerin gelecek fiyatlarının önceden keşfedilmesi

•

Ürünlerin fiyat değişimlerinden kaynaklanan risklerden korunma imkânı

•

Miktar ve fiyatların önceden belirlenmesine bağlı olarak üretim planlarının daha

gerçekçi bir şekilde yapılabilmesine olanak sağlanması
•

Genel ekonomik gelişme ve istikrara katkıda bulunma

•

Kaldıraçlı işlem yapabilme olanağı sayesinde küçük yatırımcıların küçük tutarlarla

büyük pozisyonlar alabilmelerinin mümkün olması.
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Vadeli piyasalarda işlem gören sözleşmeler türev ürün olarak da adlandırılmaktadır.
Türev ürünler, fiyatları başka bir ürüne bağlı olan ürünlerdir. Söz konusu ürünler, diğer bir
deyişle dayanak varlıklar; döviz, tahvil, hisse senedi ya da endeks gibi finansal ürünler
olabileceği gibi pamuk, buğday, soya fasulyesi, kahve gibi zirai ürünler, altın, gümüş, platin
gibi kıymetli madenler ya da petrol, elektrik, doğalgaz gibi enerji ürünleri olabilir. Finansal ya
da fiziksel olarak adlandırılan bu dayanak varlıklardan türetilen türev ürünlerin alınıp
satılması anında dayanak varlıkların sahipliği değişmemektedir.

9.1.1. Forward Sözleşmeleri
Forward sözleşmelerinin, vadeli işlem sözleşmelerinin ilk türü olduğu söylenebilir.
Forward sözleşmeleri, sözleşmenin iki tarafının karşılıklı olarak kendi ihtiyaçları
doğrultusunda baz (dayanak) varlık, miktar, kalite, vade ve fiyat konusunda anlaşarak
yaptıkları sözleşmelerdir.
Sözleşme koşulları standart değildir, tarafların istek ve ihtiyaçlarına göre belirlenir ve
bu sözleşmeler organize borsalarda işlem görmezler.
Forward sözleşmesinde alıcı, sözleşmede belirtilen miktardaki dayanak varlığı,
sözleşmede belirlenen tarihte ve sözleşmede anlaşılan fiyat üzerinden satın alma hak ve
yükümlülüğüne sahip olmaktadır. Sözleşmede satıcı olan taraf ise bu dayanak varlığı vadede
sözleşmede belirlenen fiyattan satma hak ve yükümlülüğüne sahip olmaktadır.
Vade, miktar, dayanak varlık ve fiyat açısından sözleşme tarafların istek ve ihtiyaçları
doğrultusunda oluşturulduğu için bu sözleşmelerin üçüncü kişilere devri söz konusu
olmamaktadır. Dolayısıyla bu sözleşmelerin likiditesi kısıtlıdır.
Gerek alıcı, gerekse satıcı açısından forward sözleşme yapmanın asıl amacı riskten
korunma, ya da “Hedging”tir. Bir forward işlemi ile riskten korunmanın nasıl gerçekleştiği
Örnek 1’de gösterilmektedir.
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Örnek 1:
Taraflar:
A: Benzin, mazot, motorin, jet yakıtı ve diğer petrol ürünlerini üretmek için
ham petrolü hammadde olarak kullanan petrol rafinerisi,
S: Ham petrol üreticisi.
Riskler:
A’nın riski: hampetrol fiyatlarının yükselerek girdi maliyetlerinin artması,
S’nin riski: hampetrol fiyatlarının düşerek gelirlerinin azalması.
Riskin bertaraf edilmesi için yapılacak işlem: 15.02.20XX tarihinde hampetrol
spot fiyatı 75$’dır. A ve S, isimli firmalar gelecekte hampetrol fiyatlarında meydana
gelebilecek olan değişimden dolayı zarar etme riskinden korunmak için 15.02.20XX
tarihinde bir anlaşma (forward sözleşmesi) yapmaya karar vermişlerdir. Bu anlaşmaya
göre S, 1.000 varil hampetrolü 15.05.20XX tarihinde (3 ay sonra) varili 75 $’dan satın
alma, A ise 75 $’dan satma hakkına sahip olacaktır.
Risk, varlıkların fiyatlarındaki değişkenlikten kaynaklanmaktadır. Sözkonusu
ürünün fiyatının artması ilerideki bir tarihte ürüne ihtiyacı olan tarafı (A) zarara
uğratırken, ürünün satıcısının (S) ise karını artırmaktadır. Fiyat düşüşü ise taraflar
açısından bunun tam tersine yol açar.
Tarafların forward sözleşmesi ile hampetrol fiyatını sabitlemedikleri durumunda
ve forward sözleşmesi ile hampetrol fiyatını sabitledikleri durumda vadede hampetrol
fiyatının gerçekleşeceği çeşitli düzeylerde elde edecekleri kar ya da zarar tutarları Tablo
1’de gösterilmektedir.
Tablo 1: Hampetrolün 15.02.20XX tarihine ilişkin fiyat senaryoları ve
tarafların kar/zararları
15.05.2010
tarihindeki
spot fiyat
60 $
65 $
70 $
75 $
80 $
85 $
90 $

Forward Sözleşmesi Yapılmadığında
A’nın Karı /
Zararı
(75$ - 60$)x1.000
= 15.000 $
(75$ - 65$)x1.000
= 10.000 $
(75$ - 70$)x1.000
= 5.000 $
(75$ - 75$)x1.000
=0$
(75$ - 80$)x1.000
= -5.000 $
(75$ - 85$)x1.000
= -10.000 $
(75$ - 90$)x1.000
= -15.000 $

S’nin
Karı/Zararı
(60$ - 75$)x1.000
= - 15.000 $
(65$ - 75$)x1.000
= - 10.000 $
(70$ - 75$)x1.000
= - 5.000 $
(75$ - 75$)x1.000
=-0$
(80$ - 75$)x1.000
= 5.000 $
(85$ - 75$)x1.000
= 10.000 $
(90$ - 75$)x1.000
= 15.000 $

Forward Sözleşme Yapıldığında
A’nın Karı /
Zararı
(75$ - 75$)x1.000
=0$
(75$ - 75$)x1.000
=0$
(75$ - 75$)x1.000
=0$
(75$ - 75$)x1.000
=0$
(75$ - 75$)x1.000
=0$
(75$ - 75$)x1.000
=0$
(75$ - 75$)x1.000
=0$

S’nin
Karı/Zararı
(75$ - 75$)x1.000
=0$
(75$ - 75$)x1.000
=0$
(75$ - 75$)x1.000
=0$
(75$ - 75$)x1.000
=0$
(75$ - 75$)x1.000
=0$
(75$ - 75$)x1.000
=0$
(75$ - 75$)x1.000
=0$
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Tablo 1’de de görüldüğü gibi, taraflar forward sözleşmesi yapmayıp hampetrolü
3 ay sonra spot piyasadan satın aldıklarında doğrudan fiyat değişimlerinden etkilenerek
kar ya da zararla karşılaşma riskine maruz kalmaktadırlar. Örneğin hampetrol fiyatları
75$’dan 60$’a düştüğünde A, 15.000$ kar ederken, S 15.000$ zararla karşılaşmaktadır.
Diğer yandan hampetrol fiyatları 75$’dan 80$’a çıktığında A 5.000$ zarar, S ise
5.000$zararla karşı karşıya kalacaktır. Oysa vadede spot fiyat ne olursa olsun her iki
taraf için de fiyat 75$’da sabit kalacak, herhangi bir kayıpla karşılaşma riskleri ortadan
kalkacaktır.
Burada unutulmaması gereken nokta, forward sözleşme yapan tarafların
odaklandıkları noktanın “riski bertaraf etmek” olduğudur. Tarafların amaçları dayanak
varlığın fiyatlarındaki değişimden kazanç sağlamak olmadığı için forward sözleşmesi
yapmaları nedeniyle lehlerine olacak ancak yararlanamadıkları fiyat hareketlerinden
doğan potansiyel kayıplar, riskten kurtulmanın maliyeti olarak değerlendirilebilir.

9.1.2. Futures Sözleşmeleri
Futures sözleşmeleri de forward sözleşmeleri gibi teslimat ya da nakit uzlaşısı
şimdiden belirlenen ilerideki bir tarihte yapılmak üzere miktarın ve fiyatın sözleşme ile
anlaşma sırasında belirlendiği sözleşmelerdir. Ancak bu sözleşmelerin forward sözleşmeler ile
temel farklılığı organize borsalarda işlem gören standartlaştırılmış sözleşmeler olmalarıdır.
Diğer bir deyişle belirli bir dayanak varlık üzerine yazılan bir futures sözleşmesinin vadesi,
üzerine yazılan dayanak varlığın miktarı ve kalitesi, borsa tarafından belirlenen standartlara
bağlıdır.
Örneğin Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası’nda (VİOP) bir adet buğday
futures sözleşmesinin özellikler borsa tarafından şu şekilde belirlemiştir: 82
•

Dayanak varlık (Baz varlık): Anadolu kırmızı sert ikinci sınıf baz kalite buğday

•

Sözleşme büyüklüğü: 5.000 kg

•

Vade

ayları:

Ocak,

Şubat,

Mayıs,

Temmuz,

Eylül

ve

Aralık.

Aynı anda içinde bulunulan aya en yakın üç vade ayına ait sözleşmeler işlem
görmekte, bu üç vade ayından biri Eylül değilse, Eylül vade ayı ayrıca işleme
açılmaktadır.
•

Vade ve Son işlem günü: Her vade ayının son iş günüdür. Yurtiçi piyasaların resmi
tatil nedeniyle yarım gün olması durumunda ise bir önceki iş günüdür.

82

http://www.borsaistanbul.com/urunler-ve-piyasalar/urunler/vadeli-islem-sozlesmeleri/emtia-vadeliislem-sozlesmeleri/anadolu-kirmizi-bugday-vadeli-islem-sozlesmeleri (erişim tarihi: 12.02.2018)
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Sözleşmelerin standart özelliklere bağlanması, farklı miktarlarda alım satım yapmak
isteyen piyasa katılımcılarının “karşı taraf” bulmaları konusunda bir kolaylığa ulaşmalarına,
böylelikle piyasada işlem hacminin ve likiditenin artmasına neden olmaktadır. Diğer yandan
standartların oluşması ve alım satım kurallarının bir borsa çerçevesinde oluşması piyasanın
güvenilirliğini de artırmaktadır.
Futures sözleşmelerinin organize piyasalarda işlem görmesi, hangi dayanak varlıklar
üzerine yazılacak olan futures sözleşmelerinin işlem göreceğinin belirlenmesi ve piyasa
katılımcılarının bu piyasalarda işlem yapabilmesi için çeşitli kurallarını da beraberinde
getirmektedir.
Sözleşmelerin kendilerine özgü özelliklerinin borsa tarafından belirlenmesi yanında,
işlem yapılacak saatler, uzlaşma fiyatının oluşumu, teminat sistemi gibi bir takım kurallar da
borsa tarafından belirlenmektedir.
Forward ve Futures sözleşmeleri arasındaki farklar Şekil 1'deki gibi gösterilebilir:

Şekil 1: Forward ve Futures sözleşmeleri arasındaki farklar:

Futures sözleşmelerinin özellikleri şu şekilde özetlenebilir:
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•

Borsa futures sözleşmesinin asgari unsurlarını belirler

•

Vade sonunda taraflar “fiziki” ya da “nakit” teslimat yoluyla yükümlülüklerini yerine
getirirler

•

Alım-satım işlemleri organize bir borsada gerçekleşir

•

Futures alıcısı: Uzun pozisyon sahibidir

•

Futures satıcısı: Kısa pozisyon sahibidir

•

Ters işlemle (alıcı aynı tutardaki sözleşmeyi satarak, satıcı ise aynı tutardaki
sözleşmeyi satın alarak) pozisyon kapatılabilir

•

Vade sonunda borsanın belirlediği kurallar çerçevesinde ürünleri fiziki teslimatı ya da
nakdi mutabakat söz konusudur

•

Taraflar takas merkezine karşı sorumludur, dolayısıyla tarafların karşı taraf riski çok
düşüktür

•

Futures sözleşmeleri belirli döngüler için düzenlenir.

Dünya piyasalarına bakıldığında tarımsal futureslar arasında, buğday, pamuk, soya
fasulyesi, arpa, mısır, şeker, kahve, kakao, portakal suyu, kereste ve canlı hayvan gibi ürünler
üzerine yazılan sözleşmeler sayılabilir. Enerji futures sözleşmeleri arasında ise hampetrol,
doğalgaz ve elektrik sayılabilmektedir. Metal futures sözleşmelerine örnek olarak ise bakır,
alüminyum, altın ve gümüş verilebilmektedir. Finansal futureslar arasında yer alan döviz
futures sözleşmelerine ait iki örnek ise dolar ve euro futures sözleşmeleridir. Faiz futures
sözleşmeleri özellikle çeşitli tahvil ve bonolar üzerine yazılmakta, ayrıca farklı borsa
endeksleri üzerine yazılan futures sözleşmeleri de bulunmaktadır.

9.1.3. Forward ile Futures Sözleşmelerinin Karşılaştırılmaları
Futures ile forward sözleşmeler arasındaki farklar genel olarak aşağıdaki gibi
sıralanabilir:
•

Futures sözleşmelerdeki dayanak varlık miktarı standarttır ve bu miktarı borsa belirler.
Forward sözleşmelerdeki dayanak varlık miktarı ise sözleşmelerin tarafları arasındaki
anlaşmaya dayalı olarak belirlenir

•

Futures sözleşmelerde vade sonu beklenmeden alınacak olan bir ters pozisyonla
pozisyon kapatılarak piyasadan çıkılabilirken, forward sözleşme sahipleri vadede
yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadır
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•

Futures sözleşmeler organize piyasalarda işlem görür, forward sözleşmeler tezgâh üstü
piyasalarda işlem görür

•

Futures sözleşmelerinin borsa tarafından standart tarihler olarak belirlenen vadeleri
varken, forward sözleşmelerinin vade tarihleri taraflar arasındaki anlaşmaya dayalı
olarak belirlenir

•

Futures piyasasında karşı taraf riskini takas merkezi üstlendiğinden, tüm alıcılar ve
tüm satıcılar için aynı futures sözleşmesinin aynı anda piyasada oluşan aynı fiyatı
vardır. Oysa forward sözleşmenin tarafları karşı taraf riski taşırlar. Dolayısıyla aynı
vadeli, aynı kalite ve miktardaki aynı dayanak varlık için düzenlenen iki aynı forward
sözleşmesi için fiyat, sözleşmenin tarafların risk durumlarından (kredibilitesinden)
doğrudan etkilenir,

•

Futures sözleşmenin fiyat ve işlem hacmi bilgisi, organize borsada işlem görmeleri
nedeniyle kamuya açıklanırken, forward sözleşmeler için böyle bir zorunluluk yoktur,

•

Futures sözleşmesi alım-satımı için teminat sistemi mevcuttur. Forward sözleşmeleri
için teminat sistemi zorunlu değildir.

9.2. Vadeli İşlem Piyasalarında İşlem: Hedging ve Spekülasyon
Vadeli işlem piyasalarında alım ya da satım yapan kişi ya da kuruluşlar, işlem yapma
güdü ve amaçlarına göre farklı çeşitlerde tarif edilebilirler. Bu işlemlerin başlıcaları hedging
ve spekülasyon olarak isimlendirilebilir. Bu işlem stratejileri şu şekilde açıklanabilir:

9.2.1. Hedging (Korunma) ve Hedgerlar
Hedging amaçlı işlem yapmak, belirli bir dayanak varlıkta sahip olunan pozisyon
nedeniyle ileride meydana gelebilecek olan fiyat değişimlerinden zarar etmemek amacıyla
vadeli işlem piyasalarında alım ya da satın işlemi yapmak olarak tanımlanabilir. Burada amaç
tamamen riskten korunmak, vadeli işlem piyasalarında açılan yeni bir pozisyonla sahip olunan
riski bertaraf etmektir.
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Örnek 2:
Dolar kurunun 1,52 TL/$ olduğu varsayılsın. 1 ay sonra 1.000.000 $ borç geri
ödemesi yapacak olan bir şirket için risk, dolar kurunun TL karşısında değer
kazanmasıdır. Kısa pozisyondan kaynaklanan bu riskten korunmak için yapılabilecek
olan hedging işlemi, 1.000.000 $ tutarında forward ya da futures sözleşmesi satın
almaktır.
Alınacak 1 ay vadeli dolar futures (ya da forward) sözleşmesinde belirlenen
kurun 1,54 TL/$ olduğu varsayıldığında, hedging stratejisi uygulayan işletme, ileride kur
ne olursa olsun 1.000.000$'ı, 1,54 TL/$ kurundan satın alma imkanı bulmaktadır.
Örnek 3:
Ham petrol fiyatlarının 74 $/varil olduğu varsayılsın. Ürettiği 1.000 varil ham
petrolü 1 ay sonra satacak bir şirket için risk, ham petrol fiyatlarının düşmesidir. Uzun
pozisyondan kaynaklanan bu riskten korunmak için yapılabilecek olan hedging işlemi,
1.000 varil tutarında forward ya da futures sözleşmesi satmaktır.
Satılacak olan 1 ay vadeli petrol futures (ya da forward) sözleşmesinde
belirlenen fiyatın 74,5$/varil olduğu varsayıldığında, hedging stratejisi uygulayan şirket,
ileride petrol fiyatları ne olursa olsun 1.000 varil ham petrolü,74,5$/varil fiyatından
satma imkanı bulmaktadır.

9.2.2. Spekülasyon ve Spekülatörler
Spekülasyon, gelecekteki fiyat hareketleri ile ilgili öngörülere dayalı olarak şimdiden
bir varlıkta pozisyon almak olarak tanımlanabilir. Spekülatör, riskin olduğu piyasalarda işlem
yapar. Riskin kaynağı, varlıkların fiyatlarının gelecekte ne düzeyde gerçekleşeceğinin kesin
olarak bilinememesidir.
Spekülatör eğer ileride bir varlığın fiyatının artacağını bekliyorsa o varlığı şimdiden
satın alır. Bu işlem spekülatörün risk almasıdır. Alınan bu risk karşılığında getiri "beklentisi"
vardır.
Eğer bir spekülatör gelecekte bir varlığın fiyatının artacağını bekliyorsa ve olası bu
fiyat değişiminin yaratacağı riski almaya razı ise yapacağı işlem o varlığı şimdiden satın alıp
varlığın fiyatı yükseldiğinde satmaktır. Bu durumda kar elde eder, fiyat düşüşü gerçekleşirse
zarara katlanmak zorundadır. Bu işlem spot piyasalarda yapıldığında spekülatörün varlığı
satana kadar elinde bulundurması gerekir. Özellikle fiziksel ürünlerde elde bulundurma
beraberinde stoklama ve sigorta gibi maliyetleri de beraberinde getirir. Bu nedenle
spekülatörler vadeli işlemler piyasasındaki işlemlerle de spekülasyon yapabilirler. Örneğin
spekülatör, ileride fiyatının artacağını beklediği ürünü spot piyasadan almak yerine bu ürün
üzerine yazılmış bir futures sözleşmesi "satın alarak" şimdiden belirlenen fiyattan ileride bu
ürünü satın almayı garantileyebilir. Eğer vadede dayanak varlığın fiyatı beklediği gibi artarsa
düşük fiyattan devraldığı ürünü spot piyasada satarak kar elde eder.
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Spekülatörlerin kar elde etme yolu sadece fiyat artışı beklentisi olduğunda ortaya
çıkmaz. Eğer bir varlığın fiyatının düşeceğini bekliyorsa o varlığı şimdiden satıp, fiyat düşüşü
gerçekleştiğinde geri satın alarak da kar elde etme imkanı vardır. Bu işlem spot piyasalarda
yapılabileceği gibi özellikle vadeli işlem piyasalarında sıklıkla uygulanabilen bir yoldur. Bazı
menkul kıymet piyasalarında "açığa satış" ya da "sahip olunmayan bir menkul kıymeti ödünç
alarak satma" yöntemi mevcut olabilir ya da bu sadece yüksek kredibilitesi olan bazı
yatırımcılara sağlanan bir imkân olabilir. Bu durumda spekülatör, fiyatının düşeceğini
beklediği bir hisse senedini şimdiden yüksek fiyattan satıp, fiyat düştüğünde düşük fiyattan
geri satın alarak kar elde edebilir. Bu yöntem spot piyasalarda oldukça kısıtlı olsa da, vadeli
işlem piyasalarında da sıkça kullanılmaktadır. Fiyat düşüşü beklentisinde olan bir spekülatör,
fiyatının düşeceğini beklediği ürünün üzerine yazılan futures sözleşmesi "satarak" ileride fiyat
düşüşü gerçekleştiğinde ürünü ucuz fiyattan satın alma imkanı bulur. Vadede düşük fiyattan
satın alınan ürün spot piyasada satılarak kar elde edilir. Spekülatörün beklentisi gerçekleşmez,
ürünün fiyatı artarsa spekülatörün riski gerçekleşir ve zarar meydana gelir.
Piyasada fiyat hareketlerinden faydalanarak kar elde etme peşinde olan bu
spekülatörlerin varlığı, piyasada işlem yapanların sayısını artırarak kendini riskten korumak
için işlem yapmak isteyen hedgerların daha kolay "karşı taraf" bulmalarına olanak tanır.
Böylelikle hem piyasa likit kalarak piyasadan çıkmak isteyen taraflar sözleşmelerini satarak
bunu gerçekleştirme imkanı bulur hem de hedgerlar riski devredecek karşı taraf bulabilirler.

9.3. Vadeli İşlem Piyasalarının Faydaları
Genel olarak vadeli piyasaların işlemcilere ve ekonomiye sundukları faydalar şu
şekilde sıralanabilir:
•

Vadeli işlem sözleşmeleriyle, sözleşme tarafları arasında dayanak varlığın fiyatının
şimdiden sabitlenmesi, fiyat değişkenliğinden kaynaklanan riskten korunma olanağı
sağlamaktadır,

•

Vadeli sözleşme şeklinde türetilen yeni finansal ürünler sayesinde mevcut spot piyasa
yatırımcıları için de alternatif yatırım olanakları artar,

•

Alım satım komisyonlarının spot piyasalara göre daha düşük olması durumunda
yatırımcıların maliyetleri azalır,

•

Hedging olanağı sağlamasıyla beraber, fiyat değişim riski nedeniyle spot piyasalarda
işlem yapamayan yatırımcıların da işlem yapabilmesini olanaklı kılarak spot
piyasaların daha likit olmasına neden olur,

•

Kaldıraç etkisi nedeniyle istediği tutarda pozisyon alamayan yatırımcıların da işlem
yapabilmesine olanak tanır,
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•

Finansal piyasalardaki ürün çeşitliliğinin artmasına ve portföy çeşitlendirmesi
doğrultusunda risklerin azaltımına katkı sağlar.

9.4. Vadeli İşlem Borsalarının Temel Fonksiyonları
Vadeli işlem borsasının temel fonksiyonları aşağıdaki gibi sayılabilir:
• Fiyat ve diğer güncel işlem bilgilerinin güncel olarak yayınlanması,
• İşlem görecek olan sözleşmelerin belirlenmesi ve tasarlanması,
• Faaliyet gösterecek aracı kurumların belirlenmesi,
• Sözleşmelere ait teminat oranlarının belirlenmesi,
• Piyasanın işleyişine ilişkin çeşitli kurallar getirmek ve düzenlemeler yapmak,
• İşlemlerin yapılabilmesi için gerekli fiziki altyapıyı sağlamak.

9.5. Takas Merkezi
Takas merkezi, vadeli işlem piyasalarında yapılan tüm alım satım işlemlerinin
kaydedildiği ve izlendiği yerdir. Görevleri şu şekilde sıralanabilir:
• Yapılan vadeli işlemlerin kaydedilmesi ve izlenmesi,
• Alıcıya karşı satıcı, satıcıya karşı alıcı rolü üstlenerek herhangi bir işlemcinin karşı
tarafın sözleşmenin hükümlerini yerine getirmemesinden doğabilecek riskleri üstlenir,
piyasada işlem yapan tün işlemcilerin karşı tarafıdır,
• İşlem yapanların teminatlarını izler,
• Vade geldiğinde alım satım işlemlerini eşleştirerek uzlaşma sağlamak.

9.6. Uzlaşma Fiyatı
Futures piyasalarında her günün sonunda her bir sözleşme için “uzlaşma fiyatı”
belirlenmektedir.
VOB A.Ş.’de uzlaşma fiyatı şu şekilde belirlenir: İlk önce her bir sözleşmenin seansın
son 10 dakikasındaki işlem sayısı belirlenir. Eğer son 10 dakika içinde 10'dan fazla kez alım
(dolayısıyla da satım) işlemi olmuşsa bu işlemlerin fiyatlarının miktarlarına göre ağırlıklı
ortalaması alınarak "gün sonu uzlaşma fiyatı" olarak belirlenir. Buna karşın son 10 dakikada
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10'dan daha az kez işlem olmuşsa bu sefer son yapılan işlemden geriye doğru gün içerisinde
ne zaman yapıldıklarına bakılmaksızın en son yapılan 10 işlemin fiyatlarının işlem miktarına
göre ağırlıklı ortalaması gün sonu uzlaşma fiyatı olarak belirlenir. Eğer gün içinde 10'dan
daha az kez işlem yapılmışsa ya da ilgili sözleşmeye ilişkin hesaplanan gün sonu uzlaşma
fiyatının piyasayı doğru olarak yansıttığına dair Uzlaşma Fiyatı Komitesinde bir kanaat
oluşursa ya seans içindeki tüm işlemlerin fiyatlarının işlem miktarına göre ağırlıklı ortalaması,
ya bir önceki gün belirlenen uzlaşma fiyatı ya da dayanak varlığın fiyatı, borsanın belirlediği
faiz oranı, sözleşmenin vadesi ile hesaplanacak olan bir teorik fiyat uzlaşma fiyatı olarak
belirlenir. Böylelikle her günün sonunda tüm futures sözleşmelerine ilişkin piyasayı doğru bir
şekilde yansıtmasının beklendiği bir uzlaşma fiyatına ulaşılmaya çalışılır.
Futures piyasalarında gün sonu uzlaşma fiyatı özellikle "günlük mutabakat" sisteminin
geçerli olmasından dolayı çok büyük önem kazanmaktadır.

9.7. Günlük Mutabakat
Günlük mutabakat sistemi, futures sözleşmesi alan (uzun pozisyon sahibi) ya da satan
(kısa pozisyon sahibi) tarafların her günün sonunda belirlenen “uzlaşma” fiyatına göre
karşılaştıkları karların ya da zararların hesaplarına yansıtılması işlemidir. Günlük mutabakat,
sözleşmenin vadesine kadar sözleşmeyi elinde bulundura tüm taraflara uygulanır.
Günlük mutabakatın nasıl yapıldığına dair Örnek 4 incelenebilir.
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Örnek 4:
25.02.20XX tarihi:
Gün içinde Yapılan İşlemler:
A, 5 adet TL-Dolar futures sözleşmesi satın almıştır:

Alış fiyatı : 1,5416

TL/$
B, 5 Adet TL-Dolar futures sözleşmesi satmıştır:

Satış fiyatı: 1,5416

TL/$
A'nın hesabı:
Nakit: 1.000 TL
Futures: 5adet TL-Dolar futures alım sözl. (bir sözleşme 1.000$ üzerine
yazılmıştır)
B'nin hesabı:
Nakit: 2.000 TL
yazılmıştır)

Futures: 5adet TL-Dolar futures satım sözl. (bir sözleşme 1.000$ üzerine

Günün sonunda belirlenen uzlaşma fiyatı: 1,5500 TL/$
A'nın gün sonu hesabı:
Futures karı: (1,5500 - 1,5416) x 1.000 x 5 = 42 TL
Nakit: 1.000 + 42 = 1.042 TL
yazılmıştır)

Futures: 5adet TL-Dolar futures alım sözl. (bir sözleşme 1.000$ üzerine
B'nin hesabı:
Nakit: 2.000 - 42 = 1.958 TL

yazılmıştır)

Futures:5adet TL-Dolar futures satım sözl.(bir sözleşme 1.000$ üzerine

Örnek 4'te de görüldüğü gibi bu sistemde gün sonu uzlaşma fiyatı, günlük kar ya da
zararların belirlenmesinde doğrudan etkili olmakta ve "teminat sistemi" vasıtasıyla
işlemcilerin hesaplarına nakit girişi ya da nakit çıkışı şeklinde yansıtılmalarına neden
olmaktadır.
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Örnek 5 ise elinde 1 adet TL-Dolar futures alım sözleşmesi bulunduran S kişisinin
(uzun pozisyon sahibi) 22.02.20XX - 26.02.20XX tarihleri arasında gün sonu uzlaşma
fiyatındaki değişiklikler nedeniyle hesap durumunun ne şekilde değişeceğine dair bir örnektir.

Örnek 5:

Tarih

Bir önceki
gün sonu
uzlaşma
fiyatı

Seans
öncesi
hesap
durumu

Gün sonu
uzlaşma
fiyatı

Kar / Zarar

Gün Sonu
hesap
durumu

22.02.20XX

1,5400

1.000,00

1,5423

=(1,5423-1,5400)x1.000x1 = 2,30

1.002,30

23.02.20XX

1,5423

1.002,30

1,5500

=(1,5500-1,5423)x1.000x1 = 7,70

1.010,00

24.02.20XX

1,5500

1.010,00

1,5523

=(1,5523-1,5400)x1.000x1 = 2,30

1.012,30

25.02.20XX

1,5523

1.012,30

1,5400

=(1,5400-1,5523)x1.000x1 = -12,30

1.000,00

26.02.20XX

1,5400

1.000,00

1,5489

=(1,5489-1,5400)x1.000x1 = 8,90

1.008,90

Not: 1 adet TL-Dolar futures sözleşmesi 1.000 $ dayanak varlık üzerine
yazılmıştır.

Bu örnek, uzlaşma fiyatının neden piyasayı doğru bir şekilde yansıtması gerektiğini de
göstermektedir. Örneğin günlük mutabakat için uzlaşma fiyatı yerine günün sonunda yapılan
en son işlemin fiyatı (kapanış fiyatı) kullanılsaydı, çok miktarda futures sözleşmesine sahip
bir spekülatörün seansın en son anında tek bir adet sözleşme alarak ya da satarak karlı bir
duruma gelebilir ve bunun karşılığında hesabına elinde bulunan sözleşme sayısına paralel bir
nakit girişi sağlayabilir. Bu nakit girişi, zararlı duruma geçecek olan işlemcilerin hesabından
nakit çıkışına neden olacak, günlük olarak faiz kaybı nedeniyle zarara yol açacak ve piyasanın
gerçekçi bir fiyat oluşturma fonksiyonunu engelleyecektir.

9.8. Teminat Sistemi
Vadeli işlem piyasalarında sözleşme alma ya da satma işlemi bugün yapılsa da,
sözleşmeye konu olan dayanak varlığın bedeli vade geldiğinde ödenmektedir. Ancak
uygulamada vadeli işlem piyasalarında işlem yapanların genellikle spekülasyon amacıyla
işlem yaptığı, vadede dayanak varlığı teslim almadan ya da teslim etmeden ters işlemle
piyasadan çıktıkları görülmektedir. Bu durum, piyasada tarafların sözleşmelerin gereğini
yerine getirmeme riskine neden olmaktadır. Futures piyasalarında hem alıcıya hem de satıcıya
karşı "karşı taraf" olma rolünü takas merkezi üstlendiğinden, takas merkezinin bu riski
azaltması için sözleşme sahiplerinden, yapılan sözleşmenin parasal tutarının belirli bir kısmını
"teminat" olarak kendi hesaplarında bulundurmalarını şart koşmaktadır.
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Vadeli işlem piyasalarında üç tür teminat vardır. Bunlar sırasıyla başlangıç teminat,
sürdürme teminatı ve değişim teminatı olarak adlandırılmaktadır.

9.8.1. Başlangıç Teminatı
Başlangıç teminatı, vadeli işlem piyasalarında bir futures sözleşmesi alım ya da satım
yapılabilmesi için gerekli olan teminat tutarıdır. İşlemci, “kendi hesabında” alım ya da satım
yapacağı futures sözleşmesi ile ilgili olarak borsanın belirleyeceği tutarda bulundurmak
zorundadır. Yatırımcının hesabında bu tutar olmadan işlem yapması mümkün değildir.
Başlangıç teminatı, karşı tarafa ödenen bir tutar değildir. Bu tutar sözleşme sahibine
aittir ve yerel para birimi şeklinde tutulabileceği gibi, yatırım fonu, döviz ya da başka bir
menkul kıymet cinsinden de bulundurulabilir. Başlangıç teminatının ne kadar olacağını borsa
belirlemekte, sözleşmenin üzerine yazıldığı dayanak varlığın risk düzeyi, başlangıç
teminatının düzeyinin belirlenmesinde etkili olabilmektedir.

9.8.3. Sürdürme Teminatı
Vadeli işlem piyasalarında uygulanan yöntemlerden biri “günlük mutabakat”
sistemidir. Günlük mutabakat sistemi, futures sözleşmelerinin günlük olarak “uzlaşma
fiyatları”nın belirlenmesine dayanmaktadır. Her sözleşme için gün sonu uzlaşma fiyatı
belirlendikten sonra söz konusu sözleşmeyi elinde bulunduran tüm tarafların gün sonu kar ya
da zararları takas merkezi tarafından hesaplanır ve sözleşme sahiplerinin hesabına doğrudan
yansıtılır. Dolayısıyla elinde sözleşme bulunduran tüm işlemcilerin, gün sonu itibariyle elde
ettikleri kar tutarı başlangıç teminatının bulunduğu hesaplarına eklenirken, zararlar ise bu
hesaplardan düşülür. Dolayısıyla zarar edenlerden kar edenlere doğru günlük olarak nakit
akımı olmaktadır. Böyle bir nakit akımının olması, zarar oldukça ilerleyen günlerde teminat
düzeyinin başlangıç teminatının altına inmesine neden olmaktadır. Takas merkezi, teminatın
ancak belirli bir düzeye kadar azalmasına müsaade edilmektedir. Borsa tarafından belirlenen
ve bir katılımcının teminatının düşmesine izin verilen alt sınıra sürdürme teminatı
denilmektedir. Borsa sözleşmeler bazında sürdürme teminatının ne düzeyde olacağını
belirlemektedir.

9.8.4. Değişim Teminatı
Günlük olarak kar ve zararların futures sözleşmesi sahiplerinin hesaplarına yansıması
sonucu eğer bir işlemcinin teminatı sürdürme teminatının altına düşerse takas merkezi bu
durumu tespit eder ve sözleşme sahibinin teminatı tekrar başlangıç teminatına kadar
artırmasını talep eder. Bu çağrıya “teminat tamamlama çağrısı” denilir. Teminat tamamlama
çağrısını alan yatırımcı, hesabında bulunan ve sürdürme teminatının altına düşmüş olan tutar
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ile başlangıç teminatı arasındaki farkı tekrar hesabına yatırarak teminat düzeyinin başlangıç
teminatına ulaşmasını sağlar. Yatırılan bu teminata “değişim teminatı” denilmektedir.
Teminat tamamlama çağrısına rağmen değişim teminatı yatırılmadığı durumunda
işlemciler “temerrüde” düşer ve yüksek bir faiz ödeme zorunda kalır. Hatta borsa kuralları
gereğince işlemcinin pozisyonu otomatik olarak likide edilerek risk ortadan kaldırılabilir.

9.9. Futures Piyasalarında Pozisyon Kapatma
Spot piyasalarda bir fiziksel bir ürün ya da finansal bir varlık satın alındığında sahip
olunan pozisyon uzun pozisyon olarak adlandırılmaktadır. Futures piyasalarında ise futures
sözleşmesi alımı uzun pozisyon, futures sözleşmesi satımı ise kısa pozisyon olarak
adlandırılmaktadır.
Fiziksel teslimatın yapıldığı piyasalarda futures alan taraf sözleşmeyi vadeye kadar
elinde bulundurduğunda ürünü fiziksel olarak teslim almak zorundadır. Bu durumda vadeye
kadar elinde satım sözleşmesi bulunduran taraf ise ürünü teslim etmek zorundadır. Tarafların
eşleştirilmesi ise takas merkezi tarafından tapılmaktadır.
Eğer futures piyasasında nakdi mutabakat sistemi varsa bu durumda vade sonunda
varlığın fiziksel olarak teslim alınması ya da teslim edilmesi söz konusu olmamaktadır. Nakdi
mutabakat sisteminde günlük olarak uzlaşma fiyatı üzerinden gerçekleşen kar ya da zararlar
tarafların hesaplarına yansıtılmakta, vade geldiğinde uzlaşma fiyatı ile spot fiyatı birbirine eşit
olduğundan taraflar birbirlerine ödeme ya da teslimat yapmamaktadırlar. Futures sözleşmesi
alan taraf ihtiyaç duyduğu ürünü vade tarihinde “spot” piyasadan temin etmekte, eğer futures
piyasasında karlıysa (zararlıysa) spot piyasadaki alış maliyetinin üzerinden futures sözleşmesi
nedeniyle hesabında biriken karın (zararın) düşülmesiyle (eklenmesiyle) ihtiyaç duyduğu
ürünün maliyeti azalmakta (artmakta) hatta başlangıçta futures sözleşmesini aldığı fiyata eşit
hale gelmektedir.
Örnek 6, vadeye kadar elde tutma durumunda futures alıcısının durumunu
göstermektedir:
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Örnek 6:
Veriler:
24.10.20XX tarihinde petrol üzerine yazılmış futures sözleşmesinin alış fiyatı: 1,54 TL
Vade: 29.10.20XX
Vade tarihinde petrolün spot fiyatı: 1,5489 TL
Futures Piyasasında gerçekleşen Kar/Zarar:

Tarih

Bir önceki
gün sonu
uzlaşma
fiyatı

Gün
sonu
uzlaşma
fiyatı

25.10.20XX

1,5400

1,5423

=(1,5423-1,5400) = 0,0023

0,0023

26.10.20XX

1,5423

1,5500

=(1,5500-1,5423) = 0,0077

0,0100

27.10.20XX

1,5500

1,5523

=(1,5523-1,5400) = 0,0023

0,0123

28.10.20XX

1,5523

1,5400

=(1,5400-1,5523) = -0,0123

0,0000

29.10.20XX

1,5400

1,5489

=(1,5489-1,5400) = 0,0089

0,0089

Kar / Zarar

Birikimli
Kar/Zarar

Vade tarihinde futures piyasada elde edilen toplam kar 0,0089 TL’dır.
Vadede Spot piyasada yapılan işlem:
29.10.20XX tarihinde spot piyasada, spot fiyattan petrol alım maliyeti: 1,5489 TL
Vadede petrol maliyeti:
Maliyet = 1,5489 – 0,0089 =1,54 TL
Sonuç:
•
Günlük mutabakat sonucu kar/zararların hesaba yansıtılması ve vadede spot
piyasadan alış sonunda toplamda alıcı için petrol maliyeti 1,54 TL olmaktadır.
•
Bu maliyet, alıcının futures sözleşmesini alış fiyatına eşittir.

Vade tarihinde futures sözleşmesinin fiyatı, spot fiyata eşit olmaktadır. Fiziksel olarak
dayanak varlığa ihtiyaç duyan işlemci için günlük mutabakat ile futures piyasasında biriken
kar ya da zararlar, vade sonunda spot piyasada yapılan alım maliyetine eklendiğinde petrolün
maliyeti tam olarak dönem başında alınan futures sözleşmesinin fiyatına eşit olmaktadır. Bu
da futures piyasalarında işlem yapan yatırımcılar ya da hedgerlar için, futures sözleşmesi alım
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fiyatlarının nasıl vadede dayanak varlığın kendilerine olan maliyeti belirlediğini
göstermektedir.
Dolayısıyla bugün belirli bir fiyattan futures sözleşmesi alımı, fiziksel teslimat yerine
nakdi mutabakat sisteminin geçerli olduğu piyasalarda bile, dayanak varlığın maliyetinin
vadede futures alım fiyatı kadar olması anlamına gelmektedir. Bu durum futures satıcısı için
de geçerlidir.
Eğer bir işlemci dayanak varlığa gerçekten fiziksel olarak ihtiyaç duymuyorsa da
nakdi mutabakat sisteminde alım ya da satım yaparak kar fırsatlarından yararlanabilir.
Spekülasyon amacıyla futures alımı ya da satımı yapan bir işlemci, vadede spot piyasada alım
ya da satım yapmadan doğrudan futures karı ya da zararı ile karşılaşabilir.
Buna karşın futures piyasalarında alınan bir sözleşmenin doğurduğu uzun ya da kısa
pozisyonun sona ermesi için vadeye kadar elde tutulmasına gerek yoktur. Futures sözleşmesi
alan taraf vade gelmeden önce, aynı dayanak varlık üzerine yazılmış, aynı vadeli ve aynı
miktarda futures sözleşmesi satarak piyasadan çıkabilir. Kısa pozisyon sahibi (futures satıcısı)
ise aynı miktarda futures sözleşmesini satın alarak pozisyonunu kapatabilir. Böylelikle
işlemci, fiziksel teslimatın yapıldığı piyasalarda sözleşmenin gerektirdiği “teslim alma” ya da
“teslim etme” işlemini yerine getirmek zorunda kalmayacak, nakdi mutabakatın yapıldığı
piyasalarda ise sadece hesabında biriken kar ya da zararla karşı karşıya kalacaktır.
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Uygulamalar

Forward sözleşmelerinin taraflara sağladığı hak ve yükümlülükler
Futures işlemlerinin yapılması ve pozisyon kapatma.
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Uygulama Soruları

Forward sözleşmelerinin taraflara sağladığı hak ve yükümlülükler nelerdir?
Hedging ve speküasyon amaçlı futures işlemi nasıl yapılır?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Şimdiden gelecekte alım ve satımı yapılacak olan ürünün fiyat, kalite, miktar ve teslim
tarihi konusunda anlaşma yapılması ile vadeli işlem sözleşmeleri oluşturulmaktadır. Bu
sözleşmelerin alınıp satıldığı vadeli işlem piyasaları, bir yandan işlemcilerin riskten
korunmalarını sağlarken bir yandan da spekülatörlere kaldıraçlı işlem yapma imkânı
sağlamaktadır. Bu piyasalarda işlem gören sözleşmelerin başlıcaları forward, futures, opsiyon
ve swap sözleşmeleri olarak sıralanabilir. Forward sözleşmeleri, sözleşmenin iki tarafının
karşılıklı olarak kendi ihtiyaçları doğrultusunda dayanak varlık, miktar, kalite, vade ve fiyat
konusunda anlaşarak yaptıkları sözleşmelerdir. Sözleşme koşulları standart değildir, tarafların
istek ve ihtiyaçlarına göre belirlenir ve bu sözleşmeler organize borsalarda işlem görmezler.
Futures sözleşmeleri de forward sözleşmeleri gibi teslimat ya da nakit uzlaşısı şimdiden
belirlenen ilerideki bir tarihte yapılmak üzere miktarın ve fiyatın sözleşme ile anlaşma
sırasında belirlendiği sözleşmelerdir. Ancak bu sözleşmelerin forward sözleşmeler ile temel
farklılığı organize borsalarda işlem gören standartlaştırılmış sözleşmeler olmalarıdır. Diğer bir
deyişle belirli bir dayanak varlık üzerine yazılan bir futures sözleşmesinin vadesi, üzerine
yazılan dayanak ürünün miktarı ve kalitesi, borsa tarafından belirlenen standartlara bağlıdır.
Hedging amaçlı işlem yapmak, belirli bir dayanak varlıkta sahip olunan pozisyon nedeniyle
ileride meydana gelebilecek olan fiyat değişimlerinden zarar etmemek vadeli işlem
piyasalarında alım ya da satın işlemi yapmak olarak tanımlanabilir. Spekülasyon amaçlı işlem
ise ileride öngörülen fiyat değişimleri doğrultusunda risk alarak kar elde etme amacıyla işlem
yapmaktır. Futures piyasalarında teminat sistemi, uzlaşma fiyatı, günlük mutabakat ve takas
merkezi önemli bir yer tutmaktadır.
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Bölüm Soruları
1) Vadeli işlem piyasalarında riskten korunmak amaçlı alım satım yapmak
aşağıdakilerden hangisi olarak adlandırılır?
a. Spreading
b. Spekülasyon
c. Hedging
d. Arbitraj
e. Manipülasyon
2) Vadeli işlem piyasalarında risk alarak fiyat değişimlerinden kar elde etme amaçlı
alım satım yapmak aşağıdakilerden hangisi olarak adlandırılır?
a. Spreading
b. Spekülasyon
c. Hedging
d. Arbitraj
e. Manipülasyon
3) Aşağıdakilerden hangisi futures sözleşmelerinin özellikleri arasında değildir?
a. Dayanak varlık miktarı standarttır
b. Vadeden önce ters işlemle pozisyon kapatılabilir
c. Sözleşme tarihi standarttır
d. Yalnızca birincil piyasalarda işlem görür
e. Dayanak varlık kalitesi standarttır
4) Aşağıdakilerden hangisi takas merkezinin görevleri arasında yer almaz?
a. Yapılan vadeli işlemlerin kaydedilmesi
b. Alıcıya karşı satıcı, satıcıya karşı alıcı olmak
c. Teminatları izlemek
d. Vadede uzlaşma sağlamak
e. Hedging yapmak
5) Aşağıdakilerden hangisi vadeli işlem piyasalarında teminat tamamlama çağrısı
yapıldığında yatırımcının teminat hesabına yatırması gereken teminattır?
a. Başlangıç teminatı
b. Sürdürme teminatı
c. Değişim teminatı
d. Standart teminat
e. Yatırım teminatı
6) Forward ve futures sözleşmeleri tanımlayarak karşılaştırınız.
7) Vadeli piyasaların faydalarını açıklayınız.
8) Hedging kavramı nedir? Açıklayınız.
9) Uzlaşma fiyatı nedir? Açıklayınız.
10) Günlük mutabakat sistemi nedir? Açıklayınız.
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Cevaplar
1) ( C )
2) ( B )
3) ( D )
4) ( E )
5) ( C )
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10. TÜREV ÜRÜNLER: OPSİYON SÖZLEŞMELERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
10.1. Opsiyon Sözleşmeleri
10.2. Opsiyon Sözleşmelerinin Getirdiği Hak ve Yükümlülükler
10.3. Opsiyon Sözleşmeleri ile Riskin Hedge Edilmesi
10.4. Karda, Başabaş ve Zararda Opsiyonlar
10.5. Opsiyonun Uygulanması

266

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

Opsiyon sözleşmeleri hangi hak ve yükümlülükleri getirir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

10.1

Opsiyon sözleşmelerini öğrenmek

Teorik konuların okunması

10.2

Opsiyon sözleşmelerinin getirdiği hak ve Teorik konuların okunması
yükümlülükleri anlamak

10.3

Opsiyonlarla riskten korunmanın
yapılabileceğini anlamak

10.4

Karda, başabaş
öğrenmek

10.5

Opsiyonların nasıl uygulanacağını öğrenmek

ve

zararda

elde
veya

nasıl Teorik konuların okunması

opsiyonları Teorik konuların okunması
Teorik konuların okunması
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Anahtar Kavramlar

Opsiyon sözleşmeleri
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Giriş
Opsiyon sözleşmeleri, sahibine belirli bir fiyattan, belirli bir miktardaki varlığı,
gelecekteki bir tarihte ya da o tarihten önce “alma” ya da “satma” hakkı veren sözleşmelerdir.
Sözleşme sahibine (opsiyonu alana) dayanak varlığı satın alma hakkını veren
opsiyon sözleşmelerine “Alım opsiyonu” (call opsiyonu) denilir. Sözleşme sahibine (opsiyonu
alana) dayanak varlığı satma hakkı veren opsiyon sözleşmelerine ise “Satma opsiyonu” (put
opsiyonu) denilmektedir. Opsiyon “alıcısı”, opsiyonun sağladığı hakkı kullanabilecek taraftır.
Alım opsiyonları, sahibine belirli bir dayanak ürünü sözleşmede daha önceden belirlenen bir
kullanım fiyatı üzerinden alma ya da almama seçeneklerinden birini kullanma hakkı verdiği
için dayanak varlığın fiyatının yükselmesi halinde bu varlığın düşük fiyattan alınması
olanağını sunmaktadır. Diğer yandan dayanak varlığın fiyatı düştüğünde ise alım opsiyonu
sahibi sözleşmeyi kullanmayabilir ve ihtiyacı varsa düşük fiyattan spot piyasadan bu ürünü
satın alabilir. Satın sözleşmesi sahibi de benzer bir şekilde spot piyasada fiyatın düşmesi
durumunda sahip olduğu sözleşmenin verdiği hakkı kullanarak satım opsiyonu satıcısına
dayanak varlığı sözleşmede belirlenen fiyattan satma hakkını kullanabilir. Bu açıdan
bakıldığında gerek alım, gerekse satım opsiyonları sahiplerini fiyat değişimlerinden dolayı
zarar etmekten koruyan ancak karlılıklarını kısıtlamayan sözleşmeler olarak
değerlendirilebilir.
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Bir başka vadeli sözleşme türü ise Opsiyon sözleşmeleri olarak adlandırılmaktadır. Bu
sözleşmeler, sahibine belirli bir fiyattan, belirli bir miktardaki varlığı, gelecekteki bir tarihte
ya da o tarihten önce “alma” ya da “satma” hakkı veren sözleşmelerdir.
Sözleşme sahibine (opsiyonu alana) dayanak varlığı satın alma hakkını veren
opsiyon sözleşmelerine “Alım opsiyonu” (call opsiyonu) denilir. Sözleşme sahibine (opsiyonu
alana) dayanak varlığı satma hakkı veren opsiyon sözleşmelerine ise “Satma opsiyonu” (put
opsiyonu) denilmektedir.

10.1. Opsiyon Sözleşmeleri
İki tür opsiyon sözleşmesi vardır. Bunlardan birincisi, alım ya da call opsiyonu olarak
adlandırılır. Call opsiyonları sahibine belirli bir fiyattan, belirli bir miktardaki varlığı,
gelecekteki bir tarihte ya da o tarihten önce “alma” hakkı veren sözleşmelerdir.
Diğer opsiyon türü ise satım (put) opsiyonudur. Put opsiyonları sahibine belirli bir
fiyattan, belirli bir miktardaki varlığı, gelecekteki bir tarihte ya da o tarihten önce “satma”
hakkı veren sözleşmelerdir.
Opsiyon “alıcısı”, opsiyonun sağladığı hakkı kullanabilecek taraftır. Dolayısıyla eğer
opsiyon bir varlığı satın alma hakkını düzenliyorsa, opsiyon alıcısı belirlenen vadede o varlığı
satın alma ya da almama hakkına sahiptir. Opsiyon satıcısı ise eğer opsiyon alıcısı “alma”
hakkını kullanırsa, söz konusu dayanak varlığı satmak zorundadır.
Eğer opsiyon “satma” hakkını düzenliyorsa, opsiyon alıcısı vadede dayanak varlığı
opsiyon satıcısına satıp satmama hakkına sahiptir. Eğer put opsiyonu sahibi opsiyonu
kullanmaya karar verirse, diğer bir deyişte dayanak varlığı satmaya karar verirse, opsiyonu
satan taraf dayanak varlığı satın almak zorundadır.
Opsiyonun kullanılmasına karar verildiğinde uygulanacak olan alış ya da satış fiyatı,
“kullanım fiyatı” ya da “uygulama fiyatı” olarak adlandırılmaktadır. Kullanım fiyatı,
opsiyonun kullanılıp kullanılmamasında çok önemli bir değerdir.
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Şekil 1: Call ve Put Opsiyonları

Opsiyon sözleşmesinin başlıca unsurları şu şekilde açıklanabilir:
Opsiyon alıcısı: Opsiyon primini (fiyatını) ödeyerek alım (alım opsiyonlarında) ya da
satım (satım opsiyonlarında) hakkını satın alan taraftır.
Opsiyon satıcısı: Opsiyon primi karşılığında opsiyon alıcısına alım ya da satım
hakkını satan taraftır. Bu nedenle alım opsiyonlarında, opsiyon alıcısı alma hakkını
kullandığında opsiyon satıcısı dayanak varlığı kullanım fiyatından satma yükümlülüğüne
sahiptir. Satım opsiyonlarında ise opsiyon alıcısı satma hakkını kullanmak istediğinde,
opsiyon satıcısı, dayanak varlığı kullanım fiyatı üzerinden satın alma zorunluluğuna sahiptir.
Dayanak varlık: Opsiyon sözleşmesinin alım ya da satım hakkını düzenlediği varlık.
Eğer sözleşme alım opsiyonu ise, opsiyon alıcısı, vadede dayanak varlığı satın alma hakkına
sahip olacaktır. Eğer opsiyon satım opsiyonu ise, opsiyon sahibinin satabileceği ürün yine
dayanak varlıktır.
Vade: Vade açısından opsiyonlar temel olarak iki ayrı türe ayrılabilirler. Avrupa tipi
olarak ifade edilen opsiyonlarda opsiyon sahibi, alım ya da satım hakkını opsiyonun vade
tarihinde kullanıp kullanmama kararını vermektedir. Amerikan tipi opsiyonlarda ise opsiyon
alıcısı opsiyonun vadesine kadar geçen süre içinde herhangi bir zamanda opsiyonun kendisine
verdiği alım ya da satım hakkını kullanabilir.
Kullanım fiyatı: Kullanım fiyatının bir bakla adı da uygulama fiyatıdır. Kullanım
fiyatı, alım opsiyonları için eğer opsiyon alıcısı opsiyonu kullanmaya karar verirse, dayanak
varlığı opsiyon satıcısından satın alabileceği fiyattır. Satım opsiyonunda kullanım fiyatı ise
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opsiyon sahibinin opsiyonu kullanarak opsiyon satıcısına dayanak varlığı satabileceği fiyat
olarak tanımlanabilir.
Opsiyon primi: Opsiyon sözleşmesinin fiyatıdır. Opsiyon sözleşmesinin sağlayacağı
haklara sahip olmak için ödenen tutardır.
Alım opsiyonu (call) satın alanlar, opsiyon primi kadar bir maliyete katlanarak
dayanak varlığın piyasa fiyatı yükselse dahi opsiyonun üzerinde belirtilen kullanım fiyatından
dayanak varlığı satın alma hakkına sahip olmaktadırlar. Eğer dayanak varlığın piyasa fiyatı
opsiyonun kullanım fiyatından daha da düşük gerçekleşirse o zaman opsiyon sahibi opsiyonu
kullanmaz, daha ucuz fiyattan spot piyasadan dayanak varlığı satın alır. Dolayısıyla opsiyon
alıcısı için dayanak varlığın maliyetini en fazla opsiyonun kullanım fiyatı kadar olacaktır.
Dayanak varlığın spot fiyat kulanım fiyatından yüksek olduğu müddetçe opsiyon alıcısı
opsiyonu kullanacak ve maliyeti kullanım fiyatı kadar olacak, spot fiyat kullanım fiyatından
düşük olduğunda ise opsiyonu kullanmayacaktır.
Satım opsiyonunda ise opsiyon sahibi yine opsiyonun kullanım fiyatı ile dayanak
varlığın spot fiyatını karşılaştırarak karar vermektedir. Eğer dayanak varlığın spot fiyatı, satım
opsiyonunun kullanım fiyatından düşükse, opsiyon sahibi opsiyonu kullanarak dayanak
varlığı, opsiyon satıcısına kullanım fiyatından satar. Eğer dayanak varlığın spot fiyatı
opsiyonun kullanım fiyatından yüksekse opsiyon alıcısı opsiyonu kullanmayarak sahip olduğu
dayanak varlığı spot piyasada daha yüksek bir fiyattan satma tercihini kullanır. Dolayısıyla
satım opsiyonu, opsiyon sahibinin dayanak varlığı minimum kullanım fiyatından satma
olanağı vermektedir.
Gerek alım opsiyonları, gerekse satım opsiyonları için kar zarar hesabı yapılırken
opsiyonun satın alınması için ödenen opsiyon priminin de dikkate alınmalıdır. Spot fiyat ile
kullanım fiyatının göreli düzeylerine göre alım ve satım opsiyonlarının kullanılıp
kullanılmayacağı ve kar zarar durumları Tablo 1’deki gibi gösterilebilir.
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Tablo 1: Opsiyon Sözleşmeleri ve Kar-Zarar
Opsiyon
Türü

Alım
opsiyonu

Satım
opsiyonu

Kullanım
fiyatı vs.
Spot Fiyat

Opsiyonun
uygulanma
durumu

Opsiyon alıcısının kar
ya da zararı

Opsiyon satıcısının
kar ya da zararı

Kullanım
fiyatı > Spot
fiyatı

Uygulanmaz

Opsiyon primi kadar
zarar

Opsiyon primi kadar
kar

Kullanım
fiyatı < Spot
fiyatı

Uygulanır

(Spot fiyat – Kullanım
fiyatı – Opsiyon primi)
kadar kar

(Spot fiyat – Kullanım
fiyatı + Opsiyon
primi) kadar zarar

Kullanım
fiyatı > Spot
fiyatı

Uygulanır

(Kullanım fiyatı – Spot
fiyat – Opsiyon primi)
kadar kar

(Kullanım fiyatı –
Spot fiyat + Opsiyon
primi) kadar kar

Kullanım
fiyatı < Spot
fiyatı

Uygulanmaz

Opsiyon primi kadar
zarar

Opsiyon primi kadar
kar

Opsiyonun kullanılıp kullanılmayacağı konusunda karar veren tek taraf, opsiyon sahibi
(opsiyon alıcısı)dır. Opsiyon satıcısı ise sadece opsiyon alıcısının vereceği karara uymak
zorundadır. Tablo 1’de de görüldüğü gibi opsiyon sahibi, opsiyonu ancak karlı olduğunda
kullanır. Bu nedenle opsiyon satıcısı opsiyon kullanıldığı müddetçe zararda, opsiyon
kullanılmadığında ise opsiyon primi kadar karda olmaktadır.

10.2. Opsiyon Sözleşmelerinin Getirdiği Hak ve Yükümlülükler
Alım ve Satım opsiyonlarının alıcı ve satıcılarına getirdiği hak ve yükümlülükler ve
tarafların beklentileri aşağıdaki şekillerde yer almaktadır:
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Şekil 1: Opsiyon alıcı ve satıcısının hak, yükümlülük ve beklentileri

Şekil 1: Opsiyon alıcı ve satıcısının hak, yükümlülük ve beklentileri (devam)
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10.3. Opsiyon Sözleşmeleri ile Riskin Hedge Edilmesi
Belirli bir ürünün fiyatındaki artıştan korunmak isteyen bir alıcı için alım opsiyonu
satın alınması, sözleşmenin uygulandığı anda dayanak varlığın maliyetini en fazla opsiyon
primi ile dayanak varlığın spot fiyatı toplamı kadar yaparak maliyet için bir tavan
oluşturmaktadır. Uygulama zamanında dayanak varlığın spot fiyatının kullanım fiyatından
düşük olduğu her durumda alım opsiyonu kullanılmayacağından oluşacak toplam maliyet,
spot fiyat ile opsiyon priminin toplamı kadar olmaktadır. Spot fiyatın kulanım fiyatından
yüksek olduğu durumlarda ise alım opsiyonu sahibi opsiyonu kullanarak dayanak varlığı
uygulama fiyatından satın alma avantajına sahip olmaktadır. Bu durumda toplam maliyet
uygulama fiyatı ile opsiyon primi kadar olmaktadır.
Dayanak varlığı satın almak isteyen taraf için bir başka strateji ise put opsiyonu
satmak şeklinde oluşturulabilir. Put opsiyonu satışı, karşı tarafa dayanak varlığı kullanım
fiyatından satma hakkı verirken, opsiyon satıcısına ise kullanım fiyatından dayanak varlığı
satın alma yükümlülüğü vermektedir. Dolayısıyla put opsiyonu satmanın getireceği sonuçlar
şu şekilde incelenebilir. Uygulama zamanında spot fiyatın kullanım fiyatından yüksek olması,
karşı tarafın (put opsiyonu alıcısının) opsiyonu kullanmamasına neden olur. Bu da opsiyon
satıcısının opsiyon primi kadar kazanç sağlamasına neden olur. Bu nedenle dayanak varlığa
ihtiyaç duyan put opsiyonu satıcısının dayanak varlığı spot piyasadan elde ederken toplam
maliyetinin opsiyon primi kadar azalmasına neden olur. Spot fiyatın, kullanım fiyatından
düşük olması durumunda ise karşı taraf opsiyonu kullanacak, dayanak varlığı put opsiyonu
satıcısına kullanım fiyatından satacaktır. Bu durumda da opsiyon satıcısının maliyeti kullanım
fiyatından opsiyon primi kadar daha düşük olacaktır. Dayanak varlığa satın alacak olan bir
tarafın opsiyon piyasasında uygulayacağı stratejiler ve toplam maliyeti Tablo 2’de
gösterilmektedir.

Tablo 2: Dayanak varlığı satın alacak olan tarafın opsiyon piyasalarında
uygulayabileceği stratejiler ve toplam maliyeti

Strateji
Alım
opsiyonu
almak
Satım
opsiyonu
satmak

Kullanım fiyatı vs.
Spot Fiyat

Opsiyonun
uygulanma
durumu

Dayanak varlığın
toplam maliyeti

Kullanım fiyatı < Spot
fiyatı

Uygulanır

Kullanım fiyatı +
opsiyon primi

Kullanım fiyatı > Spot
fiyatı

Uygulanmaz

Spot fiyat + opsiyon
primi

Kullanım fiyatı < Spot
fiyatı

Karşı taraf
Uygulamaz

Spot fiyat – opsiyon
primi

Kullanım fiyatı > Spot
fiyatı

Karşı taraf Uygular

Kullanım fiyatı –
opsiyon primi
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Elinde belirli bir dayanak varlık olan ve bunun fiyatının düşme ihtimalinden
kaynaklanan riskten korunmak isteyen bir taraf için opsiyon piyasasında yapılacak olan işlem,
satma opsiyonu satın almaktır. Put opsiyonu satın alınmasıyla dayanak varlığın kullanım
fiyatından satılması garanti edebilir. Bunun için katlanacağı maliyet ise opsiyon primidir.
Spot fiyatların opsiyonun kullanım fiyatından daha düşük gerçekleşmesi durumunda put
opsiyonu alıcısı dayanak varlığı kullanım fiyatından put opsiyonu satıcısına satabilmektedir.
Dayanak varlığa sahip tarafın uygulayacağı bir diğer strateji ise call opsiyonu satmaktır.
Burada da temel düşünce spot fiyatlar uygulama fiyatının üzerine çıksa bile karşı tarafın
opsiyonu uygulamasıyla dayanak varlığı en azından uygulama fiyatından satarak uygulama
fiyatı ile opsiyon primi toplamı kadar gelir elde etmektir.

10.4. Karda, Başabaş ve Zararda Opsiyonlar
Bir opsiyonun belirli bir andaki kullanım fiyatı ile dayanak varlığın spot fiyatının
karşılaştırılması, o opsiyonun karda, başa baş ya da zararda opsiyon olduğunu belirleyen
etmendir.

Tablo 4: Karda, başa baş ve Zararda Opsiyon
Alım Opsiyonu (Call)

Satım Opsiyonu (Put)

Karda opsiyon

Spot Fiyatı > Kullanım
Fiyatı

Spot Fiyatı < Kullanım
Fiyatı

Başabaş opsiyon

Spot Fiyatı = Kullanım
Fiyatı

Spot Fiyatı = Kullanım
Fiyatı

Zararda opsiyon

Spot Fiyatı < Kullanım
Fiyatı

Spot Fiyatı > Kullanım
Fiyatı

10.5. Opsiyonun Uygulanması
Bir opsiyonun uygulanıp uygulanmaması konusunda verilecek olan karar opsiyonun
uygulama fiyatı ile dayanak varlığın spot piyasadaki fiyatına dayanmaktadır. Söz konusu
opsiyon eğer alım opsiyonu ise, kullanım fiyatı piyasa fiyatından düşük olduğu sürece
opsiyon sahibi dayanak varlığı spot piyasadan daha düşük bir fiyata satın alma hakkına sahip
olacağından opsiyonu kullanacaktır. Örneğin petrol üzerine yazılan bir alım opsiyonunun
kullanım fiyatı 117,5 TL olduğu ve opsiyonun 2 TL’ye satın alındığı varsayılsın. Tablo
5.5’de, vadede (ya da uygulama anında) dayanak varlığın spot fiyatının alacağı muhtemel
değerlere karşılık olarak alım opsiyonunun kullanılıp kullanılmayacağını ve opsiyon sahibi
açısından petrolün kaç TL’ye mal edileceği yer almaktadır. Opsiyon sahibinin vadede gerek
opsiyonu kullanarak, gerekse opsiyonu kullanmadan spot piyasadan petrolü satın alacağı
varsayılmaktadır.
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Tablo 5: Petrol Üzerine Yazılan Alım Opsiyonu
Vadedeki
Uygulama
Spot
Fiyatı
fiyat
TL
105
107
109
111
113
115
117
118
120
122
124
126
128

TL

117,5
117,5
117,5
117,5
117,5
117,5
117,5
117,5
117,5
117,5
117,5
117,5
117,5

Call
uygulama
kararı

Uygulanmaz
Uygulanmaz
Uygulanmaz
Uygulanmaz
Uygulanmaz
Uygulanmaz
Uygulanmaz
Uygulanır
Uygulanır
Uygulanır
Uygulanır
Uygulanır
Uygulanır

Call
nedeniyle
Petrol
maliyeti

Call
primi

TL

TL

0
0
0
0
0
0
0
117,5
117,5
117,5
117,5
117,5
117,5

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Call Kar/
Zararı

Alınan
Petrol
Maliyeti
TL

-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
118-117,5-2=120-117,5-2=
122-117,5-2=
124-117,5-2=
126-117,5-2=
128-117,5-2=

107
109
111
113
115
117
119
119,5
119,5
119,5
119,5
119,5
119,5

Tablo 5’te de görüldüğü gibi spot fiyatı, uygulama fiyatı (117,5 TL)’dan yüksek
olduğu durumlarda alım opsiyonu kullanılmakta, aksi durumda ise opsiyon sahibi petrolü
daha ucuza spot piyasadan temin etmektedir. Böyle bir işlem stratejisinin uygulanması,
petrolün maliyetinin en fazla 119,5 TL düzeyinde gerçekleşmesine neden olmaktadır. Spot
piyasada fiyat ne kadar yükselirse yükselsin, opsiyon sahibi petrolü 117,5 TL’den opsiyon
satıcısından satın alma hakkına sahip olmaktadır. Bu hakkı elde etmek için satın aldığı call
opsiyonu için ödediği 2 TL’lik opsiyon primi de maliyete eklendiğinde opsiyon sahibi her
koşulda petrolü 119,5 TL’ye mal ederek fiyat riskini yönetebilecektir.
Petrolün spot piyasadaki fiyatının kullanım fiyatından daha düşük gerçekleşmesi
durumunda ise opsiyon sahibi yine de beklediği fiyat olarak değerlendirilecek olan kullanım
fiyatından daha ucuza petrolü spot piyasadan alabilme imkanına sahip olacaktır. Bu durumda
yalnızca kullanmadığı opsiyon için 2 TL fazladan ödeme yapmış olacaktır. Ancak bu tutar,
petrolün fiyatının yükselmesi dolayısıyla karşılaşabileceği zarardan kaynaklanan riskten
kurtulmak için ödemeyi göze aldığı bir bedel olduğu müddetçe opsiyon alımı ile bu ek
maliyete katlanmak uygun olacaktır.
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Şekil 2: Alım Opsiyonu Karı ve Zararı
Call Kar/…

10
8
6
4
2
0
-2

Spot Fiyat (TL)
100

105

110

115

120

125

130

-4

Şekil 2’de de görüldüğü gibi, Call opsiyonu alımı nedeniyle opsiyon piyasasında
karşılaşılacak en yüksek zarar düzeyi sadece 2 TL kadar olacaktır. Bu zarar ise ancak petrol
fiyatlarının, opsiyon kullanım fiyatından daha düşük bir seviyede olması dolayısıyla opsiyon
sahibinin opsiyonu kullanmaması nedeniyle ortaya çıkmaktadır. Eğer opsiyonu satın alan kişi
sadece spekülatif amaçla bu işlemi yaptıysa, diğer bir deyişle petrole ihtiyaç duymadığı halde
petrol fiyatlarındaki artış beklentisiyle kar elde etmek amacıyla call opsiyonu satın aldıysa,
petrol fiyatlarındaki düşüş nedeniyle karşılaşabileceği en yüksek zarar düzeyi 2TL olacakken,
petrol fiyatlarındaki artış karını sınırsız ölçüde artırabilecektir.

Şekil 3: Alınan petrolün maliyeti
Alınan Petrolün…

122
120
118
116
114
112
110
108
106

Spot Fiyat (TL)
100

105

110

115

120

125

130

Call opsiyonu alıcısı eğer bu işlemi riskten korunma (hedging) amaçlı olarak yaptıysa,
bu durumda gerçekten opsiyonun dayanak varlığı olan petrole ihtiyaç duyan bir taraf
olmaktadır. Buna örnek olarak bir rafineri işletmesi verilebilir. Girdi olarak petrole ihtiyaç
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duyan böyle bir tarafın riski, petrol fiyatlarındaki artış olacaktır. Bu işletmenin petrol satın
alacağı süre zarfında fiyatlarda meydana gelebilecek bir artıştan korunmak için call opsiyonu
alması, fiyatların kullanım fiyatı üzerine çıktığında opsiyonu kullanması ve petrolün kullanım
fiyatı (117,5 TL) üzerinde call opsiyonu satıcısından almasına neden olmaktadır. Opsiyonu
satın almak için kullandığı 2 TL’lik primle birlikte düşünüldüğünde bu durumda spot fiyatın
kullanım fiyatından yüksek olduğu her durumda maliyeti yalnızca 119,5 TL seviyesinde
sabitlenecektir. Petrol fiyatının kullanım fiyatından düşük olduğunda ise işletme opsiyonu
kullanmayacak ve ihtiyaç duyduğu bu girdiyi spot piyasadan temin edecektir. Petrol fiyatının
düşmesi işletmenin arzu ettiği bir durumken bu durumda maliyeti, spot piyasada oluşan fiyata
ek olarak opsiyon primi seviyesinde gerçekleşecektir. Şekil 3’de de görüldüğü gibi petrolün
işletmeye olan toplam maliyeti, spot fiyat düştükçe azalmaktadır. Put ya da satım opsiyonu
sahibinin farklı spot fiyatlar karşısındaki tutumu ve petrol satış geliri Tablo 6’daki gibi
olacaktır.
Alım opsiyonu, petrolün maliyetine bir üst sınır çizdiği gibi, satım opsiyonu da
petrolden elde edilecek gelire bir alt sınır çizerek petrol fiyatlarındaki düşüşten
kaynaklanabilecek gelir kaybı riskini ortadan kaldırmakta ya da sınırlamaktadır. Tablo 5.6’da
yer alan örnekte spot fiyatın, uygulama fiyatından (117,5 TL) düşük olduğu tüm durumlarda
put opsiyonu sahibi opsiyonu kullanarak petrolü uygulama fiyatından satar. Bu durumda net
geliri, uygulama fiyatından (117,5 TL) opsiyon primi (2 TL)’nin çıkarılması ile bulunur
(115,5 TL). Bu tutar, opsiyon sahibinin, sahip olduğu petrolden elde edeceği minimum gelir
tutarını göstermektedir. Spot fiyat uygulama fiyatından yüksek olduğu her durumda ise
opsiyon sahibi opsiyonu kullanmak yerine petrolü daha yüksek fiyattan spot piyasada satarak
gelirini artırmaktadır. Bu durumda net geliri, spot fiyattan opsiyon primi kadar daha az
gerçekleşecektir. Ancak bu ek maliyet, petrol geliri için 115,5 TL seviyesinde bir alt sınır elde
etme ve fiyat riskinden kurtulmanın maliyeti olarak değerlendirilmektedir.
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Tablo 6: Petrol Üzerine Yazılan Satım Opsiyonu
Vaded
eki
Spot
fiyat
TL

Uygula
ma
Fiyatı

Put
uygulama
kararı

TL

Put
nedeniyle
Petrol satış
geliri

Put
primi

TL

TL

Put Kar/Zararı

Net Gelir
TL

105

117,5

Uygulanır

117,5

2

117,5-105-2= 10,5

115,5

107

117,5

Uygulanır

117,5

2

117,5-107-2= 8,5

115,5

109

117,5

Uygulanır

117,5

2

117,5-109-2= 6,5

115,5

111

117,5

Uygulanır

117,5

2

117,5-111-2= 4,5

115,5

113

117,5

Uygulanır

117,5

2

117,5-113-2= 2,5

115,5

115

117,5

Uygulanır

117,5

2

117,5-115-2= 0,5

115,5

117

117,5

Uygulanır

117,5

2

117,5-117-2= -1,5

115,5

118

117,5

Uygulanmaz

118

2

-2

116

120

117,5

Uygulanmaz

120

2

-2

118

122

117,5

Uygulanmaz

122

2

-2

120

124

117,5

Uygulanmaz

124

2

-2

122

126

117,5

Uygulanmaz

126

2

-2

124

128

117,5

Uygulanmaz

128

2

-2

126

Satım opsiyonu alımı ile dayanak varlık sahibi bu varlığı satarak elde edeceği gelirin
belirli bir seviyenin (kullanım fiyatı – opsiyon primi) altına düşmeyeceğini garanti altına
alabilmektedir. Bu durum, Şekil 5’de gösterilmektedir.

281

Şekil 5: Satım Opsiyonu Karı ve Zararı
Put…

12
10
8
6
4
2

Spot Fiyat (TL)

0

-2 100

105

110

115

120

125

130

-4

Şekilde de görüldüğü gibi Put opsiyonu alımı nedeniyle opsiyon piyasasında
karşılaşılacak en yüksek zarar düzeyi sadece 2 TL kadar olacaktır. Bu zarar ise ancak petrol
fiyatlarının, opsiyon kullanım fiyatından daha yüksek bir seviyede olması dolayısıyla opsiyon
sahibinin opsiyonu kullanmaması nedeniyle ortaya çıkmaktadır. Eğer opsiyonu satın alan kişi
sadece spekülatif amaçla bu işlemi yaptıysa, diğer bir deyişle petrolü olmadığı halde petrol
fiyatlarındaki düşüş beklentisiyle kar elde etmek amacıyla put opsiyonu satın aldıysa, petrol
fiyatlarındaki artış nedeniyle karşılaşabileceği en yüksek zarar düzeyi 2TL olacakken, petrol
fiyatlarındaki düşüş karını sınırsız ölçüde artırabilecektir.

Şekil 6: Satılan petrolün maliyeti
Satılan petrol Net
Geliri

128
126
124
122
120
118
116
114

Spot Fiyat (TL)
100

105

110

115

120

125

130

Call opsiyonu alıcısı eğer bu işlemi riskten korunma (hedging) amaçlı olarak yaptıysa,
bu durumda gerçekten opsiyonun dayanak varlığı olan petrole sahip olan ve bunu satmak
isteyen bir taraf olmaktadır. Buna örnek olarak bir petrol üretim işletmesi verilebilir. Böyle
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bir işletmenin riski, petrol fiyatlarındaki düşüş olacaktır. Bu işletmenin petrolü çıkararak
satacağı süre zarfında fiyatlarda meydana gelebilecek bir düşüşten korunmak için put
opsiyonu alması, fiyatların kullanım fiyatı altına düştüğünde opsiyonu kullanması ve petrolün
kullanım fiyatı (117,5 TL) üzerinde put opsiyonu satıcısına satmasına neden olmaktadır.
Opsiyonu satın almak için kullandığı 2 TL’lık primle birlikte düşünüldüğünde bu durumda
spot fiyatın kullanım fiyatından düşük olduğu her durumda net geliri 119,5 TL seviyesinde
sabitlenecektir. Petrol fiyatının kullanım fiyatından yüksek olduğunda ise işletme opsiyonu
kullanmayacak ve petrolü yüksek fiyattan spot piyasada satacaktır. Petrol fiyatının artması
böyle bir işletmenin arzu ettiği bir durumken bu durumda geliri, spot piyasada oluşan fiyattan
opsiyon priminin düşülmesi ile bulunacak olan seviyede gerçekleşecektir. Şekil 6'da da
görüldüğü gibi işletmenin olan net geliri, spot fiyat arttıkça yükselmektedir.
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Uygulamalar

Opsiyon sözleşmelerinin satın alınmasıyla hedging işlemi.

284

Uygulama Soruları

Alım ve satım opsiyonları kullanılarak nasıl hedging ve spekülasyon yapılır?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Opsiyon sözleşmeleri, sahibine belirli bir fiyattan, belirli bir miktardaki varlığı,
gelecekteki bir tarihte ya da o tarihten önce “alma” ya da “satma” hakkı veren sözleşmelerdir.
Sözleşme sahibine (opsiyonu alana) dayanak varlığı satın alma hakkını veren opsiyon
sözleşmelerine “Alım opsiyonu” (call opsiyonu) denilir. Sözleşme sahibine (opsiyonu alana)
dayanak varlığı satma hakkı veren opsiyon sözleşmelerine ise “Satma opsiyonu” (put
opsiyonu) denilmektedir. Opsiyon “alıcısı”, opsiyonun sağladığı hakkı kullanabilecek taraftır.
Belirli bir ürünün fiyatındaki artıştan korunmak isteyen bir alıcı için alım opsiyonu satın
alınması, sözleşmenin uygulandığı anda dayanak varlığın maliyetini en fazla opsiyon primi ile
baz varlığın spot fiyatı toplamı kadar yaparak maliyet için bir tavan oluşturmaktadır.
Uygulama zamanında dayanak varlığın spot fiyatının kullanım fiyatından düşük olduğu her
durumda alım opsiyonu kullanılmayacağından oluşacak toplam maliyet, spot fiyat ile opsiyon
priminin toplamı kadar olmaktadır. Spot fiyatın kulanım fiyatından yüksek olduğu
durumlarda ise alım opsiyonu sahibi opsiyonu kullanarak dayanak varlığı uygulama
fiyatından satın alma avantajına sahip olmaktadır. Bu durumda toplam maliyet uygulama
fiyatı ile opsiyon primi kadar olmaktadır. Elinde belirli bir dayanak varlık olan ve bunun
fiyatının düşme ihtimalinden kaynaklanan riskten korunmak isteyen bir taraf için opsiyon
piyasasında yapılacak olan işlem, satma opsiyonu satın almaktır. Put opsiyonu satın
alınmasıyla dayanak varlığın kullanım fiyatından satılması garanti edebilir. Bunun için
katlanacağı maliyet ise opsiyon primidir. Spot fiyatların opsiyonun kullanım fiyatından daha
düşük gerçekleşmesi durumunda put opsiyonu alıcısı dayanak varlığı kullanım fiyatından put
opsiyonu satıcısına satabilmektedir.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi vadeden önce dayanak varlığı kullanım fiyatından satma ya
da satmama seçeneklerinden birini kullanma hakkına sahiptir?
a. Avrupa tipi alım (call) opsiyonu alıcısı
b. Amerikan tipi alım (call) opsiyonu satıcısı
c. Avrupa tipi satım (put) opsiyonu satıcısı
d. Amerikan tipi satım (put) opsiyonu alıcısı
e. Avrupa tipi satım (put) opsiyonu alıcısı
2) Aşağıdakilerden hangisi vadeden önce dayanak varlığı kullanım fiyatından alma ya da
almama seçeneklerinden birini kullanma hakkına sahiptir?
a.
b.
c.
d.
e.

Avrupa tipi alım (call) opsiyonu alıcısı
Amerikan tipi alım (call) opsiyonu satıcısı
Avrupa tipi satım (put) opsiyonu satıcısı
Amerikan tipi satım (put) opsiyonu alıcısı
Avrupa tipi satım (put) opsiyonu alıcısı

3) Aşağıdakilerden hangisi bir alım (call) opsiyonu için “karda opsiyon” durumunu ifade
etmektedir?
a. Kullanım fiyatı > Spot fiyat
b. Kullanım fiyatı < Spot fiyat
c. Kullanım fiyatı = Spot fiyat
4) Aşağıdakilerden hangisi bir satım (put) opsiyonu için “karda opsiyon” durumunu ifade
etmektedir?
a. Kullanım fiyatı > Spot fiyat
b. Kullanım fiyatı < Spot fiyat
c. Kullanım fiyatı = Spot fiyat
5) Aşağıdakilerden hangisi bir satım (put) opsiyonu için “başabaş opsiyon” durumunu
ifade etmektedir?
a. Kullanım fiyatı > Spot fiyat
b. Kullanım fiyatı < Spot fiyat
c. Kullanım fiyatı = Spot fiyat
6) Alım ve satım opsiyonunu tanımlayarak karşılaştırınız.
7) Karda, başabaş ve zararda opsiyonları açıklayınız.
8) Alım ve satım opsiyon sözleşmelerinde kullanım fiyatı ne anlama gelir? Açıklayınız.
9) Opsiyoun kullanılması ne demektir? Opsiyonu kullanma hakkı hangi tarafa aittir?
Açıklayınız.
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10) Opsiyon alıcısı ile opsiyon satıcısının hak ve yükümlülüklerini açıklayınız.

Cevaplar
1) ( D )
2) ( A )
3) ( B )
4) ( A )
5) ( C )
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11. TÜREV ÜRÜNLER: SWAP SÖZLEŞMELERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
11.1. Swap Sözleşmeleri
11.2. Para Swapı
11.3. Faiz Swapı
11.4. Çeşitli Swap Türleri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

Kur riskini yönetmek için swap sözleşmeleri nasıl kullanılır?
Faiz riskini yönetmek için swap sözleşmeleri nasıl kullanılır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

elde
veya

11.1.

Swap sözleşmelerini tanımak

Teorik konuların okunması

11.2.

Para swapı ile kur riskinin yönetimini öğrenmek

Teorik konuların okunması
ve örneklerin incelenmesi

11.3.

Faiz swapı ile faiz riskinin yönetimini öğrenmek

Teorik konuların okunması
ve örneklerin incelenmesi

11.4.

Diğer swap türlerini tanımak

Teorik konuların okunması
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Anahtar Kavramlar

Swap sözleşmeleri, para swapı, faiz swapı
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Giriş
Swap, ileride ortaya çıkacak olan bir seri nakit akımının karşılıklı olarak
değiştirilmesine dair yapılan bir sözleşmedir. Farklı para cinsi ve/veya faiz özelliklerine sahip
ileride ortaya çıkacak olan nakit akışlarının iki taraf arasında koşulları şimdiden belirlenmek
üzere karşılıklı olarak belirli bir süre boyunca değiştirilmesine dair yapılan sözleşme swap
sözleşmesi olarak tanımlanmaktadır. Swap sözleşmeleri ile kur ve/veya faiz riskinden
korunma olanaklı hale gelmektedir.
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Swap, kelime olarak “değiştirmek” anlamına gelmektedir. Bir finansal varlık olarak
swap ise, taraflar arasındaki nakit akımlarını karşılıklı olarak değiştirmek olarak ifade
edilebilir. Dolayısıyla burada değiştirilmeye konu olan, ileride belirlenen tarihlerdeki bir seri
nakit akımının varlığı söz konusudur. Tarafların karşılıklı olarak nakit akımlarını
değiştirmesinin nedeni ise mevcut durumun her iki taraf için de risk yaratması ve değişimin
her iki taraf için de yararlı olacağı düşüncesidir.

11.1. Swap Sözleşmeleri
Swaplar başlıca olarak 2 grupta ele alınabilir. Bunlardan birincisi para swapı, ikincisi
ise faiz swapıdır. Para ve faiz swaplarının farklı kombinasyonları ile farklı swap sözleşmeleri
de yapılabilmektedir. Bunlar kısaca şu şekilde özetlenebilir:

Swap türü

Tarafların 1.Tarafın 2.Tarafın
Para
faiz
faiz
Birimi
oranı
oranı

Para swapı

Farklı

Sabit

Sabit

%15 yıllık sabit faizli 1.600 TL
ile %6 yıllık sabit faizli 1.000 $
swapı

Para swapı

Farklı

Sabit

Değişken

%15 yıllık sabit faizli 1.600 TL
ile Libor+%2 yıllık faizli 1.000
$ swapı

Para swapı

Farklı

Değişken

Değişken

Üfe+%5 yıllık faizli 1.600 TL
ile Libor+%2 yıllık faizli 1.000
$ swapı

Faiz swapı

Aynı

Sabit

Değişken

%15 yıllık sabit faizli 1.600 TL
ile Üfe+%5 yıllık faizli 1.600
TL swapı

Faiz Swapı

Aynı

Değişken

Değişken

Libor+%2 yıllık faizli 1.600
TL ile Üfe+%5 yıllık faizli
1.600 TL swapı

(Çapraz
swapı)

para

baz

(Baz swapı)

Örnek

11.2. Para Swapı
Para swapının bir diğer adı da kur swapıdır. Para swapı kısaca, iki tarafın karşılıklı
olarak sahip oldukları yabancı para cinsinden ödemelerini değiştirmesi işlemidir. Burada
taraflar, yabancı para cinsinden düzenli bir ödeme yükümlülüğü ile karşı karşıyadır. İleride
yapılacak olan bu ödemelerin yabancı para cinsinden olması, tarafları döviz kuru riskiyle
karşı karşıya bırakmaktadır.
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Örneğin Türkiye’de faaliyet gösteren bir A işletmesinin Euro üzerinden kredi
ödemelerinin olduğu düşünülsün. Euro kurunun TL karşısında değer kazanması durumunda,
TL cinsinden ileride yapılacak olan Euro ödemelerinin tutarı artacak, işletme zararla karşı
karşıya kalacaktır. Oysa işletme bu ödemelerini, Avrupa’ya ihracat yapan, dolayısıyla da
gelirleri Euro olan bir başka B işletmesine devretse, bunun karşılığı olarak şimdiden
belirlenen kurlar çerçevesinde ödeme tarihleri itibariyle karşı taraftaki şirketin TL ödemelerini
yapsa kur zararını tamamen bertaraf etmiş olur. Bu durumda tüm ödeme tarihleri için Euro/TL
kurları üzerinde A ve B şirketleri şimdiden anlaştığı için kurlardaki değişim her iki şirketi de
etkilemeyecektir. A şirketinin gelirleri TL iken Euro cinsinden ödemelerini B şirketine
aktarmış, karşılığında da TL ödemeler yapmış olduğundan kur değişiminden etkilenmezken,
B şirketi de zaten gelirleri Euro cinsinden olduğu için TL cinsinden olan ödemelerini Euro’ya
çevirdiği için o da kur riskinden kurtulmaktadır.
Dolayısıyla para swapı, kur riskinin ortadan kaldırılması amacıyla, her iki tarafın da
ödeme tarihlerindeki kurlar üzerinde şimdiden anlaşarak yabancı para cinsinden olan
ödemelerini karşılıklı değiştirmeleri işlemidir. Sonuç olarak her iki taraf da gelirleri hangi
para birimi cinsinden ise ödemelerini de o para cinsine dönüştürerek kur riskini bertaraf
etmektedirler.
Para swapı, tarafların kur riskinden korunma amaçlı olarak yaygın olarak yapıldığı
gibi, bir başka yapılma nedeni olarak gerekli olan dövizin bulunmasında karşılaşılan güçlükler
de olabilmektedir. Eğer dolar ödemesi olan bir taraf yurtiçi piyasada gerekli olan doları
bulamazsa, bu konuda bir sıkıntısı olmayan bir karşı tarafla swap anlaşması yapmak iyi bir
çözüm olabilir.
Doğal olarak bir swap anlaşması yapabilmek için, karşı tarafın bulunmasında
güçlükler vardır. Karşı taraflar birbirlerinin ihtiyaç duyduğu para birimine sahip olmalıdırlar.
Diğer yandan vade ve değiştirilecek döviz miktarı ve kuru konusunda da uyumlu olmak
gerekmektedir. Başka bir güçlük de piyasada söz konusu swap anlaşmasına girebilecek bir
karşı tarafın tanınmasında ve bulunmasında karşılaşılabilecek güçlüklerdir. Bu noktada
karşımıza aracı rolünü üstlenen bankalar çıkmaktadır. Finans sektöründe uzmanlaşan, geniş
bir bilgi ağına sahip olan ve müşterilerinin ihtiyaç ve kapasiteleri konusunda bilgiye sahip
olan bankalar swap anlaşmasının karşılıklı olarak yararlarına olacağı müşterilerinin bu şekilde
sözleşmeler yapmalarına aracılık edebilirler. Ancak pratikte bankalar her ne kadar swap
anlaşmaları için aracılık rolü üstlenseler de tek tek tarafları bir araya getirmek yerine her
biriyle doğrudan taraflardan biri olarak swap anlaşması yapabilmektedirler. Böylelikle miktar
ve vade anlamında tüm müşterilerin tam anlamıyla ihtiyaç duyacağı karşı tarafı bularak bir
araya getirme zorluğu yerine doğrudan kendileri bir çok müşteriyle swap anlaşması yaparak
bir çeşit swap portföyü oluşturur ve bu portföyü yönetirler.
Para swapındaki aşamalar şu şekilde sıralanabilir:
• Taraflar, değiştirilecek para birimleri ve swap anlaşmasının vadesi konusunda
anlaşır,
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• Taraflar, vade içinde yapılacak olan faiz ödemelerinin zamanları ve kurları üzerinde
anlaşır,
• Swap anlaşmasının yürürlüğe girmesiyle birlikte taraflar farklı para birimindeki
anaparalarını belirledikleri kur üzerinden karşılıklı olarak değiştirir,
• Önceden

belirlenen

kurlar

üzerinden

swap

sözleşmesi

vadesi

boyunca

gerçekleşecek olan faiz ödemeleri karşılıklı olarak değiştirilir,
• Vade sonunda anaparalar tekrar karşılıklı olarak iade edilir.

Aslında para swapı, taraflar arasında yapılan bir seri forward sözleşmesi olarak da
tanımlanabilir. Her bir sözleşme ödemenin karşılıklı değişiminin yapılacağı vadeye sahiptir ve
değişim kuru sözleşmenin başında belirlenmiştir.
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Örnek.1:
Bir Türk firması olan EA A.Ş., 1.000.000 $ tutarında kredi almıştır. Faiz
oranı yıllık %6’dır. Faiz ödemeleri yılsonunda yapılmaktadır ve anapara geri
ödemesi vade sonundadır. EA A.Ş.’nin riski, $ kurunun artmasıdır.
Bir ABD firması olan XH Inc., 1.600.000 TL tutarında kredi almıştır. Faiz
oranı yıllık %15’dir. Faiz ödemeleri yılsonunda yapılmaktadır ve anapara geri
ödemesi vade sonundadır. XH Inc.’in riski TL kurunun düşmesidir.
Taraflar swap sözleşmesi yaparak kurlardaki değişimden kaynaklana riskleri
bertaraf edebilirler:
Tarafların anlaştıkları kur 1$=1,6 TL’dir. Tarafların yapacakları işlemler
şematik olarak şu şekilde gösterilebilir.
1.Aşama: Kredi anaparalarının değişimi:

İlk aşamada EA A.Ş. ve XH Inc., kendi piyasalarında faaliyet gösteren
bankalardan sırasıyla 1.000.000$ ve 1.600.000TL kredi alırlar ve aldıkları bu kredi
anaparasını karşılıklı olarak değiştirirler. Değişim kuru 1,6TL/$ olarak
belirlenmiştir.
2. Aşama: Yıllık Faiz ödemelerinin değişimi:

Para swapında anaparaların dönem başındaki değişiminin ardından her faiz
döneminde EA A.Ş.’nin kredi aldığı bankaya ödemesi gereken 60.000$’ın XH Inc.
Tarafından ödenmesi ve bunun karşılığı olarak EA A.Ş.’nin de XH Inc.’in kendi 298
bankasına ödemesi gereken 240.000 TL’yi ödemesi gerçekleşir. Dolayısıyla her faiz
döneminde karşılıklı olarak faiz tutarları da takas edilmektedir. Burada faiz oranları,
yerel piyasalarda oluşan faiz oranıdır. Bölümün başında da belirtildiği gibi her iki

Pratikte swap sözleşmelerinde karşı taraf aracılar vasıtasıyla bulunmaktadır. Özellikle
bankalar bu aracılık faaliyetlerini yerine getiren kurumlar olarak görülmektedir. Bu durumda
standart bir para swapı anlaşması Şekil 1-Şekil 3’deki gibi gösterilebilir.
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Şekil 1: Para Swapı anaparaların takası

Şekil 2: Para Swapında faizlerin karşılıklı olarak takası

Şekil 3: Para Swapında anapara geri ödemesi

300

Para swapında uygulamada genellikle vade 5 ila 10 yıl arasında değişmektedir.
Genellikle tarafların anapara ödemeleri vade sonunda yapılmakta, ara dönemlerde yalnızca
faiz ödemeleri olmakta ve anapara taksiti yapılmamaktadır.

11.3. Faiz Swapı
Para swapı, swap sözleşmesi yapan tarafları kur riskinden koruma amaçlı olduğu gibi,
faiz swapı da tarafları faiz oranı değişimlerinden kaynaklanan risklere karşı korumaktadır.
Faiz swapı yapan taraflar, almış oldukları denk tutarlardaki kredilerden kaynaklanan faiz
ödemelerini takas etmektedirler. Para swapında anaparalar ve faiz ödemeleri değiştirilirken,
faiz swapında ise yalnızca faiz ödemeleri karşılıklı olarak değiştirilmekte, anaparaların
değişimi söz konusu olmamaktadır.
Başlıca faiz swapı türleri sabit faiz-değişken faiz swapı ve değişken faiz-değişken faiz
swapı olarak adlandırılabilir.

Tablo 1: Başlıca Faiz Swapı Türleri

Faiz swapı

Tarafların
Para
Birimi
Aynı

1.Tarafın
faiz
oranı
Sabit

2.Tarafın Örnek
faiz
oranı
Değişken %15 yıllık sabit faizli 1.600 TL
ile Üfe+%5 yıllık faizli 1.600
TL swapı

Faiz Swapı

Aynı

Değişken

Değişken

Swap türü

(Baz swapı)

Libor+%2 yıllık faizli 1.600
TL ile Üfe+%5 yıllık faizli
1.600 TL swapı

11.3.1. Sabit Faiz-Değişken Faiz Swapı
Faiz swapının yapılmasının temel ekonomik nedeni faiz riskinden korunma isteğidir.
Bunun için sözleşmenin her iki tarafının da avantajının olması gerekmektedir. Faiz swapı ile
ortaya çıkan avantaj ise şu şekilde verilecek bir örnekle açıklanabilir. Kredi derecesi düşük
olduğu için değişken faizle kredi alabilen D firması faiz riski ile karşı karşıya kalmaktadır.
Faiz oranlarının yükselmesi, kredi maliyetlerine doğrudan yansıyacak ve zarara uğrayacaktır.
Faizlerin artmasını bekleyen böyle bir firma, sahip olduğu değişken faizi sabit faize
dönüştürme arayışı içine girebilir. Diğer yandan, kredi derecesi yüksek olduğu için sabit faizle
borçlanan S firması ise ileride faiz oranlarının düşmesi durumunda kredi maliyetlerini
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indirememe dolayısıyla bir risk ile karşı karşıyadır. Bu nedenle eğer bu firma faiz oranlarının
düşmesini bekliyorsa sabit faizli borç yapısını değişken faize dönüştürme arayışına girebilir.
Bu durumda ya taraflar kendileri, ya da pratikte daha yaygın olduğu gibi aracı bankalar
tarafından faiz swapı yapma konusunda anlaşabilirler. Bu durumda tarafların sözleşmeye
konu anaparaları denk olmak şartıyla değişken faiz ödemeleri ile sabit faiz ödemeleri firmalar
arasında karşılıklı olarak değiştirilir. D firması sabit faiz ödemelerini gerçekleştirirken, D
firması ise sabit faiz ödemelerini yapmaktadır.
Değişken faizle kredi alabilme yeterliğine sahip D firması, faiz ödemelerini S firması
ile değiştirerek faiz maliyetini sabit hale getirirken, faiz oranlarının yükselmesi konusundaki
beklentilerinin gerçekleşmemesi durumunda zarara uğrayacaktır. Örneğin yıllık sabit %15
faizle değişken faiz ödemelerini değiştiren D firması, faiz oranlarının yıllık %10’a düşmesi
durumunda bir zararla karşı karşıya kalacaktır. Swap anlaşması yapmaması durumunda
doğrudan faiz maliyetleri %10’a gerileyecekken, swap anlaşması sonrası maliyetinin %15
düzeyinde kalması istenmeyen bir durum olmakta, swap sözleşmesinin cazibesini
etkilemektedir. Bu sorunun aşılması için kredi yeterliliği daha düşük olan firma, değişken faiz
ödemelerini sabit faiz ödemeleri ile değiştirirken, karşı tarafa ek bir risk primi ödemektedir.
Örneğin %15 sabit faizi devralan D firması kaşı tarafa sadece %15 değil %15+risk primi
ödeyerek karşı tarafın zarara uğrama riskini kısmen karşılayabilmektedir. Bu durum Şekil
4‘teki gibi gösterilebilir.

Şekil 4: Değişken faiz-Sabit faiz Swapında faiz ödemeleri

Şekil 4’te de gösterildiği gibi faiz swapında sadece dönemsel faiz ödemeleri karşılıklı
olarak değiştirilmekte, anaparalar değiştirilmemektedir. Sabit faizle borçlanan S firması,
D’nin değişken faiz ödemelerini yapmakta, D firması ise S’nin sabit faiz ödemelerini
yapmaktadır. Eğer S, swap anlaşmasının yapılabilmesi için bir risk primi de talep ederse
durum Şekil 10.3’deki gibi gösterilebilir.
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Şekil 5: Değişken faiz-Sabit faiz Swapında risk primi ve faiz ödemeleri

Sabit Faiz-Değişken Faiz Swapı, sade swap, plain vanilla swap ya da kupon swap
olarak da adlandırılmaktadır.

11.3.2. Değişken Faiz-Değişken Faiz Swapı
Faiz swapı, tarafların farklı değişken faiz koşullarında borçlanmaları durumunda da
yapılmaktadır. Değişken faiz, temelde belirli bir endekse ya da göstergeye göre değişen bir
faiz türüdür. En yaygın uygulaması Londra Bankalararası Faiz Oranı (London Interbank
Offering Rate): LIBOR üzerine eklenen bir risk primi şeklindedir. LIBOR, zaman içinde
dalgalanmakta, üzerine eklenen ve kredi kullanan işletmenin risk primini ifade eden toplam
faiz oranı değişkenlik göstermektedir. Benzer bir şekilde faiz oranları TEFE, ÜFE gibi çeşitli
enflasyon endekslerinden türetilen oranlara eklenen bir risk primi ya da daha farklı
göstergeler şeklinde de uygulanabilmektedir. Değişken faiz, değişken faiz swapı da farklı
türde değişken faizle borçlanan tarafların, değişken faiz ödemelerini karşılıklı olarak takas
ettiği swap türü olarak tanımlanabilir. Bu swap anlaşmalarına baz swapı da denilmektedir.

11.4. Çeşitli Swap Türleri
•
Swaption: Swaption, Swap ve opsiyon kelimelerinden türetilen bir kavramdır.
Swaption, swap yapma opsiyonunu düzenleyen bir sözleşmedir. Diğer bir deyişle swaption
sahibi, sözleşmede belirlenen şartlarda swap anlaşması yapma ya da swap anlaşmasını sona
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erdirme hakkına sahip olmaktadır. Swaption sahibi, swap anlaşması yapma ya da anlaşmayı
sona erdirme hakkını swaption satıcısından belirli bir prim karşılığında satın almaktadır.
Dolayısıyla swaptionlar, swap sözleşmeleri üzerine yazılan opsiyon sözleşmeleri olarak da
tanımlanabilmektedir.
•
Azalan anapara swapı: Azalan Anapara swapı ya da amortize swap, swap
sözleşmesine konu olan anapara tutarının azaldığı, dolayısıyla takas edilen faiz tutarlarının
swap sözleşmesinin vadesi boyunca giderek azalan bu anapara tutarı üzerinden hesaplandığı
sözleşmelerdir. Klasik faiz swapında takas edilen faiz tutarları vade boyunca değişmeyen bir
anapara üzerinden hesaplanmaktadır. Oysa burada anapara giderek azalmaktadır. Bunun
nedeni olarak alınan kredi anapara geri ödemesinin vade sonunda değil de taksitler halinde
vade boyunca yapılabilmesidir. Eğer bir kredi işleminde anapara geri ödemeleri vade içinde
taksitler halinde yapılıyorsa, faizin hesaplanacağı anapara tutarı giderek azalmaktadır.
Dolayısıyla bu şekilde değişken faizle borçlanmış olan bir tarafın karşı karşıya bulunduğu faiz
riskini hedge etmek için kullanabileceği uygun bir araç, azalan anapara swapı olabilmektedir.
•
Anüite swapı: Anüite swapı bir tür para swapıdır. Ancak bu tür swaplarda
anaparalar takas edilmemekte, yalnızca faiz ödemeleri karşılıklı olarak takas edilmektedir. Bu
açıdan klasik para swapından farklılık göstermektedir. Çünkü para swaplarında hem vade
içindeki faiz ödemeleri hem de vade başında ve sonunda anaparalar takas dilmektedir. Oysa
anüite swapta sadece faiz ödemeleri swapa konu olmaktadır.
•
Back to back swap: Back to back swapların bir diğer adı da ters (reverse)
swaptır. Bu swap aslında hali hazırda yapılmış olan bir swapın aynısının tekrar yapılmasıdır.
Ancak back to back swap yapan taraf eğer orijinal (ya da ilk) swapta değişken faizi devreden
tarafsa, back to back swapta değişken faizi devralmaktadır. Eğer ilk swapta sabit faiz
devrediliyorsa, back to back swapta sabit faiz devralınmaktadır. Diğer bir deyişle ilk swaptaki
nakit akış kalıbı ters çevrilmektedir. Böylelikle back to back swap yapılarak taraf ilk swapın
yarattığı yükümlülüklerden kurtulmaktadır. Böyle bir işlemin yapılmasının olası nedenleri
arasında efektif vadenin (durasyon) uzatılması ya da vergisel avantajlar sayılabilir.
•
Akordion swapı: Akordiyon swapı bir tür faiz swapıdır. Bir diğer adı da net
bugünkü değer swapıdır. Bu swap sözleşmesinde takas edilen faiz ödemelerinin bugünkü
değerleri toplamı sabit kalmak üzere vade uzatılabilir ya da kısaltılabilir. Eğer swapın vadesi
kısaltılmak isteniyorsa, net bugünkü değerin aynı kalması için faiz ödemelerinin tutarı
artırılır. Bunun tam tersi olarak vadenin uzatılması için ise faiz tutarlarının azaltılması
sözkonusu olacaktır. Böylelikle akordeon swapı sahibi, vade anlamında bir esnekliğe sahip
olmuş olur.
•
Kaldıraçlı swap: Kaldıraçlı swap, bir çeşit faiz swapı olmakla beraber aslında
faiz riskinden korunma amacından çok spekülatif amaçlı olarak kullanılan bir tür swaptır.
Kaldıraçlı swapta sabit faiz alarak değişken faiz ödeyen taraf beklentileri doğrultusunda
getirilerini artırmak amacıyla aslında sahip olduğu borcun anaparasından daha yüksek bir
tutar üzerinden bu swap anlaşmasını yapabilir.
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•
Eş anlı olmayan ödemeli swap: Bu tür swaplarda tarafların takas ettikleri
ödemelerin zamanları aynı olmamaktadır. Örneğin taraflardan biri yıllık olarak ödemeleri
yaparken, diğeri ödemelerini 6 ayda bir yapmaktadır.
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Uygulamalar

Swap sözleşmeleri ile kur ve faiz riskinin yönetilmesi
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Uygulama Soruları

Kur riskinin yönetilmesinde swap sözleşmeleri nasıl kullanılır?
Faiz riskinin yönetilmesinde swap sözleşmeleri nasıl kullanılır?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Swap, ileride ortaya çıkacak olan bir seri nakit akımının iki taraf arasında karşılıklı
olarak değiştirilmesine dair yapılan bir sözleşmedir. Farklı para birimlerinden olan ve ileride
ortaya çıkacak olan nakit akışlarının iki taraf arasında koşulları şimdiden belirlenmek üzere
karşılıklı olarak belirli bir süre boyunca değiştirilmesine dair yapılan sözleşme para swapı
olarak adlandırılmaktadır. Faiz swapı ise aynı para biriminden olmak üzere sabit faiz ile
değişken faiz şeklinde gelecekte oluşacak olan bir seri nakit akışının karşılıklı değiştirilmesine
dayalı olarak iki taraf arasında oluşturulan bir sözleşmedir. Para swapında anapara yanında
faiz ödemeleri de taraflar arasında değiştiriliyorsa buna çapraz para swapı denilmektedir.
Farklı türdeki değişken faizlerin değiştirilmesini konu alan swap sözleşmesi ise baz swapı
olarak adlandırılmaktadır. Tezgah üstü piyasalarda tarafların tercihlerine göre bir çok farklı
biçimde ortaya çıkan swap sözleşmeleri temel olarak kur ve/veya faiz riskinden korunmak
için kullanılmaktadır.
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Bölüm Soruları
1) İki taraf arasında belirli bir süre boyunca farklı para birimlerinden olan birbirine
denk yalnızca anaparaların değiştirilmesini konu alan swap sözleşmesi
aşağıdakilerden hangisidir?
a. Faiz Swapı
b. Kur Swapı
c. Çapraz Swap
d. Baz Swapı
e. Spread Swapı
2) İki taraf arasında belirli bir süre boyunca farklı para birimlerinden olan birbirine
denk hem anapara hem de faiz ödemelerinin değiştirilmesini konu alan swap
sözleşmesi aşağıdakilerden hangisidir?
a. Faiz Swapı
b. Kur Swapı
c. Çapraz Swap
d. Baz Swapı
e. Spread Swapı
3) İki taraf arasında belirli bir süre boyunca birbirine denk anaparaların yalnızca faiz
ödemelerinin değiştirilmesini konu alan swap sözleşmesi aşağıdakilerden
hangisidir?
a. Faiz Swapı
b. Kur Swapı
c. Çapraz Swap
d. Baz Swapı
e. Spread Swapı
4) İki taraf arasında belirli bir süre boyunca birbirine denk anaparaların yalnızca
değişken faiz ödemelerinin değiştirilmesini konu alan swap sözleşmesi
aşağıdakilerden hangisidir?
a. Faiz Swapı
b. Kur Swapı
c. Çapraz Swap
d. Baz Swapı
e. Spread Swapı
5) Takas edilen faiz ödemelerinin bugünkü değerleri toplamı sabit kalmak üzere
vadenin uzatılabildiği ya da kısaltılabildiği swap türü aşağıdakilerden hangisidir?
a. Kaldıraçlı swap
b. Akordion swapı
c. Eş anlı olmayan ödemeli swap
d. Anüite swapı
e. Back to back swap
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6) Bir para swapında taraflar arasındaki nakit transferinin aşamaları nelerdir?
Açıklayınız.
7) Bir faiz swapında taraflar arasındaki nakit transferinin aşamaları nelerdir?
Açıklayınız.
8) Para swapı ile çapraz para swapı arasındaki farkı açıklayınız.
9) Azalan anapara swapı nedir? Açıklayınız.
10) Akordion swapı nedir? Açıklayınız.

Cevaplar
1) ( B )
2) ( C )
3) ( A )
4) ( D )
5) ( B )
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12. PİYASA ETKİNLİĞİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
12.1. Etkin piyasalar kavramı
12.2. Etkin piyasa hipotezine göre etkinlik düzeyleri
12.3. Etkin piyasa hipotezine ilişkin değerlendirmeler
12.4. Temel analiz
12.5. Teknik analiz
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

Piyasa etkinliği nedir?
Temel analiz nasıl yapılır?
Teknik analiz nasıl yapılır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

12.1.

Etkin bir piyasanın
öğrenilmesi

12.2.

Farklı etkinlik düzeylerinin öğrenilmesi

12.3.

Etkin piyasa
öğrenilmesi

12.4.

Temel analiz yönteminin temel prensiplerinin Teorik konuların okunması
öğrenilmesi

12.5.

Teknik analiz yönteminin temel prensiplerinin Teorik konuların okunması
öğrenilmesi

teorisine

ne

anlama

yönelik

elde
veya

geldiğinin Teorik konuların okunması
Teorik konuların okunması

gelişmelerin Teorik konuların okunması
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Anahtar Kavramlar

Piyasa etkinliği, temel analiz, teknik analiz
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Giriş
Etkin bir piyasa, varlık fiyatları ile ilgili bilgilerin piyasaya girdiği anda hızla fiyatlara
yansıdığı piyasadır. Etkin piyasalarda oluşan fiyatlar, teorik değerin iyi bir tahmini olarak tarif
edilebilirler. Etkin bir piyasa kar maksimizasyonu amaçlayan birçok rasyonel yatırımcının
bulunduğu ve hisse senetlerinin değerlerini etkileyebilecek mevcut bilginin bütün
yatırımcılara ulaştığı bir piyasa olarak tanımlanmaktadır. Bu durumdaki bir piyasada,
yatırımcıların rekabeti varlıkların değerini etkileyen yeni bir bilgi ortaya çıktığında,
piyasadaki bütün yatırımcılara aynı anda yansımakta ve piyasa fiyatları bundan
etkilenmektedir. 83
Üç tür etkinlik seviyesi vardır. Bunlar zayıf formda etkinlik, yarı güçlü formda etkinlik
ve güçlü formda etkinlik olarak adlandırılmaktadır. Zayıf şekilde etkin bir piyasada teknik
analizle sürekli olarak normal üstü getiri elde etmek mümkün değildir. Yarı güçlü şekilde
etkin bir piyasada teknik ve temel analizle sürekli olarak normal üstü getiri elde etmek
mümkün değildir. Güçlü şekilde etkin bir piyasada kamuya açık olan ve şirket içi bilgi ile
sürekli olarak normal üstü getiri elde etmek mümkün değildir.
Yatırımcıların hisse senedi değerini öngörme konusunda yapmakta oldukları analizler
başlıca olarak teknik ve temel analizler olarak ikiye ayrılmaktadır. Teknik analiz, yalnızca
menkul kıymetlerin geçmiş fiyat ve işlem hacmi verilerinin kullanılmasıyla fiyat
hareketlerinin yönünün tahmin edilmesin dayalı yöntemleri içerirken, temel analiz ise genel
ekonomik analiz, sektör analizi ve firma analizi yoluyla bir menkul kıymetin temel değerinin
tahmin edilmesine çalışılmasıdır.

83

Eugene F. Fama (1970), "Efficient Capital Markets: A Review of Theory and Emprical Work",
Journal of Finance, Vol.25, No.2, ss.383-417.
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Fama 84 tarafından ileri sürülen Etkin piyasa hipotezi, temel olarak bilgisel etkinliği
ifade etmekle birlikte varlık fiyatları ile ilgili mevcut bilginin bu varlıkların fiyatları
tarafından içerildiği piyasaları tanımlamak için kullanılmaktadır. 85

12.1. Etkin Piyasalar Kavramı
Etkin bir piyasada, varlık fiyatları üzerinde etkili olacak olan "geçerli" bilgiler
rekabetçi ve rasyonel çok sayıda yatırımcı tarafından değerlendirilerek hızla arz ve talep
yoluyla piyasa fiyatlarına yansıyacaktır. Olumlu bilgiler talebin artmasına ve arzın azalmasına
yol açarak fiyatların yükselmesine, olumsuz bilgiler ise talebin düşüp arzın artarak fiyatların
düşmesine neden olacaktır. Doğal olarak bu durumun geçekleşebilmesi için bilginin hızla tüm
yatırımcılara ulaşması gerekmektedir. Kar amacına odaklanmış rasyonel yatırımcıların
piyasaya yeni giren bilgiyi değerlendirme süreci ise sonuçta fiyatların piyasaya giren yeni
bilgi doğrultusunda değişmesine neden olmaktadır.
Bir piyasanın etkinliğinin düşük olması ya da etkin olmaması durumunda ise
varlıkların fiyatları üzerinde yukarı ya da aşağı yönde etkide bulunması gereken bilgiler
piyasa fiyatlarına ya hiç yansımamakta ya da gecikmeli olarak yansımaktadır. Bu piyasalarda
yatırımcılar varlık fiyatlarını etkileyecek bilgilere ulaşamamakta, ulaşmakta zorluk çekmekte
ya da bu bilgileri doğru bir biçimde değerlendirememektedir. Bilginin oluştuğu anda tüm
yatırımcılara ulaşmaması, bu bilgiyi diğerlerinden daha önce alan ya da daha doğru bir
biçimde analiz ederek fiyatların hangi düzeyde olması gerektiğini önceden tahmin eden
yatırımcılar için bir avantaj sağlamaktadır. Bu durumda bilgi fiyatlara gecikmeli yansıyacağı
için önceden fiyatların ne yönde değişmesi gerektiğini öğrenen yatırımcılar buna göre
yapacakları alım-satım ile diğer yatırımcılara göre normalüstü kar sağlayabilirler.
Dolayısıyla piyasaların etkin olmaması, bilgilerin piyasa fiyatlarına zamanında ve tam
olarak yansımamasına yol açarken bazı yatırımcıların diğerlerine göre normalüstü kar elde
edebilmelerine yol açmaktadır. Piyasaların etkin olması durumda ise piyasa fiyatları mevcut
tüm bilgiyi yansıtmakta ve tüm bilgi oluştuğu anda bütün yatırımcılara ulaştığı için fiyatlar
anında olması gereken seviyeye çıkmakta ve hisse senedi analizi ile sürekli olarak normalüstü
kar elde etmek mümkün olmamaktadır.
Etkin piyasa hipotezine göre mevcut hisse senedi fiyatları, fiyat tahminleri için
gerekli olan bütün bilgileri hâlihazırda yansıtmaktadır. Dolayısıyla hisse senetlerine ilişkin
piyasa fiyatları, herhangi bir zamanda gelecekteki hisse senedi fiyatlarına ilişkin en doğru
(yansız) tahmin olarak değerlendirilebilir. Çünkü tüm bilgiler bu fiyat içinde yer almakta,

Bakınız Eugene F. Fama (1965), “The Behavior of Stock Market Prices”, The Journal of Bussiness,
Vol.38, No.1, ss.34-105 ve Eugene F. Fama (1970), “Efficient Capital Markets: A Review of Theory and
Empirical Work”, The Journal of Finance, Vol. 25, No. 2, ss.383-417.
84
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Elroy Dimson ve Massoud Mussavian (1998), “A Brief History of Market Efficiency”, European
Financial Management, Vol. 4, No. 1, s. 91.
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bunun dışında başka bilgi olmadığından piyasa fiyatından daha üstün bir tahmin elde etmek
mümkün olmamaktadır.
Bir piyasanın etkin olabilmesi için aşağıdaki üç koşulun varlığı oldukça önemlidir: 86
•

Kar amaçlı ve rasyonel çok sayıda yatırımcının varlığı,

•

Rasyonel arbitrajcıların varlığı ile irrasyonel işlemcilerin yaptığı yanlış alım satım
işlemlerinin etkilerinin ortadan kaldırılması,

•

İrrasyonel işlemcilerin yanlış işlemlerinin ortalamada birbirlerinin etkisini ortadan
kaldırması.

Etkin bir piyasa ile ilgili olarak belirtilmesi gereken önemli bazı noktaları
Damadoran 87 şu şekilde açıklamaktadır:
•

Etkin piyasa, piyasa fiyatlarının her zaman teorik fiyatlara eşit olması anlamına
gelmemektedir. Bu piyasalarda fiyatlar teorik fiyattan farklı olabilmekle beraber bu
farklılık tesadüfi olarak gerçekleşmektedir,

•

Piyasa fiyatları ile teorik değerin birbirinden farklı olması, herhangi bir anda hisse
senetlerinin yüksek ya da düşük değerlenmiş olma ihtimalinin %50-%50 olması
anlamına gelmektedir. Diğer yandan oluşabilecek olan yüksek ya da düşük değer,
herhangi bir göstergeden bağımsızdır.

•

Piyasa fiyatları ile teorik değerin birbirinden farklılığının rastlantısal olması, yanlış
değerlenmiş varlığın herhangi bir analiz yöntemi ile sürekli olarak doğru bir şekilde
tespit edilmesinin olanaksız olmasına neden olmaktadır.

Rasyonel yatırımcılar varlıkları, sahip oldukları teorik değere göre alıp satarlar. Teorik
değer ise gelecekte bu varlıkların sağlaması beklenen nakit akışlarının, sahip oldukları risk
düzeyine göre belirlenen bir iskonto oranı ile bugünkü değerleri toplamı olarak tanımlanabilir.
Dolayısıyla gelecekteki nakit akışı beklentisini değiştirecek bir bilgi piyasaya girdiğinde
yatırımcılar, değişen teorik değere göre varlığı alır ya da satarlar. Bu da varlık fiyatlarının
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Andrei Shleifer, (2000), Inefficient Markets: An Introduction to Behavioral Finance, Oxford University Press,
s.2.
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Aswath Damodaran (2002), Investment Valuation:Tools and Techniques for determining the Value of Any
Asset, Seconf Edt. Wiley Finance, John Wiley and Sons Inc., s.112.
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sahip oldukları risk düzeyine göre sahip olması gereken denge seviyesine hızla ulaşmasına yol
açmaktadır. 88
Piyasa etkin olduğunda alınan riske göre beklenen denge getiriden daha yüksek bir
getiri elde etmeyi sağlayacak bir mevcut bilgiye dayalı alım-satım sistemleri yoktur. Bu
durumda yatırımcı sürekli olarak piyasanın üstünde aşırı getiri elde etmeyi umut etmemelidir.
Dolayısıyla analiz ve alım satım ile ilgili olarak yapacağı işlemler için kaynaklarını boşa
harcamamalıdır.

12.2. Etkin Piyasa Hipotezine Göre Etkinlik Düzeyleri
Fama, bilginin fiyatlara yansıma düzeyinin ölçülmesi bakımından piyasa etkinliğini
üçe ayırmaktadır. Bu etkinlik türlerinin her biri, fiyatlara yansıyan bilgi türlerine dayalı olarak
belirlenmiştir. Bunlar zayıf formda etkinlik, yarı güçlü formda etkinlik ve güçlü formda
etkinlik olarak adlandırılmaktadır.

12.2.1. Zayıf Formda Etkinlik
Zayıf formda etkinlik, menkul kıymetlerin tüm geçmiş fiyat ve işlem hacmi
bilgilerinin cari piyasa fiyatlarına yansıdığı durumdur. Zayıf formdaki piyasa etkiliğine göre,
bir menkul kıymettin geçmiş fiyat ve işlem hacmi verileri kullanılarak gelecekteki fiyatları
tahmin edildiğinde, menkul kıymetin sahip olduğu risk düzeyine göre aşırı getiri elde etmek
ortalamada mümkün olmamaktadır. Başka bir deyişle, geçmiş fiyat ve işlem hacmi bilgisine
sahip olmak, bir yatırımcıya sürekli olarak normal üstü kar sağlamaz. Çünkü bu bilgiler zaten
piyasa fiyatlarına yansımıştır ve en iyi tahmin, cari piyasa fiyatıdır.
Piyasalar zayıf formda etkin olduğu durumda cari piyasa fiyatları ile geçmiş fiyat
hareketleri arasında bir ilişki yoktur. Çünkü fiyatları etkileyecek olan bilgi oluştuğu anda
fiyatlara hızla yansıyacağından ve bilgiler de rassal olarak ve geçmiş fiyatlarla ilgisiz bir
şekilde oluşacağından, geçmiş fiyatları bilmek ve bu fiyatlara dayalı olan analiz yöntemlerini
kullanmak normal üstü kar getirmeyecektir.
Diğer yandan piyasanın zayıf şekilde etkin olmaması durumunda ise fiyatlar üzerinde
etkili olacak bilgi tam olarak piyasa fiyatlarına yansımadığından cari fiyat seviyesi olması
gereken düzeye gelmemiştir. Bu nedenle geçmişteki fiyat hareketlerinin fiyatların olması
gereken seviyeye gelene kadar bir süre daha devam edeceği öngörülerek alım ya da satım
yapılmasıyla aşırı kar sağlanabilir.
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Piyasanın zayıf şekilde etkin olup olmaması, teknik analizin kullanışlılığı ile ilgili
önemli bir sonuç doğurmaktadır. Teknik analiz, menkul kıymetlerin geçmiş fiyat ve işlem
hacmi verilerinden yararlanılarak gelecek fiyatlarının tahmin edilmesine ilişkin teknikleri
içermektedir. Bu yöntem gerek geçmiş fiyat ve işlem hacmi bilgilerinin grafik olarak
çizilmesi ve bu grafikler üzerinden trendler, formasyonlar ve destek ile direnç seviyeleri gibi
seviyelerin belirlenmesi ile fiyatların hangi düzeylere kadar artacağı ya da azalacağını
öngörmekte kullanılmaktadır. Ayrıca çeşitli göstergelerin geliştirilmesiyle geçmiş fiyat ve
işlem hacmi verisi ile alım satım kuralları geliştirilmektedir. Tüm bu teknik analiz
uygulamalarının temel kaynağı tarihi fiyat ve işlem hacmi verileri olduğu için eğer piyasa
zayıf şekilde etkinse, bu tekniklerin sürekli olarak analizcilere normal üstü kar sağlamada
yardımcı olamayacağı söylenebilir.

12.2.2. Yarı Güçlü Formda Etkinlik
Piyasalarda geçmiş fiyat ve işlem hacmi bilgisinin yanı sıra makroekonomik veriler ve
finansal tablolar gibi kamuya açıklanmış tüm bilgilerin tamamının piyasa fiyatlarına
yansıması durumunda bu piyasa yarı güçlü formda etkin piyasa olarak değerlendirilmektedir.
Yarı güçlü formda etkin piyasalarda, kamuya açıklanmış bilgi ve temel teknik analiz
yöntemleri kullanarak sürekli olarak normal üstü kar elde etmek mümkün olmayacaktır.
EPH’nin yarı güçlü formuna göre piyasa fiyatları tüm kamuya açıklanmış bilgiyi
yansıtmaktadır. Bu durum, hem teknik analiz, hem de temel analizin yatırımcılar için sürekli
olarak normal üstü kar sağlama olanağı sunması konusunda önemli bir özelliği ifade
etmektedir. Genel ekonomik analiz, sektör analizi ve firma analizi ile bir menkul kıymetin
temel değerinin tahmin edilmesi çabalarını içeren temel analiz, eğer piyasa yarı güçlü şekilde
etkin ise karlı bir çaba olmaktan çıkmaktadır. Dolayısıyla eğer piyasa bu seviyede etkinse,
temel ve teknik analiz, analizcinin normal üstü kâr elde etmesini olanaklı kılmayacaktır. Diğer
bir deyişle yatırımcıların kamuya açıklanan herhangi bir bilgiyi kullanarak piyasanın üzerinde
riske-ayarlı getiri elde etmesi mümkün değildir. Çünkü etkin bir piyasada bilgi kamuya
açıklandığı zaman hızla zaten fiyata yansımaktadır ve teknik ya da temel analiz analizciye
önceden bir avantaj sağlamamaktadır.

12.2.3. Güçlü Formda Etkinlik
Güçlü formda etkin bir piyasa, gerek kamuya açıklanan gerekse açıklanmayan bütün
bilgilerin fiyatlara yansıdığı piyasalardır. Böyle bir durumda menkul kıymet fiyatlarına sadece
kamuya açık bilgiler değil, şirket içi özel bilgiler de yansımaktadır. Dolayısıyla ne temel ve
teknik analiz yoluyla ne de şirket içinden özel bir bilgi elde ederek sürekli olarak normal üstü
kar sağlamak mümkün olmayacaktır.

320

Güçlü formda etkinlik seviyesinde içeriden de olmak üzere her türlü bilgi oluştuğu
anda hızla piyasaya ve fiyatlara yansımakta olacağından herhangi bir analiz yöntemi ya da
içeriden öğrenenlerin alım satımı ile bir yatırımcı diğer yatırımcılara göre daha üstün bir
avantaj sağlayamayacaktır.

12.3. Etkin Piyasa Hipotezi ile İlgili Değerlendirmeler
Fama’ya göre etkin piyasa, kar maksimizasyonu amaçlayan çok sayıdaki rasyonel
yatırımcının işlem yaptığı ve hisse senetlerinin değerlerini etkileyebilecek tüm bilginin bütün
yatırımcılara ulaştığı bir piyasadır. Bu durumdaki bir piyasada varlıkların değerini etkileyen
yeni bir bilgi ortaya çıktığında, hemen hemen maliyetsiz olarak bütün piyasaya aynı anda
yayılmakta ve yatırımcılar arasındaki rekabet dolayısıyla piyasa fiyatlarına yansımaktadır. Bu
da etkin bir piyasada cari piyasa fiyatlarının söz konusu menkul kıymetin gerçek değerinin iyi
bir tahmini olmasına neden olmaktadır. 89
Piyasaların etkin olması, sermaye piyasalarından beklenen faydaların sağlanması
yönünde önemli bir koşuldur. Diğer yandan Etkin piyasa hipotezinin araştırılması, piyasada
fiyatların oluşum mekanizmasının anlaşılması için de önemli bir konudur. Doğal olarak
bilgilerin piyasa fiyatlarına yansıması, bilginin maliyetsiz ve kolaylıkla piyasaya yayılması
olanağının varlığı yanında yatırımcıların rasyonelliği de oldukça büyük bir önem arz
etmektedir. Eğer yatırımcılar rasyonel değilse piyasaya giren bilgilerin hızla ve doğru olarak
piyasa fiyatlarına yansımasında sorunlar olabilecektir.
Gerçekte finansal piyasalarda işlem yapan yatırımcılara bakıldığında bu yatırımcıların
hepsinin rasyonel yatırımcılar olduğu ve hep akılcı kararlar verdiğini söyleyebilmek güçtür.
Dolayısıyla piyasalarda rasyonel yatırımcılar olduğu gibi irrasyonel yatırımcıların varlığından
da bahsedilebilir. Bu durum ise etkin piyasalar hipotezinin geçerliliği konusunda çeşitli
yorumlar yapılmasına ve farklı fikirler ileri sürülmesine neden olmuştur.
Piyasalarda rasyonel olmayan yatırımcıların da var olmasının, etkin piyasalar
hipotezini ortadan kaldırmadığı ileri sürülmektedir. Bunun nedeni ise bazı yatırımcılar
rasyonel olmasalar bile, bu irrasyonel yatırımcıların davranışlarının ortalamada birbirini
dışlayarak böylece fiyatları etkilemeyeceğidir. Genel olarak irrasyonel yatırımcıların tesadüfi
olarak ve birbirleri ile ilişkisiz bir şekilde işlem yaptığı söylenebilir. Bu türden çok sayıda
yatırımcı olduğu zaman ve bu yatırımcıların işlemleri arasında yüksek düzeyde bir korelasyon
olmaması durumda, irrasyonel bir şekilde yapılan alımlar, diğer irrasyonel satımlar tarafından
elimine edilecek ve ortalamada irrasyonel işlemlerinin fiyat üzerindeki etkileri birbirini yok
edecek, piyasa fiyatları temel değere yakın bir noktada oluşacaktır. Diğer yandan
yatırımcıların işlem stratejileri birbirleri ile ilişkili olsa da piyasanın etkinliği üzerinde bir
etkisinin olmayacağı ileri sürülmektedir. Bu durumda irrasyonel yatırımcıların işlemleri
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sonucu yanlış fiyatlanmış bir varlık, rasyonel arbitrajcıların alım-satım işlemleri ile olması
gereken seviyeye gelecektir. 90
Dolayısıyla Etkin piyasalar için aşağıdakiler söylenebilir:
•

Menkul kıymetler piyasaya giren bilgiye hızla ve doğru olarak tepki vererek piyasa
fiyatları olması gereken seviyeye ulaşır,

•

Yatırımcıların sürekli olarak riske göre ayarlanmış normal üstü getiri elde etmeleri
mümkün değildir,

•

Menkul kıymetlerin fiyatları geçmiş fiyat düzeylerinden bağımsız olarak ve rassal
olarak değişir,

•

Piyasa fiyatları temel değerin iyi bir tahminidir.

Sermaye piyasaları ile ilgili olarak yapılan çalışmalar göstermektedir ki piyasada
bulunan tüm yatırımcılar rasyonel değildir. Ayrıca, irrasyonel yatırımcıların işlemlerinin
birbirleri ile korele olmaları ve arbitrajcıların ise sınırlı arbitraj olanağına sahip olmaları,
piyasa fiyatlarının teorik fiyattan farklı olmasına ve piyasanın etkin olmamasına neden
olabileceği de görülmüştür. Bu açıdan etkin piyasa teorisi eleştiriler almaktadır.
Etkin bir piyasada fiyatların anında yeni giren bilgiye reaksiyon göstererek hemen
olması gereken düzeye çıkması Şekil 1'deki gibi gösterilebilir.

Bakınız: Aswath Damodaran (2002), Investment Valuation: Tools and Techniques for determining
the Value of Any Asset, Seconf Edt. Wiley Finance, John Wiley and Sons Inc., ss.113-117.
90
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Şekil 1: Etkin piyasada fiyatların bilgiye reaksiyonu

Etkin olmayan piyasada ise piyasa fiyatlarının olması gereken düzeye gelmesi
gecikmeli olarak gerçekleşmektedir. Hatta düşük reaksiyon ya da aşırı reaksiyon da mümkün
olabilmektedir. Fiyatların olması gereken seviyenin (gerçek değerin) altında kalması düşük
reaksiyon, üzerine çıkması ise aşırı reaksiyon olarak adlandırılabilir.

Şekil 2: Etkin olmayan piyasada fiyatların bilgiye reaksiyonu

12.4. Temel Analiz
Temel analiz, global ekonomik durum, ülke ekonomisi, işletmenin faaliyet gösterdiği
sektörün analizi ve işletmenin analizini kapsayan ve kamuya açıklanan mali tablolar ile diğer
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ekonomik verilerin kullanılarak firma değerinin tahmin edilmesi amacıyla yapılan bir
analizdir. Bu analizle birlikte işletmenin değeri tahmin edilmeye çalışılmakta ve buradan
hareketle işletmenin ihraç ettiği hisse senetlerinin değeri de tahmin edilmektedir.
Temel analiz yukarıdan aşağıya bir şekilde ayrıntılı bir incelemedir. Bunun için
öncelikle global ekonomik koşulların ne olduğu ve gelecekte ne olması gerektiği incelenir.
Ardından gerek global koşulların gerekse ülkeye özgü gelişmelerin makro ekonomi, sektör ve
işletme üzerindeki etkileri analiz edilir. En son aşamada ise tüm bu etkiler göz önünde
bulundurularak işletmeye özgü gelişmelerin ne olacağı ve bunun karlılık ve nakit akışları
üzerindeki etkileri öngörülmeye çalışılır. Dolayısıyla temel analizde yalnızca ekonomik
yorum ve değerlendirmeler yeterli olmakta, siyasal ve sosyal gelişmelerin de yorumlanması
ve etkilerinin kestirilmesi gerekmektedir. Global likidite, faiz ve kredi olanakları üzerindeki
etkileri, kurlardaki değişimler ve diğer tüm gelişmeler ayrıntılı olarak değerlendirilmelidir.
Global ekonomik gelişmelerin değerlendirilmesinin ardından ülke ekonomisine ilişkin
çeşitli verilerin toplanması ve geleceğe yönelik öngörülerin şekillendirilmesi gerekmektedir.
Bunun için GSMH, para arzı, dış ticaret istatistikleri, faiz ve enflasyon oranları, döviz kurları,
işsizlik oranları, sanayi üretim endeksi gibi belli başlı makroekonomik göstergeler dikkatle
incelenerek ekonomik gidişatın değerlendirilmesi yapılmalıdır. Bu gelişmelerin ışığında
değerlendirilmesi yapılan işlemenin içinde bulunduğu sektör ile ilgili geçmiş veriler ve
geleceğe ilişkin beklentiler de incelenmelidir. Sektördeki rekabet durumu, ulusal ve
uluslararası rakipler, pazar payları, karlılık oranları, sektörün büyüme hızı ve diğer sektörel
gelişmeler değerlendirilmelidir.
Tüm bu incelemeler ışığında son aşamada işletmenin yönetim, piyasa payı, karlılık
oranı, büyüklüğü gibi kantitatif ve kalitatif özellikleri, güçlü ve zayıf yönleri ve önünde
bulunan fırsat ve tehlikeleri incelenmelidir. Ayrıca işlemenin kamuya açıkladığı mali
tablolardan hareketle yapılacak finansal analiz ile hem mevcut finansal durumu, hem de
gelecek ile ilgili beklentileri oluşturulmaya çalışılmalıdır. Finansal analizde başlıca olarak
karşılaştırmalı analiz, yüzde analiz, trend analizi ve oran analizi ile işlemenin mevcut durumu
ortaya konulmaya çalışılır.

12.5. Teknik Analiz
Teknik analiz, incelenen menkul kıymetin yalnızca geçmiş fiyat ve işlem hacmi
verileri ile gelecekteki hareketlerini tahmin etmeye çalışan bir analiz yöntemidir. Teknik
analiz, piyasa fiyatlarının piyasaya giren bilgiye anında reaksiyon göstermediği, gecikmeli
reaksiyon nedeniyle de fiyatların rassal olmaktan çok trendler halinde hareket ettiğini
varsayar. Bu durumda piyasadaki trendlerin tespit edilmesi ve trendlerin ters dönüşlerinin
öngörülmesine ilişkin yöntemler geliştirilmesi, teknik analiz yapan yatırımcıların normalüstü
kar sağlamalarına olanak tanıyacaktır.
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Yatırımcıların kullandıkları çok sayıda teknik analiz yöntemi vardır. Bu yöntemlerin
hepsi de hisse senetlerinin geçmiş fiyat ve işlem hacimlerine dayalı olsa da yöntemler
birbirlerinden farklı kategorilere ayrılabilirler.
Buna göre bir kısım yaklaşımlar, fiyat ve işlem hacmi grafikleri üzerinde yer alan
trend, destek ve direnç seviyelerini belirlemek, fiyatların yol aldığı alt ve üst fiyat kanallarını
tespit etmeye yönelik olmakta, diğer bir grubu ise bu grafikler üzerinde ortaya çıkan omuz
baş, üçgen, kama, bayrak gibi formasyonları tespit ederek fiyat hareketlerinin ne şekilde
devam edeceğini tespit etmeye yöneliktir. Bir başka yöntem ise geçmiş fiyat ve işlem
hacimlerinden oluşturulan çeşitli formüller kullanarak göstergeler üretmek ve bu göstergelerin
seyrine göre fiyatların yönü hakkında öngörülerde bulunarak alım satım tavsiyeleri
üretmektir.

12.5.1. Grafik Türleri
Teknik analizin en önemli aracı fiyat ve işlem hacmi grafikleridir. Farklı grafik türleri
vardır. Bunlar arasında en yaygın olarak kullanılanlar arasında çubuk ve mum grafikleridir.

Şekil 3: Çubuk Grafiği
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Şekil 4: Mum Grafiği

12.5.2. Trendler
Fiyat hareketlerinin genel eğilimlerini gösterir. Ana trend, orta vadeli ve kısa vadeli
trendler vardır.

Şekil 5: Yükselen trend
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Şekil 6: Alçalan trend

12.5.3. Destek ve Dirençler
Fiyat düşüşlerinin karşılanarak yukarı çıkışın olduğu seviyelere destek, çıkışların
karşılanarak düşüşe geçildiği seviyelere destek denilmektedir.
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Şekil 7: Destek Seviyesi

Şekil 8: Direnç Seviyesi
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12.5.4. Formasyonlar
Grafikler üzerinde oluşan şekillerdir. Fiyatların ne yönde değişeceği konusunda
göstergedir.

Şekil 9: Üçgen formasyonu

Şekil 10: Omuz Baş Omuz formasyonu
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12.5.5. Teknik Analiz Göstergeleri
Geçmiş fiyat ve işlem hacmi verilerinin bir takım formüllerde kullanılarak çeşitli
göstergelerin oluşturulması.

Şekil 11: Göreceli güç endeksi
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Şekil 12: William's %R göstergesi

331

Uygulamalar

Belirli şirketlerin temel analizinin yapılması
Belirli hisse senetlerinin teknik analizinin yapılması
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Uygulama Soruları

Piyasa etkinliği ne demektir? Etkinlik seviyeleri nelerdir?
Temel analizde kullanılan veriler nelerdir?
Teknik analizin temel varsayımları nelerdir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Etkin bir piyasa, varlık fiyatları ile ilgili bilgilerin piyasaya girdiği anda hızla fiyatlara
yansıdığı piyasadır. Üç tür etkinlik seviyesi vardır. Bunlar zayıf formda etkinlik, yarı güçlü
formda etkinlik ve güçlü formda etkinlik olarak adlandırılmaktadır. Zayıf şekilde etkin bir
piyasada teknik analizle sürekli olarak normal üstü getiri elde etmek mümkün değildir. Yarı
güçlü şekilde etkin bir piyasada teknik ve temel analizle sürekli olarak normal üstü getiri elde
etmek mümkün değildir. Güçlü şekilde etkin bir piyasada kamuya açık olan ve şirket içi bilgi
ile sürekli olarak normal üstü getiri elde etmek mümkün değildir. Temel analiz, global
ekonomik durum, ülke ekonomisi, işletmenin faaliyet gösterdiği sektörün analizi ve
işletmenin analizini kapsayan ve kamuya açıklanan mali tablolar ile diğer ekonomik verilerin
kullanılarak firma değerinin tahmin edilmesi amacıyla yapılan bir analizdir. Bu analizle
birlikte işletmenin değeri tahmin edilmeye çalışılmakta ve buradan hareketle işletmenin ihraç
ettiği hisse senetlerinin değeri de tahmin edilmektedir. Teknik analiz, incelenen menkul
kıymetin yalnızca geçmiş fiyat ve işlem hacmi verileri ile gelecekteki hareketlerini tahmin
etmeye çalışan bir analiz yöntemidir. Teknik analiz, piyasa fiyatlarının piyasaya giren bilgiye
anında reaksiyon göstermediği, gecikmeli reaksiyon nedeniyle de fiyatların rassal olmaktan
çok trendler halinde hareket ettiğini varsayar. Bu durumda piyasadaki trendlerin tespit
edilmesi ve trendlerin ters dönüşlerinin öngörülmesine ilişkin yöntemler geliştirilmesi, teknik
analiz yapan yatırımcıların normalüstü kar sağlamalarına olanak tanıyacaktır.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi yalnızca geçmiş fiyat ve işlem hacmi gibi bilgilerin hisse
senedi fiyatlarına yansıdığı etkinlik düzeyini ifade eder?
a. Zayıf şekilde etkin piyasa
b. Yarı zayıf şekilde etkin piyasa
c. Orta Kuvvetli şekilde etkin piyasa
d. Yarı Güçlü şekilde etkin piyasa
e. Güçlü şekilde etkin piyasa
2) Aşağıdakilerden hangisi geçmiş fiyat ve işlem hacmi ile birlikte kamuya açıklanmış
bilgilerin hisse senedi fiyatlarına yansıdığı etkinlik düzeyini ifade eder?
a.
b.
c.
d.
e.

Zayıf şekilde etkin piyasa
Yarı zayıf şekilde etkin piyasa
Orta Kuvvetli şekilde etkin piyasa
Yarı Güçlü şekilde etkin piyasa
Güçlü şekilde etkin piyasa

3) Aşağıdakilerden hangisi içeriden öğrenenlerin ticaretine konu olabilecek bilgiler de
dahil olmak üzere tüm bilgilerin hisse senedi fiyatlarına yansıdığı etkinlik düzeyini ifade
eder?
a. Zayıf şekilde etkin piyasa
b. Yarı zayıf şekilde etkin piyasa
c. Orta Kuvvetli şekilde etkin piyasa
d. Yarı Güçlü şekilde etkin piyasa
e. Güçlü şekilde etkin piyasa
4) Global ekonomik durum, ülke ekonomisi, işletmenin faaliyet gösterdiği sektörün
analizi ve işletmenin analizini kapsayan ve kamuya açıklanan mali tablolar ile
diğer ekonomik verilerin kullanılarak firma değerinin tahmin edilmesi amacıyla
yapılan bir analiz aşağıdakilerden hangisi olarak adlandırılır?
a. Temel analiz
b. Trend analizi
c. Teknik analiz
d. Yatay analiz
e. Dikey analiz
5) İncelenen menkul kıymetin yalnızca geçmiş fiyat ve işlem hacmi verileri ile
gelecekteki hareketlerini tahmin etmeye çalışan bir analiz yöntemi aşağıdakilerden
hangisi olarak adlandırılır?
a. Temel analiz
b. Trend analizi
c. Teknik analiz
d. Yatay analiz
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e. Dikey analiz
6) Etkin piyasa kavramını tanımlayarak etkinlik düzeylerini açıklayınız.
7) Temel analiz nedir? Açıklayınız.
8) Teknik analiz nedir? Açıklayınız.
9) Teknik analizde kullanılan başlıca grafik türleri nelerdir? Şekil yardımıyla
açıklayınız.
10) Teknik analizde kullanılan destek ve direnç kavramlarını açıklayınız.

Cevaplar
1) ( A )
2) ( D )
3) ( E )
4) ( A )
5) ( C )
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13. DAVRANIŞSAL FİNANS
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
13.1. Piyasa Anomalileri
13.2. Davranışsal Finans

338

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

Psikoloji yatırım kararları üzerinde nasıl bir etkide bulunur?

339

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

elde
veya

13.1.

Fiyatlarda
meydana
gelen
ve
teorinin Teorik konuların okunması
öngörmediği anormalliklerin öğrenilmesi

13.2.

Yatırımı psikolojisinin yatırım
üzerindeki etkilerinin öğrenilmesi

davranışları Teorik konuların okunması

340

Anahtar Kavramlar

Piyasa anomalileri, davranışsal finans
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Giriş
Etkin piyasa hipotezi temel olarak yatırımcıların rasyonel olduğu ve faydalarını
maksimize edecek akılcı kararlarla varlıkları alıp sattıklarını ileri sürmektedir. Her ne kadar
irrasyonel yatırımcılar var olsa da bu yatırımcıların işlemlerinin birbirleri ile korelasyonlu
olmaması ya da rasyonel yatırımcıların yapacakları arbitraj işlemlerin piyasanın etkin
olmasını sağlayacağı iddia edilmektedir. Ancak sermaye piyasaları ile ilgili olarak yapılan
çalışmalar teorinin açıklayamadığı bir çok anomalinin olduğunu göstermektedir. Diğer
yandan irrasyonel işlemlerin birbirleri ya da başka bir değişkenle korelasyonlu olması ya da
rasyonel arbitrajcıların yatırım sürelerinin irrasyonel yatırımcılardan daha kısa olması sonucu
maliyetli arbitraj gibi nedenler, piyasa fiyatları üzerinde etkili olmaktadır. Bunun sonucu
olarak piyasa etkinliği kavramı sorgulanmaktadır.

13.1. Piyasa Anomalileri
Etkin piyasa hipotezinin ileri sürdüğünün aksine sermaye piyasalarında normal üstü
getiri elde etmenin mümkün olması ve bunun çeşitli etmenlerle ilişkili olması, piyasa
anomalilerinin var olduğu anlamına gelmektedir. Bu anomaliler temel anomaliler, teknik
anomaliler ve takvim anomalileri şeklinde üç gruba ayrılabilir. Temel anomaliler, piyasa
değeri defter değeri anomalisi ya da fiyat kazanç oranı anomalisi gibi işletmelerin temel
olarak değerlendirilmeleri sonucu ortaya çıkarken teknik anomaliler ise göreceli güç, hareketli
ortalama, destek ve dirençler gibi anomalilerdir. Bunların değerlendirilmesi ve bunlara dayalı
stratejilerle de normal üstü kar elde edebilmek mümkün olabilmektedir. Üçüncü tür anomali
ise takvim anomalileri olarak adlandırılmaktadır. 91
Piyasalarda rastlanan başlıca anomaliler şu şekilde açıklanabilir: 92
•

Düşük Fiyatlı Hisse Senedi Anomalisi: Düşük fiyatlı hisse senetlerinin daha yüksek
fiyatlı hisse senetlerine göre daha yüksek getiri sağlaması. Bu tür hisse senetlerine
yapılan yatırım normal üstü getiri sağlayabilmektedir.
[Fritzemeier (1936): ABD'de düşük fiyat anomalisi var, Karan ve Ekşi (2001):
1995-99 döneminde İMKB'de yüksek fiyat anomalisi var.]

•

Fiyat Kazanç Oranı Anomalisi: Düşük F/K'ya sahip hisse senetlerinin normal üstü
getiri sağlamasıdır.
[Basu (1977) ABD'de F/K anomalisi var, Karan (1996) 1989-95 dönemimde
İMKB'de bu etki var.]
91

Michael M.Pompian (2006), Behavioral Finance and Wealth Management: How to Build Optimal
Portfolios That Account for Investor Biases, John Wiley & Sons, Inc., New Jersey, ss.12-13.
92

Mehmet Baha Karan (2001), Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi, Gazi Kitabevi, Ankara, ss.277-

293.
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•

Fiyat Satış Oranı Anomalisi: F/S oranına dayalı olarak oluşturulan portföyler normal
üstü getiri sağlayabilmektedirler.
[Karan (1996), 1988-95 İMKB'de bu etki var.]

•

Piyasa Değeri Defter Değeri Oranı: PD/DD düşük hisse senetlerinin normal üstü
getiri sağlaması olgusudur.
[Rosenberg, Reid ve Lanstein (1985) 1973-84 ABD'de bu etki var, Karan
(1996), 1988-95 İMKB'de bu etki var.]

•

Haftanın Günleri Etkisi: Bazı günlerin diğer günlere nazaran istatistiksel olarak
anlamlı bir şekilde daha yüksek getiri sağlamasıdır. Örn. Pazartesi getiriler Cuma
günkü getirilerden daha düşük olması.
[Cross (1973), French (1980) ABD'de pazartesi getiriler genellikle negatif.
Rogalski (1984), ABD'de pazartesi getirler Cuma'dan daha düşük. Karan (1994),
Aydoğan (1994), Balaban (1995), Bildik (2000), Özmen (1997) İMKB'de Cuma günü
en fazla getiri sağlamakta.]

•

Ocak Ayı anomalisi: Ocak aylarında gerçekleşen hisse senedi getirilerin diğer
aylardan daha yüksek olması.
[Rozef ve Kinney (1976) Ocak ayında diğer aylardan daha yüksek getiri
sağlanabilir. Özmen (1997) İMKB'de de Ocak ayı etkisi gözlenmiştir.]

•

Ay içi Anomalisi: Ayın ilk yarısında elde edilen ortalama getirinin, ikinci yarıdan
daha yüksek olmasıdır.
[Ariel (1987) ilk kez bu anomaliyi açıklamıştır. Özmen (1996) İMKB'de de bu
anomali görülmüş.]

•

Tatil Öncesi Anomalisi: Tatil öncesindeki günlerin getirisinin, olağan iş günlerindeki
getiriden daha yüksek olmasıdır.
[Ariel (1990) bu etkiyi belirlemiş, Özmen (1996) tatil öncesi birkaç günlük
getiri, tatil sonrasındaki bir kaç günlük getiriden daha fazla.]

•

İş Döngüsü Anomalisi: Durgunluğun olmadığı dönemlerde de borsaların düşme
eğilimine sahip olabilmesidir.

•

Firma Büyüklüğü Anomalisi: Küçük değerli şirketlerin ihraç ettiği hisse senetlerinin,
büyük değerli şirketlerin hisse senetlerine göre daha yüksek getiri sağlamasıdır.
[Banz (1981), Ibbotson ve Singuefield (1984), Reinganum (1982) bu etkinin
var olduğunu göstermiş.]
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•

İhmal Edilmiş Firma Anomalisi: Yatırımcı dikkatlerinden kaçmış, fazla ilgi
gösterilemeyen hisse senetlerinin normal üstü getiri sağlamasıdır.
[Karan (1999), İMKB'de 1996-98 döneminde bu etki görülmüştür.]

•

Sürpriz Kazanç Etkisi: Beklenenden daha yüksek kazanç sağlayan işletmelerin
normal yüksek getiri sağlamasıdır.
[Niederhoffer (1972) bu etki görülmüştür.]

•

Hisse Bölünmesi ya da Bedelsiz Hisse Senedi Etkisi: Bölünerek ya da bedelsiz hisse
senedi verilmesiyle fiyatı düşen hisse senetlerine olan talebin irrasyonel biçinde
artması nedeniyle normal üstü getiri sağlamasıdır.

•

Yeni Şirketler Anomalisi: Halka yeni arz edilmiş hisse senetlerinin normal üstü getiri
sağlaması.
[Kıymaz (1999) 1990-96 döneminde İMKB'de bu etki görülmüştür.]

13.2. Davranışsal Finans
Yatırım sürecinde rasyonellik yerine psikolojik unsurların etkili olması, bu etkilerin
incelenmesini beraberinde getirmiştir. Yapılan çalışmalar göstermektedir ki yatırımcılar her
zaman rasyonel olmamakta ve yaptıkları hatalar geçici değil sistematik olmaktadır. Buradan
hareketle, yatırımcıların karar alma süreçlerindeki sistematik hataları araştıran ve psikolojik
unsurların varlık fiyatları üzerindeki etkilerini inceleyen Kahneman ve Tversky 93 davranışsal
finans teorisinin gelişmesine çok önemli katkılar sağlamıştır.

13.2.1. Sezgisel Yanılsamalar (Hevristikler)
Sezgisel yanılsamaların bir diğer adı da hevristiklerdir. Hevristikler karar alma
sürecinde kullanılan kestirme yollar olarak açıklanabilir. Böylelikle insan beyni mevcut
bilgiyi tamamen özümsemeden tahminler oluşturmakta ve buna göre yatırım kararı
vermektedir. Böylelikle bilginin analiz edilmesindeki karmaşıklık ortadan kaldırılmaya
çalışılarak büyük miktardaki bilginin hızla işlenmesi sağlanmaktadır. Bu da beraberinde az
düşünmeyi getirmektedir. Özellikle aşırı bilgi ile yüklenildiğinde, dikkatli düşünecek vakit
olmadığında, önemsiz ve şansa bağlı olaylarda ve çok az bilgiye sahip olunduğunda
hevristikler kullanılmaktadır. 94

93

Daniel Kahneman ve Amos Tversky (1979), “Prospect Theory: An Analysis of Decision under Risk”,
Econometrica, Vol:47, No:2. ss.263-292.

94

Serpil Döm (2003), Yatırımcı Psikolojisi, Değişim Yayınları, İstanbul, ss.44-45.
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Başlıca hevristikler şu şekilde açıklanabilir: 95
•

Mevcudiyet Hevristiki: Bir olayın gerçekleşme olasılığını gerçek olasılık dağılımına
göre değil de, kişinin zihnindeki mevcudiyetine göre değerlendirmek. Bu durum,
çarpıcı ya da dikkat çeken olayların daha yaygın olduğuna inanılması ve bunların
gerçekleşme

ihtimalinin

olduğundan

daha

fazla

düşünülmesini

beraberinde

getirmektedir. Dolayısıyla yatırımcıların riskle ilgili değerlendirme yaparken
tecrübelerin önem kazanmaktadır.
•

Temsililik Hevristiki: Bir olayın olasılığının belirgin bir kalıbı (stereotip) temsil etme
derecesine bağlı olarak değerlendirilmesidir. Bu hevristiğe örnek olarak yatırımcıların
iyi olarak değerlendirilen şirketlerin ihraç ettikleri hisse senetlerini iyi yatırımlar
olarak değerlendirmesi verilebilir. İyi yatırım alınan riske göre yüksek getiri iken iyi
şirketlerin hisseleri her zaman yüksek getiri sağlamayabilirler. Diğer yandan
geçmişteki iyi performanslar da her zaman gelecek performansın iyi bir göstergesi
(temsili) olmayabilir. Bu da yatırımcıların yanlış karar almalarına neden olabilir.

•

Düzeltme ve Dayanak: Tahmin sürecinde belirli bir dayanak noktanın alınması,
yapılan tahminin sağlıksız olmasına neden olabilmektedir. Örneğin bir konuda tahmin
yapılırken ortalamanın dayanak olarak alınması ve bu dayanak noktasına göre kişinin
yeniden bir ayarlama yaparak tahminini bu dayanağın düzeltilmesine dayalı olarak
yapması söz konusu olabilmektedir. Bu da dayanak olan değerin nihai tahminde
oldukça önemli olmasına ve sonuçların bu dayanak noktasının ne şekilde
belirlendiğine bağlı olarak çok farklı çıkabileceğine neden olmaktadır.

13.2.2. Bilişsel Önyargılar
İnsanların akılcı karalar almasını engelleyen olgulardan bir kısmı da bilişsel önyargılar
olarak adlandırılmaktadır. Başlıca bilişsel önyargılar aşağıdaki gibi açıklanabilir: 96
•

Aşırı Güven: Bireylerin sahip oldukları bilgilerin olduğundan daha fazla doğru
olduğuna inanması, yeteneklerine aşırı güvenmeleri ve riskleri düşük tahmin
etmeleridir.
95

Serpil Döm (2003), Yatırımcı Psikolojisi, Değişim Yayınları, İstanbul, ss.46-47,49,50, 59-60.

96
Turhan Korkmaz ve Ali Ceylan (2006), Sermaye Piyasası ve Menkul Değer Analizi, 3.Baskı, Ekin
Yayınevi, Bursa, s.615, 617-618 ve Serpil Döm (2003), Yatırımcı Psikolojisi, Değişim Yayınları, İstanbul, ss.7374, 78.
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•

Kumarcı Tuzağı: Şansa bağlı olayların tahmin edilebileceğinin sanılmasıdır.

•

Bulunabilirlik Önyargısı: Kolaylıkla ulaşılabilen, bulunabilen ve tanıdık gelen
şeylerin daha az riskli olarak görülmesi.

•

Aşina Olma Önyargısı: İnsanların bildiklerini bilmediklerine tercih etmesidir. Aşina
olunan yatırım araçlarının tercih edilmesi.

•

İyimserlik Önyargısı: İyimserler yeteneklerinin olduğundan daha fazla olduğunu
düşünürler.

•

Yükleme Önyargısı: İyi sonuçların kendi yeteneklerine, kötü sonuçların ise dış
faktörlere yüklenmesidir.

•

Aşırı Reaksiyon: Yeni bilgiye aşırı reaksiyon gösterme eğilimidir.

•

Düşük Reaksiyon: Hisse seneni fiyatlarının şirketlerin açıkladığı karlara düşük
reaksiyon göstermeleri gözlemlenmektedir.

•

İnançta Israr ve Doğrulayıcı Önyargı: Bireyler inançlarını destekleyen bilgiyi
aramaya ve bunları abartmaya eğilimlidir. Diğer yandan bu inançların aksine oluşan
bilgilere karşı daha az ilgili ya da duyarsızdır.

•

Geri Dönüş Önyargısı: "Ben zaten biliyordum" etkisi olarak da adlandırılır. Olayların
gerçekleşmesinden sonra bu sonucun zaten belli olduğu şeklinde düşünme eğiliminde
olmasıdır. Aslında olaylar gerçekleşmeden önce tahmin etmediği olaylar meydana
geldikten sonra olanları açıklamaları ve tahmin ettikleri gibi olduğuna inanmaları
eğilimidir.

13.2.3. Zihinsel Yanılsamalar
Başlıca zihinsel yanılsamalar aşağıdaki gibi açıklanabilir: 97
•

Kayıptan kaçınma: Bir zararın meydana getireceği üzüntünün, aynı tutardaki bir
karın getireceği mutluluktan daha büyük olmasından ileri gelmektedir. Bu da
yatırımcıların kayba daha fazla duyarlı olmalarını beraberinde getirmektedir.

•

Pişmanlıktan

Kaçınma:

Zarar

etmeyi

kabullenmenin

zorluğundan

kaynaklanmaktadır. Zarar eden bir yatırımcının o menkul kıymeti satması, kar ettiği
menkul kıymeti satmasından daha zordur.
Turhan Korkmaz ve Ali Ceylan (2006), Sermaye Piyasası ve Menkul Değer Analizi, 3.Baskı, Ekin
Yayınevi, Bursa, s.615, 620-621.
97
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•

Zihinsel Muhasebe: Yatırımcının belirlediği bir referansa göre kar ve zararlarını takip
etmesidir.

•

Çerçeveleme Etkisi: Bir durumun ortaya konuluş şeklinin seçimleri etkilemesidir.
Olaylara bakılan çerçevenin ne kadar geniş olduğuna göre kararlar değişebilmektedir.

•

Sözde Kesinlik Etkisi: Gerçekleşmesi kesin olmadığı halde kesinmiş gibi
değerlendirilmesidir.
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Uygulamalar

Borsa İstanbul’da geçerli piyasa anomalilerinin incelenmesi
Yatırımcıların kararlarını etkileyen psikolojik unsurlar

348

Uygulama Soruları

Borsalarda görülen başlıca piyasa anomalileri nelerdir?
Yatırımcı kararlarını etkileyen başlıca hevristikler, bilişsel önyargılar ve zihinsel
yanılsamalar nelerdir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Etkin piyasa hipotezinin ileri sürdüğünün aksine sermaye piyasalarında normal üstü
getiri elde etmenin mümkün olması ve bunun çeşitli etmenlerle ilişkili olması, piyasa
anomalilerinin var olduğu anlamına gelmektedir. Bu anomaliler temel anomaliler, teknik
anomaliler ve takvim anomalileri şeklinde üç gruba ayrılabilir. Yatırım sürecinde rasyonellik
yerine psikolojik unsurların etkili olması, bu etkilerin incelenmesini beraberinde getirmiştir.
Yapılan çalışmalar göstermektedir ki yatırımcılar her zaman rasyonel olmamakta ve yaptıkları
hatalar geçici değil sistematik olmaktadır. Yatırımcıların karar alma süreçlerindeki sistematik
hataları araştıran ve psikolojik unsurların varlık fiyatları üzerindeki etkilerini inceleyen
yaklaşım davranışsal finans olarak adlandırılmaktadır.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi bazı günlerin diğer günlere nazaran istatistiksel olarak
anlamlı bir şekilde daha yüksek getiri sağladığını ifade eden anomalidir?
a. Haftanın günleri etkisi
b. Ay içi anomalisi
c. Tatil öncesi anomalisi
d. İş döngüsü anomalisi
e. Ocak ayı anomalisi
2) Aşağıdakilerden hangisi durgunluğun olmadığı dönemlerde de borsaların düşme
eğilimine sahip olabilmesine ilişkin anomalidir?
a. Haftanın günleri etkisi
b. Ay içi anomalisi
c. Tatil öncesi anomalisi
d. İş döngüsü anomalisi
e. Ocak ayı anomalisi
3) Aşağıdakilerden hangisi bir olaya ait olasılığın, yatırımcılar tarafından belirgin bir
kalıbı temsil etme derecesine bağlı olarak değerlendirilmesi olarak adlandırılan bir
hevristiktir?
a. Mevcudiyet Hevristiki
b. Temsililik Hevristiki
c. Düzeltme ve dayanak Hevristiki
d. Düşük Güven Hevristiki
e. Aşırı Güven Hevristiki
4) Aşağıdaki hevristiklerden hangisi tahmin sürecinde yatırımcının belirli bir dayanak
noktası almasından dolayı yaptığı tahminin sağlıksız olmasına neden olan
hevristiktir?
a. Mevcudiyet Hevristiki
b. Temsililik Hevristiki
c. Düzeltme ve dayanak Hevristiki
d. Düşük Güven Hevristiki
e. Aşırı Güven Hevristiki
5) Aşağıdaki bilişsel önyargılardan hangisi şansa bağlı olayların tahmin
edilebileceğinin sanılmasıdır.
a. Kumarcı tuzağı
b. Bulunabilirlik önyargısı
c. Aşina olma önyargısı
d. İyimserlik önyargısı
e. Yükleme önyargısı
6) Piyasa anomalisi ne demektir? Açıklayınız.
7) Sezgisel yanılsama ne demektir? Açıklayınız.
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8) Bilişsel Önyargı ne demektir? Açıklayınız.
9) Zihinsel yanılsama ne demektir? Açıklayınız.
10) Davranışsal finans nedir? Açıklayınız.
Cevaplar
1) ( A )
2) ( D )
3) ( B )
4) ( C )
5) ( A )
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14. RİSK YÖNETİMİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
14.1. Risk kavramı
14.2. Risk çeşitleri
14.3. Risk ve beklenen getiri ilişkisi
14.4. Başlıca risk ölçüleri
14.5. Başlıca risk yönetimi araçları
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

Finansal riskin kaynakları nelerdir?
Risk nasıl ölçülür?
Başlıca risk yönetim araçları nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

elde
veya

14.1

Finansal açıdan risk kavramının öğrenilmesi

Teorik konuların okunması

14.2

Riskin çeşitlerinin öğrenilmesi

Teorik konuların okunması

14.3

Risk ile beklenen getiri oranı arasındaki ilişkinin Teorik konuların okunması
öğrenilmesi

14.4

Risk ölçümünde kullanılan başlıca ölçütlerin Teorik konuların okunması
kavranması

14.5

Risk yönetiminde kullanılan başlıca araçların Teorik konuların okunması
öğrenilmesi
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Anahtar Kavramlar

Risk, risk çeşitleri, risk yönetimi
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Giriş
Beklenen getirinin gerçekleşmeme ihtimali olarak tanımlanan riskin kaynakları ve
ölçümü için geliştirilen araçların öğrenilmesi, sağlıklı bir risk yönetimi faaliyeti için son
derece gereklidir. Bunun için bu bölümde ilk önce risk çeşitleri açıklanacak, ardından bir
yatırımın beklenen getirisi ile olan ilişkisi incelenecektir. Riskin ölçümünde kullanılan başlıca
ölçütler incelendikten sonra risk yönetim araçları açıklanacaktır.

358

14.1. Risk Kavramı
Risk, genellikle gerçekleşmesi muhtemel ve olumsuz sonuçlara yol açacak bir kavramı
ifade etmektedir. Ancak belirsizlik gibi kavramlarla karıştırılabileceği gibi, karşılaşılan
zararın ya da maliyetin parasal büyüklüğü veya riske edilen tüm yatırım tutarı da risk olarak
adlandırıldığı görülebilmektedir.
Finansal açıdan risk, beklenen getirinin elde edilememe olasılığı olarak
tanımlanmaktadır. Dolayısıyla risk, gelecekle ilgili bir kavramdır ve beklentilerin
gerçekleşmemesi durumunu ifade etmektedir. Bu tanımda bulunan birinci unsur risk almanın
karşılığı olarak bir getiri beklentisinin var olduğunu göstermektedir.
Tanımda yer alan beklenen getirinin elde edilememesi vurgusu riskin olumsuz bir olgu
olduğunu, olasılık unsuru ise riskin bir ihtimal dağılımı gerektirdiğini ifade etmektedir.
Risk ile belirsizliği birbirinden ayıran nokta ise burada söz edilen olasılık kavramında
yatmaktadır. Risk, meydana gelmesi muhtemel sonuçlara ilişkin objektif bir olasılık dağılımı
yapılabildiği durum olarak açıklanmaktadır. Oysa belirsizlik durumunda da gelecekte
meydana çıkacak sonuçlara ilişkin bir kesinlik söz konusu değildir ancak ortaya çıkabilecek
sonuçlara ilişkin objektif bir olasılık dağılımı elde edilememektedir.

14.2. Risk Çeşitleri
Çeşitlendirilebilirlik açısından sistematik ve sistematik olmayan risk şeklinde ikiye
ayrılabilirler.

14.2.1. Sistematik Risk
Sistematik risk, genel ekonomik, siyasi ve sosyal olaylarda meydana gelen
gelişmelerden kaynaklanmaktadır. Ekonomik, siyasi ve sosyal gelişmeler dışsaldır ve tüm
varlıkların değerleri bu gelişmelerden etkilenir. Sistematik risklerin etkilerinin dışsal
olmasından kastedilen, varlığı ihraç eden işletmenin yönetiminin alacağı kararlar ile kontrol
edilemeyeceğidir. Dolayısıyla sistematik riskler, piyasada mevcut tüm varlıkları
etkilemektedir ve bunlardan kaçınmak mümkün değildir. Bu yüzden de sistematik riskin bir
diğer adı çeşitlendirilemeyen risktir.
Başlıca sistematik risk çeşitleri şu şekilde sayılabilir: Faiz oranı riski, satın alma gücü
risk ve piyasa riski.
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14.2.2. Sistematik Olmayan Risk
Sistematik olmayan riskin bir diğer adı da çeşitlendirilebilir risktir. Sistematik
olmayan risk, yalnızca ilgili varlığa ya da bu varlığı ihraç eden işletmeye özgü olan riskleri
ifade etmektedir. Bu unsurlar şirketten şirkete farklılık göstereceği için, bu unsurlardan doğan
riskler şirkete özgü riskler olarak değerlendirilmektedir. Çeşitlendirme açısından bakıldığında
ise, bir portföy içinde yer alan bir menkul kıymetin değerinde meydana sistematik olmayan
risk kaynaklı düşüş, aynı anda portföy içinde bulunan başka bir menkul kıymetin değerinde
meydana gelebilecek bir artış tarafından bertaraf edilebilir. Dolayısıyla sistematik olmayan
risk, portföy içinde bulunan varlıkların getiri oranlarının aynı anda farklı yön ve şiddetlerde
değişimi nedeniyle yok edilebilmektedir.
Sistematik olmayan risk, finansal risk, iş riski ve yönetim riski başlıkları altında
toplanabilir.

14.2.3. Kaynaklarına Göre Riskler
Kaynaklarına göre riskleri başlıca olarak Piyasa riski, kredi riski, Likidite Riski,
Operasyonel Risk, Yasal Risk ve Düzenleme Riski, İş Riski, Stratejik Risk ve İtibar Riski
şeklinde sıralanabilir.
• Piyasa Riski : Piyasa riski, piyasa fiyatları ya da oranlarındaki değişiklik nedeniyle
varlık fiyatlarının azalma ihtimalinden kaynaklanmaktadır. Bu riske maruz
kalınması ya tam korunma (hedge) yapılmayan bir pozisyona sahip olmak
gerekmektedir. Tam korunmanın sağlanamaması, riskli varlığın hiçbir şekilde
hedge edilmemesinden kaynaklanabileceği gibi, sahip olunan pozisyonu hedge
etmek için türev ürün piyasasında mevcut sözleşmelerin dayanak varlıklarının
birebir aynı olmamasından da ileri gelebilir.
• Hisse senedi fiyat riski: Hisse senedi fiyat riski, piyasa fiyatlarındaki
değişkenlikten kaynaklanan risktir. Sahip olunan menkul kıymetin piyasa
fiyatındaki düşüş, yatırımcının zarar etmesine neden olmaktadır. Fiyat
riski, sistematik ve sistematik olmayan risk olarak ikiye ayrılabilir.
• Faiz oranı riski: Faiz oranı riski, faiz oranındaki değişimler nedeniyle
varlık fiyatlarında meydana gelen düşüş olarak tanımlanabilir. Bono ya
da tahvil gibi sabit getirili menkul kıymetlerin değerleri, piyasa faiz
oranındaki beklenmeyen değişikliklerden doğrudan etkilenirler. Bu etki
sabit getirili menkul kıymetlerin değeri formülü incelendiğinde açıkça
görülebilir. Örneğin tahvilin teorik değeri şu şekilde hesaplanmaktadır:
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𝐕𝐕 =

𝐍𝐍𝐍𝐍 𝟏𝟏
𝐍𝐍𝐀𝐀 𝟐𝟐
𝐍𝐍𝐀𝐀 𝟑𝟑
𝐍𝐍𝐀𝐀 𝐧𝐧
+
+
+ ⋯+
𝟏𝟏
𝟐𝟐
𝟑𝟑
(𝟏𝟏 + 𝐢𝐢)
(𝟏𝟏 + 𝐢𝐢)
(𝟏𝟏 + 𝐢𝐢)
(𝟏𝟏 + 𝐢𝐢)𝐧𝐧

V = Tahvilin değeri,

NAn = n zamanında ödenecek olan nakit akımı (kupon faizi ve

anapara taksiti),

n= vadeye kalan süre,

i= piyasa faiz oranı.

• Döviz kuru riski: Döviz kuru riski, döviz kurlarındaki değişkenlik
nedeniyle karşılaşılan zarar etme olasılığıdır. Belirli bir yabancı para
cinsinden sahip olunan tutarların tam olarak hedge edilememesi
dolayısıyla ortaya çıkar. Bir işletmenin gelirleri ile giderleri aynı para
cinsinden olmadığında kur riski ile karşı karşıya kalmaktadır.
• Emtia fiyatı riski: Emtia fiyatlarındaki değişkenlikten kaynaklanır
• Kredi Riski : Kredi riski, karşı tarafın kredi değerliliğinde meydana gelen bir azalış
nedeniyle zarar etme olasılığıdır. Kredi riski, kredi sözleşmesinin ya da alacak
hakkı tanıyan menkul kıymetin ihraççısının temerrüde düşmesi nedeniyle ve karşı
tarafın kredibilitesinin azalması nedeniyle ortaya çıkmaktadır.
• Likidite Riski : işletmenin sahip olduğu aktifleri, gerektiğinde hızla piyasa değeri
üzerinden nakde dönüştürememe olasılığından ileri gelmektedir.
• Operasyonel Risk: Operasyonel risk, piyasa ve kredi riski dışında kalan ve insanlar,
dışsal faktörleri iç süreçler ya da sistemler nedeniyle ortaya çıkan zarar etme
ihtimalinden kaynaklanmaktadır.
• Yasal Risk ve Düzenleme Riski: Yasalardaki beklenmeyen değişiminden dolayı
zarar etme ihtimalinden kaynaklanmaktadır.
• İş Riski: İş riski, bir işletmenin esas faaliyetlerini yürütürken karşılaştığı bir risk
türüdür. İşletmenin ürettiği mal ve hizmetlere olan talebin değişkenliği, söz konusu
mal ve hizmetlerin satış fiyatlarının değişkenliği ya da bu mal ve hizmetleri
üretmek için gerekli giderlerin değişkenliğinden kaynaklanabilir.
• Stratejik Risk: Stratejik risk, işletmenin başarı ve karlılık anlamında yüksek
belirsizlik taşıyan büyük ölçekli yatırımlarından kaynaklanmaktadır.
• İtibar Riski: İtibar riski, bir işletmenin müşterilerinin, kamuoyunun ve
paydaşlarının gözünde itibarını kaybetmesinden kaynaklanan zarar etme olasılığı olarak
tanımlanabilir.
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14.3. Risk ve Beklenen Getiri İlişkisi
Beklenen getiri oranı arttıkça, yatırımcının alabileceği risk düzeyi artmaktadır. Bu
durum, risk ile beklenen getiri oranı arasında pozitif bir ilişkinin varlığı olarak
tanımlanmaktadır.

14.4. Başlıca Risk Ölçüleri
Birçok risk ölçütü arasından başlıca olarak kullanılan risk ölçüleri arasında standart
sapma ve varyans ile Riske maruz değer en çok kullanılanları olarak sayılabilir.
•

Standart sapma - Varyans: Ortalamadan sapmanın ölçüleridir. Ortalama
etrafındaki dağılımı gösterir. Standart sapmanın büyüklüğü riskin de yüksek
olduğunu göstermektedir.

•

Riske Maruz Değer: Belirli bir sürede ve belirli bir güven düzeyinde
karşılaşılabilecek en yüksek kayıp düzeyini ifade eder. RMD tahmin yöntemleri:
Parametrik yöntem, tarihsel simülasyon yöntemi ve Monte Carlo Simülasyonu
yöntemi.
𝐑𝐑𝐑𝐑𝐃𝐃 = 𝐕𝐕 . 𝛔𝛔. 𝐙𝐙𝛂𝛂 . √𝐓𝐓

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅= Riske maruz değer,
𝑉𝑉= Portföyün değeri,

𝜎𝜎= Portföyün getiri oranının standart sapması,

𝑍𝑍𝛼𝛼 = Belirli bir güven düzeyinde Z değeri,
𝑇𝑇=Elde tutma süresi.

14.5. Başlıca Risk Yönetimi Araçları
Maruz kalınan riskin yönetilebilmesi için başlıca iki yaklaşımdan biri tercih
edilebilir. Bunlardan ilki riskin çeşitlendirme yoluyla azaltılması, diğeri ise hedging ile
riskten korunma stratejisinin uygulanmasıdır.
Yatırım tutarının aynı anda farklı yatırım araçları arasında bölüştürülmesi ile
oluşturulacak portföyler, daha önce ayrıntılı olarak incelendiği gibi riskin
çeşitlendirme yoluyla azaltılmasına neden olmaktadır. Ancak burada dikkat edilmesi
gereken nokta, portföye alınacak yatırım araçlarının getiri oranlarının birbirleri ile olan
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korelasyonlarının düşük olması gerekliliğidir. Böylece en uygun yatırım araçları bir
portföye dahil edilip optimum portföy çeşitlendirmesi ile risk minimum düzeye
indirilebilir.
Portföy çeşitlendirmesinin riski ortadan kaldırmayıp yalnızca düşürmesine
karşın hedging stratejisi riskin ortadan kaldırılabilmesine olanak tanımaktadır. Bunun
için kullanılan başlıca araçlar arasında daha önceki konularda incelenen türev ürünler
gelmektedir. Forward, futures, opsiyon ve swaplar şeklinde sıralanabilen türev araçlar
özellikle piyasa riskinden korunmak için yaygın olarak kullanılan finansal ürünler
olarak karşımıza çıkmaktadır. Türev ürünlerin tezgah üstü piyasalarda tarafların istek
ve ihtiyaçlarına göre farklı şekillere dönüşmesi ile ortaya çıkan karmaşık türev ürünler
egzotik türev ürünler olarak adlandırılmaktadır. Günümüzde sadece piyasa riskinin
yönetiminde değil, aynı zamanda kredi riskinin yönetiminde de türev ürünler
kullanılmaktadır. Bu amaçla farklı biçimlerde ortaya çıkan çeşitli kredi Türev ürünleri
finansal piyasalarda işlem görmektedir.
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Uygulamalar

Finansal riskin kaynakları
Riskin ölçülmesi
Risk yönetimi

364

Uygulama Soruları

Finansal riskin başlıca kaynakları nelerdir?
Riske maruz değer nedir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Finansal açıdan risk, beklenen getirinin elde edilememe olasılığı olarak
tanımlanmaktadır. Risk ile belirsizliği birbirinden ayıran nokta ise burada söz edilen
olasılık kavramında yatmaktadır. Risk, meydana gelmesi muhtemel sonuçlara ilişkin
objektif bir olasılık dağılımı yapılabildiği durum olarak açıklanmaktadır. Oysa
belirsizlik durumunda da gelecekte meydana çıkacak sonuçlara ilişkin bir kesinlik söz
konusu değildir ancak ortaya çıkabilecek sonuçlara ilişkin objektif bir olasılık dağılımı
elde edilememektedir. Çeşitlendirilebilirlik açısından sistematik ve sistematik olmayan
risk şeklinde ikiye ayrılabilirler. Kaynaklarına göre riskleri başlıca olarak Piyasa riski,
kredi riski, Likidite Riski, Operasyonel Risk, Yasal Risk ve Düzenleme Riski, İş Riski,
Stratejik Risk ve İtibar Riski şeklinde sıralanabilir. Beklenen getiri oranı arttıkça,
yatırımcının alabileceği risk düzeyi artmaktadır. Bu durum, risk ile beklenen getiri
oranı arasında pozitif bir ilişkinin varlığı olarak tanımlanmaktadır. Birçok risk ölçütü
arasından başlıca olarak kullanılan risk ölçüleri arasında standart sapma ve varyans ile
Riske maruz değer en çok kullanılanları olarak sayılabilir. Maruz kalınan riskin
yönetilebilmesi için başlıca iki yaklaşımdan biri tercih edilebilir. Bunlardan ilki riskin
çeşitlendirme yoluyla azaltılması, diğeri ise hedging ile riskten korunma stratejisinin
uygulanmasıdır.
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Bölüm Soruları
1) Piyasa fiyatları ya da oranlarındaki değişiklik nedeniyle varlık fiyatlarının azalma
ihtimalinden kaynaklanan risk aşağıdakilerden hangisidir?
a. Piyasa riski
b. Kredi riski
c. Operasyonel risk
d. Stratejik risk
e. Likidite riski
2) Karşı tarafın kredi değerliliğinde meydana gelen bir azalış nedeniyle zarar etme
olasılığından kaynaklanan risk aşağıdakilerden hangisidir?
a. Piyasa riski
b. Kredi riski
c. Operasyonel risk
d. Stratejik risk
e. Likidite riski
3) Aşağıdaki risk türlerinden hangisi işletmelerin karlılıkları açısından belirsizliğe
sahip olan büyük yatırımlarından kaynaklanan riskleri ifade etmek için kullanılan
bir risk türüdür?
a. Piyasa riski
b. Kredi riski
c. Operasyonel risk
d. Stratejik risk
e. Likidite riski
4) Aşağıdakilerden hangisi riske maruz değeri doğru olarak tanımlar?
a. Belirli bir sürede ve belirli bir güven düzeyinde karşılaşılabilecek en düşük
kayıp düzeyi
b. Belirli bir sürede ve belirli bir güven düzeyinde karşılaşılabilecek en
yüksek kazanç düzeyini
c. Belirli bir sürede ve belirli bir güven düzeyinde karşılaşılabilecek en düşük
kazanç düzeyini
d. Belirli bir sürede ve belirli bir güven düzeyinde karşılaşılabilecek en
yüksek kayıp düzeyini
e. Belirli bir sürede ve belirli bir güven düzeyinde karşılaşılabilecek optimum
kayıp düzeyini
5) Finansal açıdan risk kavramını tanımlayınız.
6) Çeşitlendirilebilirlik açısından risk çeşitlerini açıklayınız.
7) Piyasa riski, kredi riski ve operasyonel riski tanımlayınız.
8) Riske maruz değer nedir? Tanımlayınız.
9) Likidite riski nedir? Açıklayınız.
10) İtibar riski nedir? Açıklayınız.

Cevaplar
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1) ( A )
2) ( B )
3) ( D )
4) ( D )
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