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ÖZET
³AÇIöA SATIù, MENKUL KIYMET ÖDÜNÇ øùLEMLERø, TÜRKøYE VE
DÜNYA UYGULAMALARININ KARùILAùTIRILMASI´
Sahip olunmayan bir menkul kÕymetin satÕlmasÕ anlamÕna gelen açÕ÷a satÕú
uzun yÕllardan beri piyasalarda bir yatÕrÕm stratejisi olarak yer almaktadÕr ve tüm
dünyada hisse senedi piyasalarÕnda bu konu hakkÕnda farklÕ fikirler ve yo÷un
tartÕúmalar yaúanmaktadÕr. AçÕ÷a satÕú iúlemleri ile ilgili üç ayrÕ yaklaúÕm
bulunmaktadÕr. ølki piyasa etkinli÷ini arttÕrdÕ÷Õ yönündedir, ikincisi piyasalar için
faydalÕ oldu÷u fakat kontrollü olmasÕ gerekti÷idir, üçüncüsü ise piyasalarÕ
iyileútirmenin ötesinde zarar verdi÷i yönündedir. Bu yaklaúÕmlar ile paralel olarak
açÕ÷a satÕú iúlemleri için farklÕ düzenleyici uygulama ve yaklaúÕmlar geliútirilmiútir.
AçÕ÷a satÕú ile ilgili geliútirilecek yaklaúÕm ve düzenleyici uygulamalara karar verirken
øMKB hisse senedi piyasasÕnda yapÕlan açÕ÷a satÕú iúlemlerinin karakteristi÷inin ve
genel olarak øMKB hisse senedi piyasasÕnÕn özelliklerinin dikkate alÕnmasÕ gerekti÷i
düúünülmüútür. øMKB hisse senedi piyasasÕnda günlük açÕ÷a satÕú ile ilgili olarak
yayÕnlanan veri kullanÕlarak açÕ÷a satÕú iúlemlerinin genel karakteristi÷i incelenmiútir.
Bu çalÕúmada amaçlanan açÕ÷a satÕú iúlem stratejisi kullanÕlarak yapÕlan yatÕrÕm
aktivitesini

ve

bu

kapsamda

øMKB

hisse

senedi

piyasasÕnÕn

özelliklerini

anlayabilmektir. Menkul kÕymet ödünç iúlemleri ve açÕ÷a satÕú menkul kÕymet
piyasalarÕnda daima birlikte uygulanmakta oldu÷undan bu çalÕúmada her iki konu
birlikte ele alÕnmÕútÕr.
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ABSTRACT
³SHORT SELLING, SECURITIES LENDING, WORLD APPLICATION AND
AN OVERLOOK ON TURKEY´
Short selling, broadly defined as the sale of securities that the seller does not
own, has long been a practice on which there have been sharply differing views. Some
consider it a practice that adds to market efficiency; others see it as a practice that
benefits markets but which also calls for controls; yet others consider that, on balance,
it is a practice more likely to damage markets than enhance them. As a result, different
jurisdictions have developed different regulatory approaches to short selling. The study
of the characteristics of øMKB market in terms of short selling will help jurisdictions for
developing a regulatory approach and making enhancements. We used available short
selling data to take a close look at several day-to-day aspects of short selling in øMKB.
This study reveals important information about this form of investing, enhances
understanding of the øMKB itself. Because securities lending and short selling are
practiced together across markets all around the world, both are studied together in
this work.
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ÖNSÖZ
Finansal sistemin bir parçasÕ olan sermaye piyasalarÕ ekonomik geliúme ve
kalkÕnmada önemli bir fonksiyona sahiptir. Sahip olunmayan bir menkul kÕymetin
satÕlmasÕ anlamÕna gelen açÕ÷a satÕú iúlemleri, sermaye piyasalarÕnda kullanÕlan bir
iúlem stratejisidir ve piyasa etkinli÷ine birçok katkÕsÕ bulunmaktadÕr. AçÕ÷a satÕú
iúlemleri piyasalarÕn likiditesine katkÕ sa÷lamakla birlikte, menkul kÕymet fiyatlarÕnÕn
denge noktasÕna daha çabuk ulaúmasÕnÕ sa÷lamaktadÕr. Ancak açÕ÷a satÕú iúlemleri
birtakÕm riskler taúÕmaktadÕr. Piyasaya olan pozitif etkilerinden dolayÕ birçok ülke
açÕ÷a satÕú iúlemlerinin risklerine karúÕlÕk bu tür iúlemleri yasaklama yoluna gitmemiú,
ama düzenleyici kurumlarÕ vasÕtasÕyla getirmiú oldu÷u kÕsÕtlamalarla açÕ÷a satÕú
iúlemlerinin risklerinden korunma ve açÕ÷a satÕúÕn piyasalara olan faydalarÕndan
yararlanma yoluna gitmiúlerdir. Menkul kÕymet ödünç iúlemleri de açÕ÷a satÕú ile
birlikte uygulanmakta, açÕ÷a satÕú ve benzeri arbitraj stratejilerine imkan
sa÷lamaktadÕr.
Bu çalÕúmada açÕ÷a satÕú iúlem stratejisi kullanÕlarak yapÕlan yatÕrÕm aktivitesi
ve bu kapsamda øMKB hisse senedi piyasasÕnÕn özellikleri incelenmiútir. Menkul kÕymet
ödünç iúlemleri ve açÕ÷a satÕú, sermaye piyasalarÕnda daima birlikte uygulanmakta
oldu÷undan her iki konu birlikte ele alÕnmÕútÕr. AçÕ÷a satÕú uygulamasÕ bu çalÕúmada
sadece hisse senetleri açÕsÕndan incelenmiútir. Bu çalÕúmanÕn açÕ÷a satÕú ve menkul
kÕymet ödünç iúlemleri ile ilgili geliútirilecek yaklaúÕm ve düzenleyici uygulamalara
yardÕmcÕ olmasÕ amaçlanmÕútÕr.
Bu çalÕúmayÕ sonuçlandÕrmamda görüúleri ile katkÕda bulunan danÕúman
hocam Prof. Dr. ølhan Uluda÷¶a, doktora programÕ sürecinde gösterdikleri anlayÕú ve
verdikleri destekten dolayÕ Takasbank¶taki ve øMKB¶deki çalÕúma arkadaúlarÕma,
de÷erli çalÕúma arkadaúÕm Özgür Uysal¶a, Gültekin Bayar¶a ve deste÷ini esirgemeyen
aileme çok teúekkür eder, çalÕúmamÕn tüm ilgili kiúi, kurum ve kuruluúlara yararlÕ
olmasÕnÕ dilerim.
østanbul, 2008
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GøRøù
Finansal sistem, genellikle geliúmiú olan ekonomilerde, belirli kurumlarÕn ve
pazarlarÕn bir arada ve karúÕlÕklÕ olarak birbirlerini etkileyen temel fonksiyonlarÕnÕ
gerçekleútirmek amacÕyla bir araya gelmeleri sonucu oluúmaktadÕr. Geliúmiú bir
ekonomide iyi iúleyen finansal sistemin üstlendi÷i rol tartÕúÕlmazdÕr. Finansal sistemin
bir parçasÕ olan sermaye piyasalarÕ da ekonomik geliúme ve kalkÕnmada önemli bir
fonksiyona sahiptir. Sermaye piyasalarÕnÕn fonksiyonlarÕnÕ baúarÕlÕ bir úekilde yerine
getirebilmesi ve geliúip büyüyebilmesi için en önemli niteliklerden biri likiditedir, yani
büyük montanlÕ yatÕrÕm pozisyonlarÕnÕ hÕzlÕ, düzgün, minimum piyasa etkisi ile
satabilme ve alabilme yetisidir.
Sermaye piyasasÕ araçlarÕna yatÕrÕm düúük fiyattan satÕn alÕp yüksek fiyattan
satma ilkesine dayanÕr. AçÕ÷a satÕú iúlemleri de bu ilkeden farklÕ de÷ildir. AçÕ÷a satÕú
iúlemlerindeki fark söz konusu ilkenin tersten uygulanmasÕdÕr. AçÕ÷a satÕú sahip
olunmayan veya sahip olundu÷u halde teslim edilmek istenmeyen bir menkul kÕymetin
ödünç alÕnarak satÕlmasÕnÕ ifade etmektedir. AçÕ÷a satÕú iúlemi, fiyatlarda düúüú
beklentisine sahip olundu÷unda gerçekleútirilmektedir. Beklentinin gerçekleúmesi
durumunda elinde bulunmayan menkul kÕymeti satmÕú olan yatÕrÕmcÕ, aynÕ menkul
kÕymeti daha ucuz bir fiyatla satÕn alarak ödünç verene iade etmektedir. Yani menkul
kÕymet piyasalarÕnda genelde uygulanmaya çalÕúÕlan ³düúük al-yüksek sat´ stratejisi
yine uygulanmakta fakat iúlemlerin sÕrasÕ de÷iúmektedir. Teknik olarak açÕ÷a satÕú,
açÕ÷a satÕlacak olan menkul kÕymetlerin borçlanÕlmasÕyla baúlar. Çünkü açÕ÷a satÕú
yapan taraf açÕ÷a satÕúÕ yapÕlacak olan menkul kÕymete ya hiç sahip de÷ildir veya sahip
oldu÷u halde bunlarÕ elinden çÕkarmak istememektedir. Yani her iki durumda da açÕ÷a
satÕúÕ yapan kiúi karúÕ tarafa takas günü teslimat yapabilmek için menkul kÕymeti ödünç
almak durumundadÕr.
AçÕ÷a satÕú yükselen bir piyasada hisse senedinin gere÷inden fazla
de÷erlenmesini engelledi÷i gibi, düúen bir piyasada da düúüúü de÷iútirmek için gereken
talebi de yaratabilmektedir. Piyasada iyileúmenin ilk iúaretlerinden biri açÕ÷a satÕlan
hisse senetlerinin geri alÕnmasÕ sonucunda bu hisse senedinin fiyatÕnda meydana gelen
artÕútÕr. AçÕ÷a satÕú konjonktürün her iki yönünde de dengeleyici rol oynayabilmektedir.
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AçÕ÷a satÕúÕn piyasa etkinli÷ine birçok katkÕsÕ bulunmaktadÕr. AçÕ÷a satÕú
iúlemleri herhangi bir piyasanÕn likiditesine katkÕ sa÷lamakla birlikte, fiyatlarÕn denge
noktasÕna daha çabuk ulaúmasÕnÕ sa÷lamaktadÕr. YatÕrÕmcÕlar fiyatÕnÕ düúük bulduklarÕ
hisse senetlerini satÕn alÕp, fiyatÕnÕ yüksek bulduklarÕ hisse senetlerini açÕ÷a satarak
istedikleri spekülatif pozisyonu alabilmektedirler. Söz konusu iúlemler için de gerekli
bilgileri toplamakta ve piyasanÕn bilgisel etkinli÷inin artmasÕna etkide bulunmaktadÕrlar.
AçÕ÷a satÕú engellenirse yatÕrÕmcÕ iyi beklentileri olan hisse senetlerini satÕn alacak,
ancak kötü beklentileri olan hisse senetleri ile ilgili olarak hiçbir úey yapamayacaktÕr.
AçÕ÷a satÕúlarÕn engellendi÷i böyle bir piyasada fiyatlar olmasÕ gereken düzeyin üzerine
çÕkabilecektir.
Likiditeyi arttÕran en önemli faktörlerden biri de menkul kÕymet ödünç alma ve
verme fonksiyonlarÕnÕn geliúimidir. Menkul kÕymet ödünç iúlemleri bir likidite
kayna÷ÕdÕr, açÕ÷a satÕú ve benzeri arbitraj stratejilerine imkan sa÷lamaktadÕr. Menkul
kÕymet ödünç iúlemleri sadece açÕ÷a satÕúta de÷il hisse senedi bazlÕ türev ve di÷er
sermaye piyasasÕ araçlarÕnÕn kullanÕmÕndan do÷an riskleri hedge etmek amacÕyla da
kullanÕlmaktadÕr.
Menkul kÕymet ödünç iúlemleri ve açÕ÷a satÕú menkul kÕymet piyasalarÕnda
daima birlikte uygulanmakta oldu÷undan bu çalÕúmada her iki konu birlikte ele
alÕnmÕútÕr. AçÕ÷a satÕú teorisi günümüz teorik geliúmeleri de dikkate alÕnmak suretiyle
birçok yönden tekrar ele alÕnmÕú, açÕ÷a satÕú iúlemlerinin türleri, iúleyiú mekanizmasÕ,
nedenleri üzerinde durulmuú, açÕ÷a satÕú iúlemlerinden kaynaklanan riskler belirtilmiú
ve bu risklerden korunma yollarÕ açÕklanmÕútÕr. AyrÕca, geliúmiú ülkelerdeki düzenleyici
kuruluúlarÕn açÕ÷a satÕúla ilgili olarak yapmÕú olduklarÕ son çalÕúmalara de÷inilmiú ve
bazÕ önerilerde bulunulmuútur. Buna paralel menkul kÕymet ödünç iúlemlerinin geliúmiú
piyasalardaki teknik yapÕsÕ ve uygulama biçimi ele alÕndÕktan sonra Türkiye¶deki
uygulama biçimi ile uygulama koúullarÕ konusunda de÷erlendirme yapÕlmÕútÕr.
AçÕ÷a satÕú iúlemleri ile ilgili üç ayrÕ yaklaúÕm bulunmaktadÕr. ølki piyasa
etkinli÷ini arttÕrdÕ÷Õ yönündedir, ikincisi piyasalar için faydalÕ oldu÷u fakat kontrollü
olmasÕ gerekti÷idir, üçüncüsü ise piyasalarÕ iyileútirmenin ötesinde zarar verdi÷i
yönündedir. Bu yaklaúÕmlar ile paralel olarak açÕ÷a satÕú iúlemleri için farklÕ düzenleyici
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uygulama ve yaklaúÕmlar geliútirilmiútir. AçÕ÷a satÕú ile ilgili geliútirilecek yaklaúÕm ve
düzenleyici uygulamalara karar verirken øMKB hisse senedi piyasasÕnda yapÕlan açÕ÷a
satÕú iúlemlerinin karakteristi÷inin ve genel olarak øMKB hisse senedi piyasasÕnÕn
özelliklerinin dikkate alÕnmasÕ gerekti÷i düúünülmüútür. øMKB hisse senedi piyasasÕnda
günlük açÕ÷a satÕú ile ilgili olarak yayÕnlanan veri kullanÕlarak açÕ÷a satÕú iúlemlerinin
genel karakteristi÷i incelenmiútir. Bu çalÕúmada amaçlanan açÕ÷a satÕú iúlem stratejisi
kullanÕlarak yapÕlan yatÕrÕm aktivitesini ve bu kapsamda øMKB hisse senedi piyasasÕnÕn
özelliklerini anlayabilmektir.
ÇalÕúmanÕn birinci bölümünde genel olarak hisse senedi piyasalarÕnda
gerçekleútirilen açÕ÷a satÕú ve menkul kÕymet ödünç iúlemleri, birlikte ele alÕnmÕútÕr. Bu
iúlemler ile ilgili düzenlemeler, iúleyiú biçimi, türleri açÕklandÕktan sonra bu tür
iúlemlerde karúÕlaúÕlabilecek riskler ve risklerin önlenebilmesi için yapÕlmasÕ gerekenler
açÕklanmÕútÕr. AçÕ÷a satÕú iúlemleri ile ba÷lantÕlÕ olarak organize vadeli piyasalarda asÕl
olarak futures ve opsiyon sözleúmeleri iúlem görmektedir. Bu bölümde futures ve
opsiyon sözleúmelerin açÕ÷a satÕú iúlemleri ile ba÷lantÕsÕ ele alÕnmÕútÕr.
ÇalÕúmanÕn ikinci bölümünde açÕ÷a satÕú ve bunun uzantÕsÕ úeklinde menkul
kÕymet ödünç iúlemleri ile ilgili teorik altyapÕ açÕklanmÕú ve literatür çalÕúmasÕ
yapÕlmÕútÕr. AçÕ÷a satÕú ile ilgili teorik ve ampirik çalÕúmalarÕn büyük ço÷unlu÷u açÕ÷a
satÕú kÕsÕtlamalarÕ ve bu kÕsÕtlamalarÕn fiyatlamaya etkisi ve açÕ÷a satÕúÕn yatÕrÕm
stratejilerini uygulamada kullanÕlÕúÕ hakkÕndadÕr.
Üçüncü bölümde yurt dÕúÕndaki açÕ÷a satÕú ve menkul kÕymet ödünç
iúlemlerinin uygulamasÕna iliúkin bilgiler verilmiútir. ÇalÕúmada bu konuda di÷er
ülkelere de rehberlik etmiú olan Amerika ve øngiltere uygulamasÕ esas alÕnmÕútÕr.
Türkiye¶de açÕ÷a satÕú ve menkul kÕymet ödünç iúlemlerine iliúkin Sermaye PiyasasÕ
Kurulu (SPK), østanbul Menkul KÕymetler BorsasÕ (øMKB) ve Takasbank
düzenlemeleri açÕklandÕktan sonra, uygulamaya iliúkin bilgiler ve istatistikler
verilmiútir.
Dördüncü bölümde øMKB hisse senedi piyasasÕnda yapÕlan açÕ÷a satÕú
iúlemleri ile ilgili olarak kümeleme analizi yöntemi ile bir dizi soruya yanÕt aranmÕú, bu
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iúlemlerin istatistik analizleri yapÕlmÕú ve sonuçlar yorumlanmÕútÕr. 2006-2007 tarihleri
arasÕnda iki yÕllÕk dönem için øMKB¶de iúlem gören ve açÕ÷a satÕúa yo÷un olarak konu
olmuú ilk 29 adet hisse senedi, açÕ÷a satÕú miktarlarÕ ve iúlem miktarlarÕ baúlÕklarÕ
altÕnda kümelenmiútir. Analiz çalÕúmasÕnÕn devamÕnda Eylül-KasÕm 2007 dönemine ait
3 aylÕk veri seti üzerinde birtakÕm istatistikler ile bu dönem içinde øMKB¶de iúlem
gören tüm hisse senetlerine ait açÕ÷a satÕú iúlemlerinin genel olarak analizi yapÕlmÕútÕr.
AçÕ÷a satÕú yapan kiúilerin hisse senedi fiyatlarÕnÕn düúece÷i beklentisi içerisinde açÕ÷a
satÕú yaptÕ÷Õ varsayÕmÕndan yola çÕkÕlmÕútÕr.
Sonuç bölümünde ise, çalÕúmanÕn kÕsa bir özeti ve konunun genel bir
de÷erlendirmesi ile Türkiye¶de açÕ÷a satÕú ve menkul kÕymet ödünç iúlemlerinin etkin ve
mevzuata uygun bir úekilde yürütülebilmesi için yapÕlmasÕ gereken düzenleme ve
sa÷lanmasÕ gereken koúullara de÷inilmiútir.
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1. HøSSE SENEDø PøYASALARINDA AÇIöA SATIù VE
MENKUL KIYMET ÖDÜNÇ øùLEMLERø

1.1. Finansal Sistem
Finansal sistem, bir ekonomi için son derece büyük önem arz eden fon
dolaúÕmÕnÕn sa÷lanabilmesinde, piyasalarÕ, araçlarÕ, aracÕlarÕ ve çeúitli hukuki
düzenlemeleriyle

bir

organizasyon

olarak

tanÕmlanabilir.

Bu

organizasyonun

faaliyetlerine devam edebilmesi için, öncelikle ekonomik birimlerin tasarrufta
bulunmalarÕ ve farklÕ ekonomik birimlerin çeúitli nedenlerle bu tasarruflara ihtiyaç
duymasÕ gerekmektedir.
Finansal

sistem,

tasarruflarÕ

neticesinde

fon

fazlasÕ

olanlarla,

gerçekleútirecekleri yatÕrÕmlarÕ için fon açÕ÷Õ olanlarÕn bir araya geldi÷i piyasalardan
oluúmaktadÕr. Finansal sistem içerisindeki piyasalarda fon transfer iúlemleri gerçekleúir.
Finansal sistem, fon arz ve talebini yürüten finansal kurumlar, fon transferi esnasÕnda
kullanÕlan finansal araçlar ve tüm bunlarÕ düzenleyen hukuki ve idari kurallardan
oluúmaktadÕr.
Finansal hizmetler ekonomisinin, finansal piyasalar, finansal kurumlar ve
finansal araçlardan oluúan üç temel bileúeni bulunmaktadÕr. Finansal piyasalar, kÕsa ve
uzun vadeli sermaye hareketlerinin karúÕlÕklÕ etkileúimde bulundu÷u organizasyonlar
olarak tanÕmlanmaktadÕr. Finansal piyasalarÕn çalÕúabilmesi, finansal sistemin genel
anlamda ekonomi içerisindeki etkinli÷ine ba÷lÕdÕr1.
1.1.1. Finansal Piyasalar
Finansal piyasa bir ülkede fon kullananlar ile fon arz edenler arasÕnda fon
akÕmlarÕnÕ düzenleyen kurumlar, akÕmÕ sa÷layan araç ve gereçler ile bunlarÕ düzenleyen
hukuki ve idari kurallardan oluúan doku úeklinde tanÕmlanabilmektedir.

1

ølhan Uluda÷ ve Eriúah ArÕcan, Finansal Hizmetler Ekonomisi, østanbul: Beta BasÕm YayÕm, 2001, s.
116.
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Finansal piyasalarÕ çeúitli kÕstaslara göre sÕnÕflandÕrmak mümkündür. Bu
kÕstaslar, piyasada oluúan iúlemler, kullanÕlan araçlarÕn vadeleri ve türleri, piyasayÕ
düzenleyen kurallar olabilir.
øúlemlere göre finansal piyasalar, spot piyasalar, futures ve forward piyasalar,
over-the-counter (OTC) piyasalar, opsiyon piyasalarÕ, swap piyasalarÕ olarak gruplara
ayrÕlabilirler.
Finansal araçlarÕn vadelerine göre piyasalar para piyasasÕ ve sermaye piyasasÕ
olarak ikiye ayrÕlmaktadÕr.
Finansal aracÕn türlerine göre ise finansal piyasalar hisse senedi piyasasÕ, tahvil
piyasasÕ, döviz ve altÕn piyasasÕ olarak sÕnÕflandÕrÕlabilir.
PiyasayÕ düzenleyen kurallara göre finansal piyasalar örgütlenmiú ve
örgütlenmemiú piyasalar olarak bir ayrÕma tabi tutulmaktadÕr.
Finansal piyasalarÕ çeúitli kÕstaslara göre sÕnÕflandÕrmak mümkündür. Ancak
burada bu sÕnÕflandÕrmalarÕn detayÕna girilmeyecek, finansal piyasalar para ve sermaye
piyasalarÕ olarak bir ayrÕma tabi tutulacak, di÷er bölümlerde açÕklanmaya çalÕúÕlacak
olan konulara bir altyapÕ oluúturmasÕ amacÕyla hisse senedi, futures ve opsiyon
piyasalarÕndan kÕsaca bahsedilecektir.
1.1.1.1. Finansal AraçlarÕn Vadelerine Göre Piyasalar
1.1.1.1.1. Para PiyasalarÕ
Para piyasasÕ kavramÕ gerek batÕda gerekse ülkemizde aynÕ anlamlarda
kullanÕlmaktadÕr. BatÕlÕ kaynaklarda para piyasasÕ kÕsa vadeli likiditesi yüksek, riski
düúük piyasa olarak tanÕmlanmaktadÕr. Vadesi en çok bir yÕla kadar olan fon arz ve
talebinin karúÕ karúÕya geldi÷i piyasaya para piyasasÕ denmektedir. Bu piyasanÕn
kurumlarÕ daha çok ticari bankalar ve kamu kurumlarÕdÕr. øúletmeler genellikle
bankalardan sa÷ladÕklarÕ kÕsa vadeli kredilerle ³iúletme sermayesi´ ihtiyaçlarÕnÕ
karúÕlamaktadÕrlar. Devlet de hazine bonosu devlet tahvili gibi kÕsa vadeli finansal
araçlar ihraç ederek sa÷ladÕ÷Õ fonlarla kÕsa vadeli ihtiyaçlarÕnÕ gidermeye çalÕúmaktadÕr.

6

Para piyasalarÕnda kÕsa vadeli likidite fazlasÕ olanlarla, kÕsa vadeli likidite açÕ÷Õ
olanlar karúÕ karúÕya gelmektedir. Likidite fazlasÕ olan bu tasarrufu karúÕlÕ÷Õnda bir ödül
yani faiz talep etmekte, likidite açÕ÷Õ olan ise tasarruf açÕ÷ÕnÕ belirli bir bedel, yani faiz
ödeyerek kapatmak istemektedir.
Para piyasalarÕnÕn genel kabul görmüú temel özellikleri úöyle sÕralanabilir2:
•

Bu piyasalar iyi örgütlenmiú bir kurumsal yapÕya sahip.

•

øyi e÷itilmiú, piyasa deneyimleri olan profesyoneller iúlem yapÕyor.

•

Piyasada iúlem yapan katÕlÕmcÕlarÕn kredibilitesi çok yüksek, bu
nedenle normal koúullarda iúlemler teminat istemeden yapÕlÕyor.

•

Para piyasalarÕnda iúlem gören ürünler büyük ölçüde standart. Ancak
katÕlÕmcÕlara uygun ürünleri de piyasa da bulmak mümkün oluyor.

Para piyasasÕnda her bir birim hem arz hem de talep eden özelli÷ine sahiptir.
Para piyasasÕndan borç alanlar, para piyasasÕ araçlarÕnÕ arz edenler fakat para talep
edenlerdir. Ödünç verenler ise para piyasasÕ araçlarÕnÕ talep edenler fakat para arz
edenlerdir.
Bu piyasanÕn araçlarÕ, mevduata dayalÕ belgeler, kÕsa vadeli senetler ve devletin
çÕkardÕ÷Õ hazine bonolarÕ gibi araçlardÕr. Para piyasasÕndaki iúlemlerin vadesi bir
günden bir yÕla kadar de÷iúir ancak bir yÕldan daha fazla de÷ildir. Bu nedenle de bu
piyasadan sa÷lanan fonlar kÕsa sürede paraya çevrilmesi mümkün olan varlÕklarÕn
finansmanÕnda kullanÕlmaktadÕr.
Devlet para piyasasÕ araçlarÕnÕ arz eden en önemli ekonomik birimdir. Devlet
finansal araçlarÕnÕn büyük boyutlarda olmasÕ fon gereksiniminin boyutlarÕ konusunda
da bir fikir vermektedir. Devletten sonra para piyasasÕ araçlarÕnÕ arz eden en önemli
birim ticari bankacÕlÕk sistemi olmaktadÕr. Ticari bankalar, iúletmelerin ve tüketicilerin

2

Sadi Uzuno÷lu, Para ve Döviz PiyasalarÕ, ECU E÷itim ve DanÕúmanlÕk Hizmetleri San. Ve Tic. Ltd.
ùti: østanbul, 2000, s. 23.
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kredi ihtiyaçlarÕnÕ karúÕlamak için gerek duyduklarÕ fonlarÕn büyük bir kÕsmÕnÕ para
piyasasÕndan elde ederler.
Merkez BankalarÕ, para ve kredi iúlerini ticari hayatÕn ihtiyacÕna ve devletin
ekonomi politikasÕna göre düzenlemeye çalÕúan, senyoraj hakkÕnÕ kullanan, bankalarÕn
nakit rezervlerini muhafaza eden, bankalar arasÕnda takas iúlemlerini düzenleyen,
uluslar arasÕ ödemelerde döviz gelir ve gider hesaplarÕnÕ tutan ve ülkenin döviz ve altÕn
rezervlerini muhafaza eden üst bir finansal kurumdur3. Merkez bankasÕnÕn kullandÕ÷Õ
araçlar olarak, munzam karúÕlÕklarÕ, açÕk piyasa iúlemleri, açÕk piyasadan geri satÕn alma
anlaúmalarÕ ve Õskonto oranlarÕ sayÕlabilir.
1.1.1.1.2. Sermaye PiyasalarÕ
Basit ve geniú tanÕmÕ ile sermaye piyasasÕ sermaye arz ve talebinin karúÕlaútÕ÷Õ
piyasadÕr.
Sermaye piyasasÕ, orta, uzun ve sonsuz vadeli fonlarÕn arz ve talebinin aracÕ
kuruluúlar aracÕlÕ÷Õ ile ve menkul kÕymetlere ba÷lÕ olarak karúÕlaútÕ÷Õ piyasadÕr. Bu
tarifin içine girmeyen her türlü sermaye hareketleri , kredi, döviz, altÕn, ticari senet gibi
do÷rudan do÷ruya veya dolaylÕ olarak fon transferlerine sebep olan bütün alÕú veriúler
sermaye piyasasÕndan daha geniú bir kavram olan mali piyasanÕn çerçevesi içinde kalÕr.
Bu sebeple sermaye piyasasÕ da mali piyasanÕn bir parçasÕdÕr.
Mali piyasada genel finans sistemi içinde kÕsa vadeli fonlarÕn arz ve talep
edildi÷i bölüm para piyasasÕ olarak kabul edilir. Para piyasasÕ geçici ve mevsimlik nakit
sÕkÕntÕsÕnÕn giderilmesi için, sermaye piyasasÕna ise genellikle sabit yatÕrÕmlar ve
devamlÕ iúletme sermayesinin finansmanÕ için baúvurulur. Para piyasasÕnda kaynaklar
vadeli ve vadesiz mevduat, sermaye piyasasÕnda ise devamlÕlÕk arz eden tasarruflardÕr.
FarklÕ yönlerine ra÷men bu iki piyasa birbiriyle iliúki halindedir. Fon talep
edenler yatÕrÕm araçlarÕna göre bu iki piyasadan birine veya her ikisine de
baúvurabilirler.

3

Uluda÷ ve ArÕcan, s. 12.
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Sermaye piyasasÕnda arz ve talep bazÕ araçlar yardÕmÕ ile karúÕlaúÕr. Bu araçlara
sermaye piyasasÕ araçlarÕ ve menkul kÕymetler diyoruz. Sermaye fonlarÕ menkul
kÕymetlerin alÕm satÕmÕ yoluyla el de÷iútirir. O halde sermaye piyasasÕnÕ menkul
kÕymetler piyasasÕ ile birlikte düúünmek zorundayÕz.
Sermaye piyasasÕnÕn yapÕsÕnÕ; hukuki çerçeve, sermaye kurumlarÕ, sermaye
piyasasÕnÕn araçlarÕ, menkul kÕymet arz edenler, menkul kÕymet talep edenler ve aracÕlar
olarak incelemek gerekir.
Sermaye piyasalarÕ, farklÕ kriterlere göre çeúitli ayrÕmlara tabi tutulmaktadÕr.
1- Menkul De÷erlerin Sermaye PiyasasÕnda øúlem Görme ùekilleri
BakÕmÕndan
Sermaye piyasasÕnda fonlar kÕymetli evrak hükmündeki belgeler karúÕlÕ÷Õnda el
de÷iútirdi÷ine göre, fon sahipleri bu belgeleri iki úekilde satÕn alabilirler: ya ilk ihraçtan,
veya ikinci elden.
a- Birincil Piyasa
Tasarruf sahiplerinin tahvil ve hisse senedi gibi hak temsil eden belgeleri
do÷rudan do÷ruya ihraç eden kuruluúlardan veya bunlara ihraçta aracÕlÕk eden
kurumlardan alabildikleri durumlarda birincil piyasa, (primary market) söz konusudur4.
b- økincil Piyasa
økincil piyasa (secondary market) menkul kÕymetlerin paraya çevrilmesini
sa÷layan piyasadÕr ve menkul kÕymetlerin likiditesini arttÕrarak birincil piyasaya talep
yaratÕr, onun geliúmesini sa÷lar5. økincil piyasanÕn en iyi teúkilatlanmÕú bölümü menkul
kÕymet borsalarÕdÕr. Borsalardan baúka birde borsa dÕúÕ (over the counter : tezgah üstü)
piyasa vardÕr.

4

David S. Kidwell, Richard L. Peterson and David W. Blackwell, Financial Institutions, Markets and
Money ,6. Edition , USA:The Dryden Press, 1997, s. 75.
5
Kidwell, Peterson and Blackwell, s. 267-268.
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c- Üçüncül Piyasa
Borsaya kayÕtlÕ hisse senetlerinin borsa dÕúÕnda alÕnÕp satÕlmasÕyla oluúan
piyasadÕr. Özellikle Amerika Birleúik Devletleri¶nde (ABD) yaygÕn olan ve ³tezgah
üstü´ (over the counter) olarak adlandÕrÕlan bu tür piyasalarda alÕm ve satÕm iúlemi belli
bir mekana ve zamana ba÷lÕ olmadan gerçekleútirilmektedir6. Bu piyasalarÕn yapÕsÕ,
tÕpkÕ organize olmamÕú sermaye piyasasÕ yapÕsÕna benzemektedir. Piyasadaki aracÕlar,
her yerde pazar oluúturmaya çalÕúÕrlar. AracÕlar, borsadaki menkul kÕymetlerden oluúan
büyük menkul kÕymet stoklarÕna sahiptirler. Bu piyasadaki aracÕlar, organize borsadaki
acentelerin rakibi durumundadÕrlar. Onun için acentelerin komisyonlarÕnÕn azalmasÕna
neden olabilirler7.
d- Dördüncül Piyasa
AracÕ kurumlarÕn tamamen ortadan kaldÕrÕldÕ÷Õ, iúlemlerin do÷rudan
yatÕrÕmcÕlar arasÕnda gerçekleútirildi÷i piyasalardÕr. Bu tip iúlemler daha çok,
kurumsallaúmÕú büyük yatÕrÕmcÕlar arasÕnda gerçekleútirilir. BunlarÕn avantajlÕ yönü,
iúlemlerin giderlerini tümüyle ortadan kaldÕrmalarÕdÕr8. Dördüncül piyasada faaliyet
göstermenin belli baúlÕ nedenleri , daha iyi bir fiyat sa÷lama umudu, komisyondan
tasarruf, iúlemlerin hÕzla sonuçlandÕrÕlmasÕ, iúletme adÕnÕn gizli tutulmasÕ, vb. nedenler
olabilir. Sermaye piyasasÕnÕn geliúmiú oldu÷u ülkelerde, özel úahÕslara ait dördüncül
piyasa iúlemleri yapan örgütler vardÕr. Bu örgütler, alÕcÕ ve satÕcÕ arasÕndaki
haberleúmeyi telefon veya do÷rudan görüúme ile sa÷lamaktadÕrlar9.
2- Kurumsal Piyasa Yerinin Olup OlmamasÕ BakÕmÕndan
a- Örgütlenmiú(organize) Sermaye PiyasalarÕ
Menkul KÕymet BorsalarÕdÕr. Genel olarak borsa kavramÕndan alÕcÕ ile satÕcÕnÕn
veya onlarÕn vekillerinin emtia, menkul kÕymet veya buna benzer misli emtia veya
6

William F. Sharpe, Gordon J. Alexander and Jeffery V. Bailey, Investments, Sixth Edition, USA:
Prentice-Hall International, Inc., 1999, s. 59.
7
Ali Ceylan ve Turhan Korkmaz, Sermaye PiyasasÕ ve Menkul De÷erler Analizi, Bursa: Ekin
Kitapevi, 2000, s. 18.
8
Sharpe, Alexander and Bailey, s. 62.
9
Ceylan ve Korkmaz, s. 19-20.
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kÕymetten sayÕlan di÷er úeyler üzerinde alÕm-satÕm yapmak amacÕ ile bir araya
geldikleri, belirli sürelerde belirli yerlerde kurulan, belli kurallarla çalÕúan organize
edilmiú merkezi pazarlar anlaúÕlmaktadÕr10.
Borsalar genel olarak iú konularÕna göre adlandÕrÕlmaktadÕrlar. Döviz borsasÕ
(foreign exchange bourse), ticaret borsasÕ (commodity exchange), altÕn borsasÕ (gold
exchange), menkul kÕymetler borsasÕ (securities exchange) gibi. Menkul kÕymet
borsalarÕnÕn daha geliúmiú tipleri vadeli iúlemler borsasÕ (futures exchange) ve opsiyon
borsasÕ (options exchange) gibi adlar taúÕr.
b- Örgütlenmemiú(serbest) Sermaye PiyasalarÕ
Bu

tür

örgütlenmemiú

piyasalar,

menkul

kÕymetler

piyasasÕnÕn

tamamlayÕcÕsÕdÕr. Bu piyasalarÕn merkezi bir yerleúimi yoktur. Burada borsaya kayÕtlÕ
olmayan üyelerde iúlem yapabilirler11.
3- PiyasanÕn Co÷rafi Geniúli÷i BakÕmÕndan
a- Yöresel Piyasalar
Belli bir yörede faaliyet gösteren mahalli nitelikte piyasalardÕr.
b- Ulusal Piyasalar
Faaliyetleri belli bir co÷rafi alan ile sÕnÕrlÕ olmayan, tüm ülkede faaliyet
gösteren piyasalardÕr. Bu tür piyasalarda, mali iúlemin iki tarafÕ da aynÕ ülkede yerleúik
kiúi ve kurumlardÕr.
c- UluslararasÕ Piyasalar
Fon arz ve talebinin farklÕ ülkelerde oturan kiúi veya kurumlar arasÕnda
gerçekleúti÷i piyasalardÕr. Bir baúka ifade ile, ulusal fonlarÕn yabancÕlara veya yabancÕ

10
11

Kidwell, Peterson and Blackwell, s. 57.
Kidwell, Peterson and Blackwell, s. 271.
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fonlarÕn yerli kullanÕcÕlara sa÷landÕ÷Õ durumlarda sermaye piyasalarÕ uluslararasÕ bir
nitelik kazanÕr12.
1.1.1.2. Finansal AraçlarÕn Türlerine Göre Piyasalar
1.1.1.2.1. Hisse Senedi PiyasalarÕ (østanbul Menkul KÕymetler BorsasÕ)
1985 yÕlÕnda faaliyete geçen øMKB¶de ilk hisse senedi iúlemleri, 1986 yÕlÕnda
gerçekleúmiútir. øMKB¶ye SPK tarafÕndan aracÕlÕk faaliyetinde bulunmak üzere yetki
belgesi verilmiú olan aracÕ kuruluúlar (aracÕ kurumlar ve bankalar) üye olabilir.
øMKB¶de sadece øMKB üyeleri iúlem yapabilirler. øMKB¶de alÕm satÕm yapmak isteyen
yatÕrÕmcÕlar emirlerini borsa üyeleri aracÕlÕ÷Õyla borsaya iletirler. Borsa üyeleri, Borsa'da
üye temsilcileri tarafÕndan temsil edilirler.
Hisse Senetleri PiyasasÕ¶nda birincil ve ikincil piyasa iúlemleri gerçekleútirilir.
øMKB Hisse Senetleri PiyasasÕ'nda aúa÷Õda belirtilen, beú pazar bulunmaktadÕr.
•

Ulusal Pazar

•

økinci Ulusal Pazar

•

Yeni Ekonomi PazarÕ

•

GözaltÕ PazarÕ

•

Fon PazarÕ

³AçÕ÷a SatÕú´ türündeki emirler, GözaltÕ PazarÕ hariç øMKB pazarlarÕndaki tüm
hisse senetlerinde ve Fon PazarÕ¶nda iúlem gören Borsa YatÕrÕm FonlarÕ katÕlma belgesi
paylarÕnda, açÕ÷a satÕú yapmaya yetkisini øMKB¶ye bildirmiú üyeler tarafÕndan
girilebilmektedir. AçÕ÷a satÕú emirlerinin geçerlilik süresi tek seanstÕr. Tüm gün, yani
1¶inci ve 2¶nci seans geçerli açÕ÷a satÕú emri verilemez.

12

Kidwell, Peterson and Blackwell, s. 59.
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Bir piyasada, bir seansta veya belli bir dönemde alÕnÕp satÕlan (el de÷iútiren)
menkul kÕymet adedi iúlem miktarÕdÕr. Borsa'da, her iúlem günü, her iki seansÕn
iúlemleri için ayrÕ ayrÕ hisse senedi bazÕnda iúlem miktarÕ yayÕnlanÕr. FarklÕ pazarlarda
gerçekleúen iúlem miktarlarÕ toplandÕ÷Õnda, øMKB'nin o günkü iúlem miktarÕ ortaya
çÕkar. Birincil piyasadaki iúlemler ayrÕ olarak gösterilir.
Hisse senedinde gerçekleúen her sözleúmedeki hisse senedi sayÕlarÕ ile iúlem
fiyatlarÕnÕn çarpÕlmasÕ sonucu bulunan miktar iúlem hacmidir. Tüm hisse senetlerinin
iúlem hacimleri toplamÕ, Hisse Senetleri PiyasasÕnÕn toplam iúlem hacmini oluúturur.
Bir sermaye piyasasÕ aracÕnÕn, kendisi veya katlarÕ ile iúlem yapÕlabilecek
asgari sayÕsÕ veya de÷eri iúlem birimi olarak ifade edilir. Hisse senetleri piyasasÕnda
iúlem birimi olarak lot kullanÕlÕr. 1 lot 1 adet hisse senedi veya 1 YTL nominal de÷erli
hisse senedine denktir. Fon PazarÕnda da 1 lot 1 adet Borsa YatÕrÕm fonu katÕlma
belgesinden oluúmaktadÕr.
1.1.1.2.2. Vadeli øúlem PiyasalarÕ
Vadeli piyasalarda alÕm satÕma konu menkul kÕymetler pay senedi ve tahvil
gibi herhangi bir úirketin veya devletin çÕkardÕ÷Õ de÷erler olmayÕp, önceden belirlenen
bir vadede ve standart bir büyüklükte, üzerine yazÕlan mal veya kÕymetin teslimini
içeren türev araçlardÕr. Türev ürünler özellikle 1980¶li yÕllarda, uluslararasÕ finans
piyasalarÕnda müúterilerin yatÕrÕm finansmanÕ, risk yönetimi gibi karmaúÕk ve rekabete
yönelik çeúitli ihtiyaçlarÕna cevap verebilmek amacÕyla ortaya çÕkan geliúmiú ürünlerdir.
Para, sermaye ve mal piyasalarÕnÕn mevduat, mevduat sertifikasÕ, hazine bonosu, hisse
senedi, tahvil gibi araçlarÕna alternatif olarak geliútirilmiú iúlemleri ve sermaye piyasasÕ
araçlarÕ gelece÷e yönelik belirsizliklerin giderilmesinde istenilen risk düzeyine
ulaúÕlmasÕnda her zaman yeteri kadar esnek olmamaktadÕr. Üstelik bu piyasalarÕn
katÕlÕmcÕlarÕ da her zaman ihtiyaçlarÕnÕ do÷rudan karúÕlayacak araç ve piyasalara
kolaylÕkla ulaúamamaktadÕr. Türev ürünler piyasalarda karúÕlaúÕlan bu güçlükleri
gidermek ve piyasalarÕn aktivitelerini artÕrmak amacÕyla kullanÕlÕr. Bu ürünlerin türev
ürünleri olarak adlandÕrÕlmalarÕ daha önce varolan finansal piyasa araçlarÕndan
do÷rudan türetilmesinden de÷il, piyasanÕn ihtiyaçlarÕ do÷rultusunda geliútirilmiú
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olmalarÕndan kaynaklanmaktadÕr. Türev ürünleri, piyasaya belirli bir likidite sa÷larken,
yatÕrÕmcÕ istedi÷i nakit akÕmÕnÕ elde edebilmekte, borçlanan taraf da ucuz finansman
sa÷layabilmektedir13.
Türev piyasalarÕndan tarihsel olarak en eski olanÕ future iúlemleridir.
Future iúlemler belirli bir de÷erin ki bu de÷er mal, döviz, altÕn ve benzeri
olabilir, gelecekte önceden belirlenmiú bir tarihte, önceden belirlenmiú bir fiyattan
teslimine yönelik iúlemleri ifade etmektedir. Bu iúlemler bir kontrata dayanÕr ve fiziki
piyasalar aracÕlÕ÷Õyla (borsalar) iúlem görür. SatÕcÕ kontratta yer alan varlÕ÷Õn standart
bir miktarÕnÕ önceden belirlenmiú bir fiyattan ve gelecekte önceden belirlenmiú bir
tarihte teslim etmeyi taahhüt ederken, alÕcÕ ise teslimatÕ almayÕ taahhüt eder. Future
iúlemlerinin en temel özelliklerinden birisi, kontratlarÕn standart miktarlar üzerinden
düzenlenme zorunlulu÷udur.
Future iúlemlerin yapÕldÕ÷Õ borsalar organize borsalar olup, belli kurum ve
kurallara sahiptir. Bu borsalara içerisinde alÕnÕp satÕlan mal veya hizmetlerin
özelli÷inden dolayÕ vadeli iúlem borsalarÕ da denilmektedir.
Opsiyon sözleúmesi bir pirim karúÕlÕ÷Õnda üzerinde anlaúÕlan bir mal veya
finansal aracÕ ileriki bir tarihte satÕn alma veya satma hakkÕ veren bir menkul de÷erdir.
Opsiyon sözleúmelerinde future sözleúmelerinde oldu÷u gibi bir taahhüdün yerine
getirilmesi zorunlulu÷u yoktur sadece bir alÕm veya satÕm hakkÕnÕn varlÕ÷Õ söz
konusudur. Opsiyon sözleúmelerinde bir hak söz konusu oldu÷u için belli bir pirim
karúÕlÕ÷Õ vade tarihindeki koúullara göre satÕn alma hakkÕ kullanÕlÕr veya kullanmaktan
vazgeçilebilir 14.
Vadeli iúlem piyasalarÕnÕn temelini oluúturan futures ve opsiyon iúlemleri
ço÷unlukla organize borsalarda iúlem görmekte, bunun do÷al bir sonucu olarak da,
vade, sözleúme büyüklü÷ü, alÕnacak teminatlar, fiyat adÕmlarÕ gibi iúlem kriterleri, ilgili
borsalar tarafÕndan belirlenmektedir. Organize borsalarda iúlem gören vadeli iúlem

13

Naci ArÕkan, ³Türev Ürünleri Menkul KÕymet midir?´, Vergi DünyasÕ Dergisi, SayÕ:200 (Nisan,
1998), s. 94.
14
Niyazi Berk, Finansal Yönetim, 7. Baski, østanbul:Türkmen Kitabevi, 2003, s. 339.
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sözleúmelerinin (futures ve opsiyon sözleúmeleri) standartlaútÕrÕlmasÕnÕn en önemli
nedeni piyasanÕn likit olmasÕnÕ sa÷lamaktÕr. Forward iúlemlerinin en temel özelli÷i ise,
organize borsalarda yapÕlmamasÕ ve dolayÕsÕyla fiyat, miktar vade gibi unsurlarÕn
standart olmayÕp karúÕlÕklÕ anlaúmayla belirlenmesidir.
Forward iúlemleri, belli miktarda malÕn veya finansal aracÕn (hisse senedi,
tahvil, döviz vb.) önceden belirlenmiú bir fiyattan ve gelecekte önceden belirlenmiú bir
tarihte satÕn alÕnmasÕ veya satÕlmasÕ yükümlülüklerini içeren sözleúmeye dayalÕ
iúlemlerdir. Bu sözleúmede varlÕ÷Õn özelli÷i, teslim ve ödemenin yapÕlaca÷Õ tarih, teslim
yeri ve yöntemi, miktarÕ ve fiyatÕ olmak üzere tüm ayrÕntÕlar bulunur. Forward
sözleúmelerinde alÕcÕ belirli bir ihtiyacÕnÕ karúÕlayacak bir varlÕk için sözleúme yapmak
ister. Bu sözleúmenin gerçekleúebilmesi için de aynÕ özelliklere sahip ve aynÕ miktarda
mal veya finansal aracÕ teslim etmeye istekli baúka bir tarafÕn bulunmasÕ gerekir.
Forward sözleúmelerinin özelli÷i, iúlemin gerçekleúti÷i anda, alÕcÕ ve satÕcÕ arasÕnda
para alÕú-veriúinin olmayÕúÕdÕr. AlÕcÕ ile satÕcÕ arasÕnda kararlaútÕrÕlan, forward fiyatÕ söz
konusu varlÕ÷Õn, gelecekteki de÷iúim fiyatÕdÕr. Forward fiyatÕ teslim anÕnda ödenir.
Sözleúmenin sonunda iki taraf da her yönü sözleúmede belirtilen úartlara ba÷lÕ kalÕr15.
1.1.2. Finansal Araçlar
Finansal piyasalar genel olarak, literatürde vadelerine göre iúlem gören araçlar
açÕsÕndan ikiye ayrÕlmaktadÕr; Para piyasasÕ ve sermaye piyasasÕdÕr. Para piyasasÕnda,
kÕsa vadeli veya bir yÕldan daha fazla kÕsa süreli iúlemler (hazine bonolarÕ, banka
kabulleri ve mevduat sertifikalarÕ gibi) yapÕlmaktadÕr. Sermaye piyasasÕnda ise bir
yÕldan uzun vadeli tahviller ve hisse senetleri iúlem görmektedir. Ancak uygulamada her
iki piyasasÕn karúÕlÕklÕ bir iliúki içerisinde oldu÷u gözlenmektedir. Çünkü, ekonomik
sistem içerisinde arz ve talep edenler her iki piyasayÕ da kullanabilmektedir16.
Sermaye PiyasasÕ AraçlarÕ
Sermaye piyasasÕ araçlarÕ, menkul kÕymetler ve di÷er sermaye piyasasÕ
araçlarÕdÕr (SPKn, md.3).
15
16

Berk, s. 343.
Uluda÷ ve ArÕcan, s. 132.
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•

Menkul KÕymetler

•

Di÷er Sermaye PiyasasÕ AraçlarÕ

Menkul KÕymetlerin TanÕmÕ ve UnsurlarÕ
Menkul KÕymetler; ortaklÕk veya alacaklÕlÕk sa÷layan, belli bir mebla÷Õ temsil
eden, yatÕrÕm aracÕ olarak kullanÕlan, dönemsel gelir getiren, misli nitelikte, seri halinde
çÕkarÕlan, ibareleri aynÕ olan ve úartlarÕ Kurulca belirlenen kÕymetli evraktÕr (SPKn,
md.3).
YukarÕdaki tanÕma göre menkul kÕymetin unsurlarÕ aúa÷Õdaki úekilde
sÕralanabilir.
•

Menkul kÕymetlerin tanÕmÕnda en önemli unsur kÕymetli evrak
olmalarÕdÕr. KÕymetli evrak niteli÷indeki bir belgenin temsil etti÷i hak
belgeden ayrÕ olarak kullanÕlamayaca÷Õ ve devredilemeyece÷i gibi,
hakkÕ elde tutarak belgeyi devretmek de mümkün de÷ildir. Bu hak
ancak senet ibraz edilerek kullanÕlÕr ve senet devredilerek devredilir.

•

Standart ve yuvarlak mebla÷lÕ, mislî nitelikte, belli úekil úartlarÕnÕ haiz
kÕymetlerdir.

•

Çok sayÕda ihraç edilip, halka arz edilen kitle senetleridir. Bono, poliçe
gibi tek bir ticari iliúki için düzenlenmezler.

•

Az veya çok devamlÕlÕk arz eder, alacak veya ortaklÕk haklarÕnÕ temsil
ederler.

•

Periyodik (dönemsel) gelir sa÷larlar.

•

Her birinin bir itibari (nominal-üzerinde yazÕlÕ) de÷eri, bir de piyasada
arz ve talebin oluúturdu÷u piyasa de÷eri vardÕr. Tahviller, ihraç eden
tüzel kiúi tarafÕndan vade sonunda nominal de÷er üzerinden ödendikleri
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için piyasa de÷erleri genellikle nominal de÷erin fazla altÕnda veya
üstünde oluúmaz.
•

Menkul kÕymetler nama (registered) ve hamiline (bearer) yazÕlÕ
olabilirler. Hamiline yazÕlÕ kÕymetler para gibidir, kimin elinde ise onun
malÕ sayÕlÕr, sadece teslimle sahip de÷iútirir. Nama yazÕlÕ kÕymetlerde
ise ciro hanesi vardÕr, buraya ciro iúlemi kaydedilir.

•

YatÕrÕm amacÕ ile kullanÕlÕr.

Menkul kÕymetler olarak; hisse senetleri, hisse senedi türevleri, geçici
ilmühaberler, yeni pay alma kuponlarÕ, tahviller, tahvil türevleri, tahvil faiz kuponlarÕ,
hazine bonolarÕ, katÕlma intifa senetleri, kar ve zarar ortaklÕ÷Õ belgeleri, banka bonolarÕ,
banka garantili bonolar, finansman bonolarÕ, varlÕ÷a dayalÕ menkul kÕymetler, gelir
ortaklÕ÷Õ senetleri, gayrimenkul sertifikalarÕ, tertip halinde çÕkarÕlan ve 2 yÕl veya daha
uzun süreli ipotekli borç ve irat senetleri, borsa yatÕrÕm fonu katÕlma belgeleri,
içtüzü÷ünde kurucu dÕúÕndaki aracÕ kuruluúlarca serbestçe alÕm satÕmÕ öngörülen A tipi
yatÕrÕm fonu katÕlma belgelerini sayabiliriz.
Di÷er Sermaye PiyasasÕ AraçlarÕ
Menkul kÕymetler dÕúÕnda kalan ve úartlarÕ kurulca belirlenen evraktÕr. Ancak
çek, poliçe, nakit, bono ile mevduat sertifikalarÕ sermaye piyasasÕ aracÕ olarak
sayÕlmamaktadÕr.
1.2. AçÕ÷a SatÕú øúlemleri
1.2.1. AçÕ÷a SatÕúÕn øúleyiúi
Sermaye piyasalarÕnda yatÕrÕm yapÕlÕrken normal úartlarda herhangi bir
yatÕrÕmcÕ ilgili menkul kÕymetin gelecekteki fiyatÕnÕn yükselece÷i beklentisi ile hareket
etmekte ve kendisi tarafÕndan evvelce daha düúük fiyattan satÕn alÕnmÕú olan menkul
kÕymetin fiyatÕ ile yükselen fiyatlar arasÕndaki farktan kazanç elde etmeyi
arzulamaktadÕr. Oysa ki piyasanÕn veya ilgili menkul kÕymetin fiyatÕnÕn düúmesi ile de
kazanç elde etmek mümkündür. AçÕ÷a satÕú iúlemleri bu düúünce ile yapÕlmaktadÕr.
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Di÷er bir deyiúle açÕ÷a satÕú iúlemi yapanlar ilgili menkul kÕymetin veya piyasanÕn
fiyatlarÕnÕn düúece÷inden hareket etmekte ve yüksek oldu÷unu düúündükleri fiyat
seviyesinden, bir baúka kiúi veya kurumdan ilgili menkul kÕymeti ödünç almak suretiyle
satÕú yapmakta daha sonra fiyatlarÕn düúmesi ile ilgili menkul kÕymeti daha düúük
fiyattan satÕn alÕp ödünç aldÕklarÕ kiúiye geri vermekte ve aradaki fiyat farkÕndan kazanç
sa÷lamaktadÕrlar. Bu durumda açÕ÷a satÕúÕn tanÕmÕnÕ, ileride fiyat düúüúü olaca÷Õ
beklentisiyle ödünç alÕnan menkul kÕymetin satÕlmasÕ iúlemidir, úeklinde yapmak
mümkündür.
Türkiye¶de genel olarak piyasada kullanÕlan ³açÕ÷a satÕú´ kavramÕ kanun
koyucu tarafÕndan da kabul edilmiú ve ilk olarak 1992 yÕlÕnda 3794 sayÕlÕ Kanunla
yapÕlan de÷iúiklik ile SPKn 22/1 maddesinde yer alarak Türk hukuk literatürüne
girmiútir. Söz konusu madde hükmü ile SPK¶ya açÕ÷a satÕú konusunda düzenleme
yapma yetkisi verilmiútir17.
AçÕ÷a SatÕú (Short Selling) ifadesi teknik bir terim olup, sahip olunmayan
herhangi bir de÷erin borçlanÕlarak satÕlmasÕ iúlemini ifade etmektedir18. AslÕnda açÕ÷a
satÕú iúlemi, alÕúÕlagelmiú menkul kÕymet alÕm-satÕm iúleminin (önce alÕnÕp daha sonra
satÕlmasÕ) bazÕ menkul kÕymetlerde tersinden yapÕlmasÕ iúleminden baúka bir úey
de÷ildir. Çünkü açÕ÷a satÕúta yatÕrÕmcÕ, bir menkul kÕymeti önce satÕn alÕp daha sonra
satmak yerine, fiyatÕnÕn düúece÷i beklentisi ile önce satÕp sonra geri almaktadÕr.
YukarÕdaki tanÕmdan da görülece÷i üzere, açÕ÷a satÕúÕn söz konusu olabilece÷i
iki durum mevcuttur. Birinci durumda, açÕ÷a satÕú yapan kiúi, satÕúÕnÕ yaptÕ÷Õ hisse
senetlerine sahip de÷ildir. økinci durumda ise satÕcÕ, satmÕú oldu÷u hisse senetlerine
sahiptir ancak, satÕú sÕrasÕnda bu hisse senetlerini teslim etmek istememektedir. Her iki
durumda da satÕlan hisse senetlerinin alÕcÕ tarafa teslimi bu hisse senetleri borçlanÕlarak
gerçekleútirilmektedir. Uygulamada daha çok birinci durumdaki, yani satÕcÕnÕn sahip
olmadÕ÷Õ hisse senetlerinin açÕ÷a satÕúÕ söz konusu olmaktadÕr. økinci durum olarak ifade
edilen ve satÕcÕnÕn sahip olmakla beraber, satÕúa konu olan hisse senetlerini kendisine ait
olanlardan de÷il de yine borçlanarak gerçekleútirdi÷i açÕ÷a satÕú (short selling against
17
18

Sermaye PiyasasÕ Kanunu, madde:22/1.
Sharpe, Alexander and Bailey, s. 30.

18

the box)19 olarak bilinmektedir. Bu tür açÕ÷a satÕúÕn toplam açÕ÷a satÕú içindeki payÕ
fazla de÷ildir.
AçÕ÷a satÕú iúlemlerinin fazlaca gerçekleútirildi÷i New York Stock Exchange
(NYSE) de açÕ÷a satÕú iúlemi yukarÕdaki tanÕma benzer bir úekilde tanÕmlanmÕútÕr. Bu
tanÕma göre, açÕ÷a satÕú, iki farklÕ unsuru içermektedir20:
•

SatÕcÕnÕn sahip olmadÕ÷Õ herhangi bir hisse senedini satmasÕ,

•

Hisse senedine sahip oldu÷u halde, satÕúa söz konusu olan hisse
senedinin borçlanÕlarak satÕú iúleminin gerçekleútirilmesi.

Herhangi bir piyasada alÕm veya satÕm yapabilmek için -alÕcÕ ve satÕcÕ olmak
üzere- en az iki tarafa ihtiyaç vardÕr. AçÕ÷a satÕú iúlemlerinde ise, bundan farklÕ olarak
menkul kÕymetlerini ödünç veren üçüncü bir taraf bulunmaktadÕr. AçÕ÷a satÕú
yapabilmenin ön koúulu, açÕ÷a satÕlacak menkul kÕymetleri ödünç alabilecek durumda
bulunulmasÕdÕr21.
AçÕ÷a satÕú tekni÷i, içerdi÷i spekülatif motifler nedeniyle ABD¶de gerek piyasa
çevrelerinde gerekse akademik çevrelerde uzun yÕllar tartÕúma konusu olmuútur. AçÕ÷a
satÕú iúlemini eleútiren çevreler, açÕ÷a satÕúÕn sahip olunmayan bir de÷erin satÕlmasÕ
iúlemi oldu÷u için, ahlaki açÕdan do÷ru bir hareket olmadÕ÷ÕnÕ, ayrÕca piyasada fiktif bir
arz yaratarak dengeleri bozdu÷unu istikrarsÕzlÕk yarattÕ÷ÕnÕ ileri sürmüúlerdir. AçÕ÷Õ
satÕúÕ destekleyenler ise, açÕ÷a satÕúÕn fiyatlarÕn yükselece÷i beklentisiyle yapÕlan alÕú
iúlemleri kadar do÷al bir iúlem oldu÷unu belirtmiúlerdir. AyrÕca bu çevreler açÕ÷a satÕúÕn
³ceterus paribus´ varsayÕmÕ altÕnda piyasada arzÕ artÕrarak bir dengesizlik
yaratabilece÷ini kabul etmekle birlikte, açÕ÷a satÕú yapanlarÕn tekrar alÕm yaparak
pozisyonlarÕnÕ kapatmalarÕ gerekti÷ini, bu durumun da menkul kÕymet fiyatlarÕnÕ
yükseltece÷ini ileri sürmüúlerdir.

19

Jack Clark Francis, Management of Investments, Third Edition, USA:McGraw-Hill , Inc., 1993, s.
501.
20
Richard J. Teweles, Edward S. Bradley and Ted M. Teweles, The Stock Market, 6th Edition, USA:
John Wiley & Sons, Inc., 1992, s. 165.
21
Ayúegül Akgün, Hisse Senedi PiyasalarÕnda AçÕ÷a SatÕú ve Türkiye Üzerine De÷erlendirmeler,
Ankara: SPK Yeterlik Etüdü, 1994, s. 9.
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Bilindi÷i gibi açÕ÷a satÕú iúlemlerinde satÕcÕ tarafÕndan hisse senetlerinin
borçlanÕlÕp satÕú gerçekleútirilmekte ve daha sonra açÕ÷a satÕúÕ yapÕlan hisse senetleri
satÕn alÕnÕp borçlanÕlan tarafa teslim edilmektedir. AçÕ÷a satÕú iúlemi yapÕlmasÕnÕn bir
çok nedeni bulunmasÕna karúÕn, bu tür satÕúlarÕn tercih edilmesinin baúlÕca nedeni,
ileride fiyatlarÕnÕn düúece÷i beklentisidir. Do÷aldÕr ki, önceden beklendi÷i gibi hisse
senedi fiyatlarÕ düúmez, bilakis artarsa, yukarÕda açÕklanan durumun tersine bu sefer
satÕú ve alÕú fiyatlarÕ arasÕndaki fark kadar zarar edilmiú olacaktÕr.
YukarÕda açÕklanmÕú olan iúleyiúten de anlaúÕlabilece÷i gibi, açÕ÷a satÕú
iúleminin iki yönü vardÕr. Bunlardan birincisi, hisse senetlerinin borçlanÕlÕp satÕlmasÕ,
di÷er bir deyiúle pozisyonun açÕlmasÕdÕr. økincisi ise, borçlanÕlÕp satÕúÕ yapÕlmÕú olan
hisse senetlerinin geriye satÕn alÕnÕp borçlanÕlan tarafa teslim edilmesi, baúka bir deyiúle
pozisyonun kapatÕlmasÕdÕr.
1.2.2. AçÕ÷a SatÕúÕn Nedenleri
YatÕrÕmcÕlarÕn açÕ÷a satÕúÕ tercih etmesinin çeúitli nedenleri bulunmaktadÕr22.
AçÕ÷a satÕú iúlemi bir spekülatör tarafÕndan yapÕlabilir. Spekülatör ilgili hisse
senedi fiyatÕnÕn doyum noktasÕna geldi÷ine inanÕyor olabilir veya hisse sendi piyasasÕnÕ
olumsuz etkileyecek úartlarÕn gerçekleúmesi olasÕlÕ÷ÕnÕ düúünebilir. Her iki durumda da
spekülatörler, fiyatÕnÕn düúece÷ini bekledikleri hisse senetlerini bugünden satÕp ileride
daha düúük bir fiyattan geriye alarak, bu iúlem için yapÕlan giderler düúüldükten sonra
bile kar elde edebileceklerine inanÕrlar. Genel olarak bu tür açÕ÷a satÕúlar spekülatif
açÕ÷a satÕú olarak adlandÕrÕlmaktadÕr .
Uygulamada, fiyatlarÕn düúmesi beklentisiyle ilgili olmayan açÕ÷a satÕú
iúlemleri de söz konusudur.
ABD'de, vergisel amaçlarla yapÕlan açÕ÷a satÕúlar, son yÕllarda yapÕlan açÕ÷a
satÕú iúlemlerinin önemli bir bölümünü oluúturmaktadÕr.

22

Teweles, Bradley and Teweles, s. 166.
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1.2.3. AçÕ÷a SatÕúÕn Türleri
Genel olarak açÕ÷a satÕú iúlemlerinin aúa÷Õdaki úekilde sÕnÕflandÕrÕlmasÕ
mümkündür23:
1. Spekülatif açÕ÷a satÕúlar,
2. Hedging amaçlÕ açÕ÷a satÕúlar,
3. Bilgisel açÕ÷a satÕúlar,
4. Teknik açÕ÷a satÕúlar,
a- Portföye karúÕ açÕ÷a satÕúlar (short sale against the box),
i- Vergisel amaçlÕ açÕ÷a satÕúlar,
ii- Korunma (hedging) amaçlÕ açÕ÷a satÕúlar,
iii- SatÕlan hisse senetlerinin teslimatÕndan kaynaklanan
güçlükler nedeniyle (mecburi) açÕ÷a satÕúlar,
b- Arbitraj amaçlÕ açÕ÷a satÕúlar,
i- FarklÕ piyasalar arasÕnda açÕ÷a satÕúlar,
ii- Benzer menkul kÕymetler arasÕnda açÕ÷a satÕúlar,
c- AracÕlar tarafÕndan yapÕlan açÕ÷a satÕúlar,
i- Spesiyalistler tarafÕndan yapÕlan açÕ÷a satÕúlar,
ii- Küsurat (odd-lot) iúlemi yapan aracÕlar tarafÕndan
yapÕlan açÕ÷a satÕúlar,
iii- YatÕrÕm bankalarÕ tarafÕndan yapÕlan açÕ÷a satÕúlar.

23

Teweles, Bradley and Teweles, s. 172.
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Spekülatif AmaçlÕ AçÕ÷a SatÕúlar (Speculative Short-Sellings)
AçÕ÷a satÕúÕn temel amacÕ, spekülatif olarak yapÕlan açÕ÷a satÕúlarda ortaya
çÕkar. Spekülatif amaçla yapÕlan açÕ÷a satÕúlarda, fiyatlarÕn düúece÷i beklentisi içinde
olan yatÕrÕmcÕ, sahip olmadÕ÷Õ hisse senetlerini borçlanarak aynÕ hisse senedini satÕn
almak isteyen bir yatÕrÕmcÕya satar. Spekülatif iúlemlerdeki temel motivasyon, hisse
senetlerini açÕ÷a satÕú anÕndaki yüksek fiyattan satmak ve ileride fiyatlar düúünce satÕn
alÕp pozisyonu kapatmaktÕr. Böylece satÕú ve daha sonraki alÕú fiyatlarÕ arasÕndaki fark
kadar kar elde edilebilecektir24.
AçÕ÷a satarak spekülasyon yapmak spekülasyon yapan yatÕrÕmcÕlar fiyattaki
düúüúlerden kar elde etmek istemektedirler. Yani açÕ÷a satÕú yapan yatÕrÕmcÕlar, cari
fiyatlarÕn oluúmasÕna neden olan ortak düúüncenin dÕúÕnda görüúlere sahiptir . Ancak
satÕn alÕnan bir menkul kÕymette en fazla kaybedilebilecek tutar alÕmda ödenen bedel
olmasÕna ra÷men, açÕ÷a satÕúta riskin sÕnÕrÕ yoktur.
Spekülatif amaçlÕ açÕ÷a satÕú yapÕldÕ÷Õnda, satÕúa sunulan hisse senedi miktarÕ
(hisse senedi arzÕ) arttÕrÕlmÕú olaca÷Õndan, fiyatlarÕn aúa÷Õya çekilmesi söz konusudur.
Di÷er taraftan, satÕlan hisse senetlerinin daha sonra satÕn alÕnmasÕ (pozisyonun
kapatÕlmasÕ) aúamasÕnda da hisse senedine talep yaratÕldÕ÷Õndan fiyatlarÕn yükselmesine
neden olacaktÕr.
YukarÕda ifade edildi÷i gibi, açÕ÷a satÕúÕn mantÕ÷Õ, beklenen fiyat düúüúlerinden
kar elde edebilmektir. Burada spekülatör önce satÕú iúlemini gerçekleútirerek ucuza al
pahalÕya sat úeklindeki klasik davranÕú úeklini tersine çevirmektedir. Yani fiyatlar
yüksekken satÕp, düútü÷ünde geri almaktadÕr. E÷er fiyatlar spekülatörün bekledi÷i gibi,
açÕ÷a satÕú iúleminden sonra düúerse, düúük fiyatlardan alÕú gerçekleútirilerek satÕú ve
alÕú fiyatlarÕ arasÕndaki fark kadar kar elde edilecektir. Spekülatörün amacÕ bu úekilde
kar elde etmek olmasÕna ra÷men, baúka bir geliúme ortaya çÕkar ve fiyatlar artarsa, satÕú
ve alÕú fiyatlarÕ arasÕndaki fark kadar zarar ortaya çÕkmÕú olacaktÕr.

24

J. McDonald and D. Baron, "Risk and Return on Short Positions in Common Stock", Journal of
Finance, 28 (March 1973), s. 97-107.
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Teknik AçÕ÷a SatÕúlar (Technical Short-Sellings)
Bu tür açÕ÷a satÕúlar, satÕcÕnÕn satÕúÕnÕ gerçekleútirmiú oldu÷u hisse senetlerine
sahip olmadÕ÷Õ veya kÕsa bir süre sahip olaca÷Õ durumlarÕn hepsini kapsamaktadÕr.
ABD'de teknik açÕ÷a satÕúlar önceleri açÕ÷a satÕú olarak de÷erlendirilmiyordu. Bununla
beraber Security and Exchance Comission (SEC) 'nin bu iúlemleri de short-sale olarak
tanÕmlayÕp düzenlemesiyle bu tür iúlemler de açÕ÷a satÕú kategorisi içinde yer almaya
baúlamÕútÕr25.
Portföye KarúÕ AçÕ÷a SatÕúlar (Short-Sellings Against The Box)
Bu tür açÕ÷a satÕúlarda kullanÕlan "kutu" (box) deyimi, açÕ÷a satÕú yapanÕn aracÕ
kurumundaki hesabÕnÕ ifade etmektedir. Bu tür açÕ÷a satÕúta satÕú yapan kiúi, satÕúÕ
yapÕlmÕú olan hisse senetlerine fiilen sahiptir. Fakat satÕú iúleminde kendine ait olan
hisseleri teslim etmek yerine, teslimatÕ piyasadan borçlandÕ÷Õ hisse senetleriyle
gerçekleútirir. AçÕ÷a satÕú iúleminden sonra açÕk olan pozisyon, aynÕ hisseleri daha sonra
satÕn alÕp borçlanÕlan tarafa teslim ederek veya açÕ÷a satÕú esnasÕnda elinde tuttu÷u hisse
senetlerini vererek kapatÕlÕr26 .
Portföye karúÕ açÕ÷a satÕúlar; riskten korunma, ABD uygulamasÕ açÕsÕndan
vergi avantajÕ sa÷lama amacÕyla veya satÕú yapÕldÕ÷Õ anda takas süresi içinde sahip
olunan hisse senetlerine ulaúÕlamadÕ÷Õ durumlarda söz konusu olmaktadÕr. Aúa÷Õda
bunlar ayrÕ ayrÕ incelenmektedir.
Vergisel AmaçlÕ AçÕ÷a SatÕúlar (Tax Selling)
ABD'nde yatÕrÕmcÕlara sa÷lanan vergi avantajlarÕyla; açÕ÷a satÕú yapÕlarak,
sermaye kazançlarÕnÕn bir yÕldan izlenen yÕla aktarÕlmasÕ, di÷er bir ifadeyle, sermaye
kazancÕnÕn tahakkuk etti÷i yÕlda de÷il de, izleyen yÕlda vergilendirilmesi imkanÕ
sa÷lanmÕútÕr27.
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Teweles, Bradley and Teweles, s. 173.
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Brent, Morse and Stice, s. 275.
26

23

Vergisel amaçlarla yapÕlan portföye karúÕ açÕ÷a satÕúÕ bir örnek yardÕmÕyla
açÕklayabiliriz. Örne÷in, YatÕrÕmcÕ (XYZ), 2007 yÕlÕ KasÕm ayÕnda 100 adet (A) hisse
senedini tanesi 40$'dan satÕn almÕútÕr. AynÕ yÕlÕn AralÕk ayÕnda söz konusu hisseler
borsada 50$'dan iúlem görmektedir. YatÕrÕmcÕ elindeki senetleri satÕp nakde çevirmek
istemektedir. Ancak 1000$ tutarÕndaki [(50$ - 40$ = 10$) 100 = 1000$] sermaye
kazancÕnÕn cari yÕl içindeki yüksek vergi oranÕndan vergilendirilmesini önlemek
amacÕyla, satÕúÕ 2008 yÕlÕ ùubat ayÕna ertelemeye karar vermiútir. Çünkü belirtilen ayda
düúük oranlÕ vergi dilimine girecek hem de verginin tahakkukunu 1 yÕl geciktirmiú
olacaktÕr. Ancak yatÕrÕmcÕ, söz konusu hisse senetlerinin 2008 ùubat ayÕna kadar de÷er
kaybedece÷inden kaygÕlanmaktadÕr. Bu yatÕrÕmcÕ, hem 1.000,- USD tutarÕndaki
sermaye kazancÕnÕ 2007 AralÕk ayÕndaki yüksek oranlÕ vergi diliminden 2008 yÕlÕ ùubat
ayÕndaki düúük oranlÕ vergi dilimine kaydÕrmak, hem de belirtilen hisse senedi
fiyatÕndaki muhtemel düúüúten korunmak amacÕyla açÕ÷a satÕú yöntemini kullanabilir.
Bunu gerçekleútirmek için yatÕrÕmcÕ, 2008 yÕlÕ ùubat ayÕnda teslim etmek üzere borç
olarak tedarik edece÷i aynÕ úirkete ait 100 hisse senedini AralÕk 2007'da açÕ÷a satacaktÕr.
Bu durumda, kendine ait hisseleri satmadÕ÷Õ için sermaye kazancÕ söz konusu olmaz.
2008 yÕlÕ ùubat ayÕ geldi÷inde, satmak istemesine ra÷men elinde tuttu÷u 100 hisse
senedini borçlandÕ÷Õ tarafa teslim ederek pozisyonunu kapatÕr. Böylece, 1000$
tutarÕndaki sermaye kazancÕnÕ AralÕk 2007'den ùubat 2008'e kaydÕrarak daha düúük
sermaye kazancÕ vergisi ödemiú olmaktadÕr.
Korunma (Hedging) AmaçlÕ Portföye KarúÕ AçÕ÷a SatÕúlar
Portföye karúÕ yapÕlan açÕ÷a satÕúlar, korunma (hedging) amacÕyla da
yapÕlabilmektedir28. YatÕrÕmcÕlar bazen, sahip olduklarÕ hisse senetlerinin istenmeyen
fiyat dalgalanmalarÕndan kaynaklanabilecek zarar etme riskinden korunabilme
amacÕyla, aynÕ hisse senedinin hem alÕmÕnÕ hem de açÕ÷a satÕúÕnÕ yapmaktadÕrlar.
Örne÷in, elinde hisse senedi bulunduran ve o hisse senedinin fiyatÕnÕn düúece÷i
beklentisi içine giren ancak, sahip oldu÷u hisse senetlerini elinden çÕkarmak istemeyen
bir yatÕrÕmcÕ, açÕ÷a satÕú yapmayÕ tercih edebilir. Bunun için, aynÕ úirketin hisse
senetlerinden, elinde bulunan miktar kadar borçlanarak açÕ÷a satÕú yapacaktÕr. E÷er
28
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yatÕrÕmcÕnÕn beklentisi do÷rultusunda hisse senedinin fiyatÕ düúerse, açÕ÷a satÕútan
sa÷lanan karlar, elde bulundurulan hisse senetlerinden kaynaklanan zararÕ telafi
edecektir. Tersi durumda, elde bulunan hisse senetlerinden elde edilen kar, açÕ÷a
satÕútan kaynaklanan zararÕ telafi edecektir. Di÷er bir ifadeyle, bu iúlemler yatÕrÕmcÕya
her iki durumda da fiyat hareketlerine karúÕ bir korunma (hedging) sa÷lanmÕú olacaktÕr.
ùekil 1 deki grafiklerde hisse senedinin satÕn alÕnmasÕ ve açÕ÷a satÕú durumlarÕ
gösterilmiútir29. Dikey eksen orijin de÷erinin yukarÕ kÕsÕmlarÕ için kazanç yani iúlem
karÕnÕ, orijin de÷erinin alt kÕsÕmlarÕ için kayÕp yani iúlem zararÕnÕ göstermektedir. Yatay
eksen ise elde tutulan varlÕ÷Õn uzun veya kÕsa pozisyon için potansiyel piyasa fiyatÕnÕ
göstermektedir. Uzun pozisyon yani hisse senedinin satÕn alÕnmasÕ durumu için piyasa
fiyatÕndaki bir birim yükselme iúlem karÕnda artÕúa, benzer úekilde piyasa fiyatÕndaki bir
birim azalma, iúlem karÕndaki azalmaya sebep olacaktÕr. Bununla zÕt bir úekilde kÕsa
pozisyon yani hisse senedinin açÕ÷a satÕlmasÕ durumunda piyasa fiyatÕndaki bir birimlik
artÕú iúlem karÕnda bir birimlik azalÕúa, piyasa fiyatÕndaki bir birimlik azalÕúta iúlem
karÕnda bir birimlik artÕúa sebep olacaktÕr.

29
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a- Hisse Senedinin SatÕn AlÕnmasÕ (Long Position)
$

Kazanç
Piyasa FiyatÕ $
O

KayÕp

SatÕn Alma
FiyatÕ

b- Hisse Senedinin AçÕ÷a SatÕúÕ (Short Position)
$

Kazanç
Piyasa FiyatÕ $
O

KayÕp

AçÕ÷a SatÕú
FiyatÕ

ùekil 1 : Kazanç-KayÕp Grafikleri
Kaynak : Jack Clark Francis, Management of Investments, Third Edition,
USA:McGraw-Hill , Inc., 1993, s. 496.
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ùekil 2 deki grafikte de hisse senedinden aynÕ anda hem satÕn alÕnmasÕ hem de
açÕ÷a satÕlmasÕ durumu gösterilmiútir30.
+$

SatÕn AlÕú

Kazanç

P1

Piyasa FiyatÕ $

O

P0

KayÕp

AçÕ÷a SatÕú

-$

ùekil 2 : Fiyat Riskinden Tam Korunma (Perfect Hedge)
Kaynak : Jack Clark Francis, Management of Investments, Third Edition,
USA:McGraw-Hill , Inc., 1993, s. 498.

YukarÕdaki grafikte iúlem yapÕlan hisse senedinin piyasa fiyatÕ P1, hisse
senedinin satÕn alÕú ve açÕ÷a satÕú fiyatÕnÕn P0 üstüne çÕkarsa, hisse senedinin elde
bulunmasÕndan dolayÕ sa÷lanacak kar, açÕ÷a satÕúÕn neden oldu÷u zarar nedeniyle (0)¶a
düúecektir. AynÕ úekilde piyasa fiyatÕ iúlem fiyatÕnÕn altÕna düúerse; açÕ÷a satÕútan elde
edilen kar, portföyde bulunan hisse senedinin neden oldu÷u zarar nedeniyle (0)¶a
düúecektir. øúlem sonucunda kar veya zarara elde edilmemekte ancak fiyat riskinden
tam korunma sa÷lanmaktadÕr. Bu tür açÕ÷a satÕúlara fiyat riskinden tam korunma
(perfect hedge) amaçlÕ açÕ÷a satÕúlar denilmektedir ve açÕ÷a satÕú sonunda ne kar ne de
zarar etme olasÕlÕ÷Õ söz konusudur. Di÷er taraftan, korunma amaçlÕ açÕ÷a satÕúlarda
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sadece korunma yerine, korunma derecesinden fedakarlÕk ederek karÕ artÕrma güdüsüyle
hareket edilmesi de mümkündür31.
AynÕ hisse senedinde yapÕlan satÕn alma ve açÕ÷a satÕúlarÕn aynÕ miktarlarda
gerçekleúmedi÷i durumda veya satÕn alma ve açÕ÷a satÕú fiyatÕnÕn eúit olmadÕ÷Õ
zamanlarda ise, gelecekteki fiyat hareketlerine ba÷lÕ olarak, korunma amacÕyla yapÕlan
bu iúlemden kar veya zarar edilmesi söz konusu olabilir. Bu tür açÕ÷a satÕúlar, fiyat
riskinden kÕsmi korunma (imperfect hedge) sa÷layan açÕ÷a satÕúlar olarak
adlandÕrÕlmaktadÕr.
ùekil 3 teki grafikte açÕ÷a satÕú fiyatÕ ile satÕn alma fiyatÕnÕn eúit olmadÕ÷Õ
durum gösterilmiútir32. ùekil 3-a örne÷inde hisse senedi satÕn alma fiyatÕ Pp, açÕ÷a satÕú
fiyatÕndan Ps yüksektir ( Pp > Ps ) .VarsayÕlan piyasa fiyatÕna göre bir zarar ortaya
çÕkmaktadÕr ve zarar , satÕn alÕú fiyatÕnÕn açÕ÷a satÕú fiyatÕnÕn üstünde kalan kÕsmÕna (PpPs) eúittir. ùekil 3-b örne÷inde ise hisse senedi açÕ÷a satÕú fiyatÕ Ps, satÕn alma
fiyatÕndan Pp yüksektir ( Ps > Pp ).VarsayÕlan piyasa fiyatÕna göre bir kar ortaya
çÕkmaktadÕr ve kar , açÕ÷a satÕú fiyatÕ ile satÕn alÕú fiyatÕ arasÕndaki farka (Ps-Pp) eúittir.
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a- SatÕn Alma FiyatÕnÕn AçÕ÷a SatÕú FiyatÕndan Yüksek Olma Durumu
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b- SatÕn Alma FiyatÕnÕn AçÕ÷a SatÕú FiyatÕndan Düúük Olma Durumu
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ùekil 3 : Kar Zarar DurumlarÕ (Imperfect Hedge)
Kaynak : Jack Clark Francis, Management of Investments, Third Edition,
USA:McGraw-Hill , Inc., 1993, s. 499.
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SatÕlan

Hisse

Senetlerinin

TeslimatÕndan

Kaynaklanan

Güçlükler

Nedeniyle YapÕlan AçÕ÷a SatÕúlar
BazÕ durumlarda hisse senedi sahipleri, satÕú yapmak istedikleri halde, sattÕklarÕ
hisse senetlerini alÕcÕ tarafa takas süresi içinde teslim edememe (temerrüt) durumuna
düúebilirler. Böyle bir durumda yatÕrÕmcÕ için en uygun yol, açÕ÷a satÕú yapmak
olacaktÕr. Örne÷in, hisse senedi sahibinin tatil veya herhangi bir nedenle baúka bir yerde
bulunmasÕ ve satmÕú oldu÷u hisse senetlerini zamanÕnda teslim edemeyecek durumda
olmasÕ halinde söz konusu olan hisselerin açÕ÷a satÕúÕ yapÕlÕr ve yatÕrÕmcÕ daha sonra
kendisinde bulunan hisse senetlerini borçlandÕ÷Õ tarafa teslim ederek, açÕk olan
pozisyonunu kapatabilir.
Arbitraj AmaçlÕ AçÕ÷a SatÕúlar
Arbitraj, risksiz bir kar elde etmek amacÕ ile aynÕ veya benzer varlÕklarÕn eú
zamanlÕ olarak satÕn alÕnmasÕ ve açÕ÷a satÕlmasÕ úeklinde tanÕmlanabilir. Arbitrajda bir
çeúit hedge iúlemidir. Hedge iúleminde amaç sÕfÕr kazanç veya kayÕptÕr oysa ki arbitraj
iúleminde amaç kar elde etmektir33.
AçÕ÷a satÕú uygulamasÕ, birden fazla piyasada iúlem gören hisse senetlerinin
fiyatlarÕnÕn farklÕ olmasÕ durumunda arbitraj karÕ elde edilmesini olanaklÕ hale
getirmektedir. Arbitraj iúleminin yapÕlabilmesi için en az iki úartÕn birlikte
gerçekleúmesi gerekmektedir: hisse senedinin en az iki piyasada iúlem görmesi ve bu
piyasalardaki iúlem fiyatlarÕnÕn birbirinden farklÕ olmasÕ. Örne÷in (XYZ) hisse senedi
iki piyasada farklÕ fiyatlardan iúlem görüyorsa, arbitraj ile kar sa÷lanabilir. ArbitrajcÕlar
(XYZ) hisse senedini fiyatÕnÕn yüksek oldu÷u piyasada açÕ÷a satÕp, fiyatÕn düúük oldu÷u
piyasadan satÕn almak yoluyla açÕklarÕnÕ kapatmakta ve ikisi arasÕndaki fiyat farkÕndan
kar elde etmektedir.
Söz konusu uygulama teorik olarak (XYZ) hisse senedi tüm dünyada aynÕ
fiyattan iúlem görene kadar ucuzdan alÕp pahalÕya satmak úeklinde devam edecektir.
Teknik olarak (XYZ) hissesinin fiyatÕ iúlem maliyetleri, borsalardaki kÕsÕtlamalar gibi
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nedenlerle hiçbir zaman eúit olmaz. Ancak bu tür iúlem maliyetleri dikkate
alÕnmadÕ÷Õnda, (XYZ) hisse senedinin fiyatÕnÕn dünyanÕn her yerinde aynÕ olmasÕ
gerekmektedir34.
FarklÕ piyasalarda farklÕ fiyatlardan iúlem gören bir hisse senedinden arbitraj
karÕ elde etmek için açÕ÷a satÕú yapmak úart de÷ildir. Normal olarak bir piyasadan alÕp
di÷erinde satarak da arbitraj karÕ elde etmek mümkündür. Ancak bu durumda alÕnan
hisselerin satÕlabilmesi için takas gününe kadar beklenilmesi ve satÕn alÕnan hisselerin
teslim alÕnmasÕnÕn ardÕndan di÷er piyasada satÕlmasÕ mümkün olacaktÕr ki bu durumda
satÕú fiyatÕna iliúkin olarak yüklenilen risk çok artmaktadÕr. Bu nedenle, takas süresi ile
arbitraj iúlemlerinde açÕ÷a satÕúÕn tercih edilme nedenleri arasÕnda pozitif iliúki
oldu÷unu söylemek mümkündür. Zira, takas süresi uzadÕkça fiyatlarÕn bu süre içinde
de÷iúme olasÕlÕ÷Õ yükseldi÷inden, arbitraj iúlemlerinde açÕ÷a satÕúÕn kullanÕlmasÕnÕn
önemi artacaktÕr. Zira açÕ÷a satÕú, alÕnan bir hissenin satÕlabilmesi için takas gününü
bekleme zorunlulu÷unu ortadan kaldÕrmaktadÕr. DolayÕsÕyla arbitraj iúlemlerinde açÕ÷a
satÕú imkanÕnÕn sa÷ladÕ÷Õ avantaj, satÕú için takas gününü bekleme zorunlulu÷unu
ortadan kaldÕrarak bu iúlemin riskini azaltmasÕ ve karÕn kÕsa sürede realize edilmesini
sa÷lamasÕdÕr.
Günümüzde haberleúme araçlarÕnÕn çok geliúmesi ve bunun sonucu olarak bilgi
akÕúÕnÕn yo÷unlaúmasÕ nedeniyle, farklÕ piyasalarda iúlem gören aynÕ türden menkul
kÕymetlerin fiyatlarÕ arasÕnda önemli farklÕlÕklarÕn olmasÕ ihtimali artÕk çok güçleúmiútir.
Bununla birlikte, arbitraj amacÕyla yapÕlan çeúitli iúlemlere, daha az olmakla birlikte
borsalarda halen rastlanmaktadÕr 35.
Arbitraj amaçlÕ açÕ÷a satÕúlar daha çok profesyonel yatÕrÕmcÕlar ve portföy
yöneticileri tarafÕndan yapÕlmakta olup, bu yöntemle büyük miktarlÕ kar elde edilmesi
olasÕlÕ÷Õ oldukça düúüktür. Aúa÷Õda, arbitraj amaçlÕ açÕ÷a satÕú türler iki alt-bölümde
incelenmektedir.
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FarklÕ Piyasalar ArasÕnda YapÕlan Arbitraj AmaçlÕ AçÕ÷a SatÕúlar
Bu tür açÕ÷a satÕú iúlemleri, farklÕ piyasalarda iúlem gören aynÕ tür hisse
senetlerinin fiyatlarÕnda farklÕlÕk ortaya çÕkmasÕ halinde gerçekleúebilmektedir. Örne÷in,
(XYZ) hisse senedi, New York ve Los Angeles gibi farklÕ piyasalarda iúlem
görmektedir. Profesyonel bir yatÕrÕmcÕ, (XYZ) hisse senedini New York BorsasÕnda Los
Angeles¶tekinden daha yüksek bir fiyatla satabilme imkanÕ görürse, New York
BorsasÕnda açÕ÷a satÕú yapacak ve aynÕ zamanda Los Angeles¶ten de alÕm yapacaktÕr.
Daha sonra Los Angeles'ten teslim alÕnan hisseler açÕ÷a satÕú yapÕlÕrken borçlanÕlan
tarafa teslim edilecektir36.
Denk Menkul KÕymetler ArasÕnda Arbitraj AmaçlÕ AçÕ÷a SatÕúlar
Bu úekilde iúlemler, hisse senedine dönüútürülebilir tahviller (convertible
bonds) ile, dönüútürülecekleri hisse senetleri arasÕnda fiyat farklÕlÕklarÕ do÷du÷unda
gerçekleúebilmektedir37.
Örne÷in, vadesi gelmiú hisse senedine çevrilebilir bir tahvilin fiyatÕnÕn,
de÷iútirilece÷i hisse senedinin piyasa fiyatÕndan daha düúük olmasÕ halinde, gerçekçi bir
yatÕrÕmcÕ söz konusu hisse senedini açÕ÷a satacaktÕr. Di÷er taraftan aynÕ yatÕrÕmcÕ,
yapmÕú oldu÷u bu açÕ÷a satÕú iúleminden sonra, hisse senedine çevrilebilir tahvillerden
satÕn alÕp hisse senedine çevirecek ve böylece, açÕ÷a satÕú nedeniyle açÕk bulunan
pozisyonu, hisse senetlerini borçlandÕ÷Õ tarafa teslim ederek kapayacaktÕr.
AracÕlar TarafÕndan YapÕlan AçÕ÷a SatÕúlar
AracÕlar tarafÕndan yapÕlan açÕ÷a satÕúlarÕ, spesiyalistler, Küsurat (odd-lot)
iúlemi yapanlar ve yatÕrÕm bankalarÕ tarafÕndan yapÕlan açÕ÷a satÕúlar olmak üzere 3
grupta ele almak mümkündür.
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Spesiyalistler TarafÕndan YapÕlan AçÕ÷a SatÕúlar
Birkaç hisse senedi üzerinde uzmanlaúan ve bu hisse senetlerinin hem kendi
portföyü hem de müúterileri için alÕm satÕmÕnÕ yapan borsa üyeleri olarak
tanÕmlanabilen spesiyalistler, ilgilendikleri hisse senedinde düzenli bir piyasa
oluúturabilmek için açÕ÷a satÕú iúlemlerine baúvurabilmektedirler38.
Spesiyalistler, alÕm satÕmÕnÕ gerçekleútirdikleri hisse senetlerinin fiyatlarÕnÕn
istikrarlÕ olmasÕnÕ isterler. Bu nedenle, bazÕ durumlarda alÕm satÕmÕnÕ yaptÕklarÕ hisse
senedine spekülasyon veya baúka nedenlerle büyük talep oldu÷unda, söz konusu hisse
senedinin aúÕrÕ úekilde yükselmemesi için, spesiyalistler açÕ÷a satÕú yaparak arzÕ arttÕrÕr
ve böylelikle fiyatlarÕn aúÕrÕ derecede yükselmesini engellerler. Tersi durumda da
(fiyatlar düúerken), alÕúa geçerek hem pozisyonlarÕnÕ kapatÕr hem de fiyatlarÕn aúÕrÕ
úekilde düúmesini önlemiú olurlar. DolayÕsÕyla, spesiyalistler tarafÕndan yapÕlan açÕ÷a
satÕú iúlemlerinin, piyasalara istikrar kazandÕrma gibi bir fonksiyonu da bulunmaktadÕr.
Küsurat øúlemi Yapanlar (Odd-lot dealers) TarafÕndan YapÕlan AçÕ÷a
SatÕúlar
Küsurat iúlemlerini gerçekleútiren aracÕlar da açÕ÷a satÕú iúlemlerine
baúvurmaktadÕrlar. Küsurat iúlemi yapan aracÕlara, alÕm satÕmÕnÕ yaptÕklarÕ hisse
senetleri için çok yüksek talep geldi÷inde, bazen bu aracÕlarÕn ellerinde bulundurduklarÕ
stoklar dahi müúterilerin talebini karúÕlamaya yetmeyebilir. Söz konusu aúÕrÕ talebi
karúÕlamak için aracÕlarÕn baúvurdu÷u yöntemlerden birisi de açÕ÷a satÕútÕr. Daha sonra
iúlemi yapÕlan hissenin arzÕ yükselirse, daha önce açÕ÷a satÕú yapan dealer bu arzÕ,
yaptÕ÷Õ açÕ÷a satÕúÕ kapatmakta kullanabilir. Aksi takdirde, açÕ÷a satÕlan hisse
senetlerinin di÷er aracÕlardan (odd-lot dealers) satÕn alÕnarak pozisyonun kapatÕlmasÕ
gerekir39.
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YatÕrÕm BankalarÕ TarafÕndan YapÕlan AçÕ÷a SatÕúlar
Halka ilk defa arz edilmekte olan hisse senetlerinin arzÕna aracÕlÕk eden veya
bir hisse senedinden büyük miktarlarda elinde bulunduran yatÕrÕm bankalarÕ da açÕ÷a
satÕú yapmayÕ avantajlÕ bulabilirler. YatÕrÕm bankalarÕnÕn yapmÕú olduklarÕ bu tip açÕ÷a
satÕúlarÕn, piyasaya istikrar kazandÕrma iúlevleri de vardÕr40.
Örne÷in, bir hisse senedinden büyük miktarda elinde bulunduran bir yatÕrÕm
bankasÕ, o hisse senedinin fiyatÕnda aúÕrÕ bir artÕú oldu÷unda açÕ÷a satÕú yapÕp söz
konusu fiyat artÕúÕnÕ frenleyecek, hatta tersine çevirebilecektir. Di÷er taraftan, fiyatlarÕn
çok düútü÷ü dönemlerde, yatÕrÕm bankasÕ alÕúa geçerek hem stoklarÕnÕ korumuú olacak,
hem de piyasa istikrarÕna katkÕda bulunacaktÕr. AyrÕca, yatÕrÕm bankalarÕ yeni halka
arzlarda, aúÕrÕ talep oldu÷unda, açÕ÷a satÕú yapabilirler. Fiyatlar düúerken de alÕúa
geçerek, hem o hisse senedinin fiyatÕnÕ dengeler ve hem de açÕk pozisyonlarÕnÕ
kapatabilirler.
1.2.4. AçÕ÷a SatÕúÕn Menkul KÕymet Ödünç øúlemleri øle øliúkisi
Daha önce belirtildi÷i üzere teknik olarak açÕ÷a satÕú, açÕ÷a satÕlacak olan
sermaye piyasasÕ aracÕnÕn borçlanÕlmasÕ kararÕyla baúlar. Di÷er bir ifadeyle, sermaye
piyasasÕ aracÕnÕn borç olarak temin edilmesi imkanÕ yoksa açÕ÷a satÕú iúleminin
yapÕlmasÕ da mümkün de÷ildir. Çünkü açÕ÷a satÕú yapan taraf, açÕ÷a satÕúÕ yapÕlacak
olan sermaye piyasasÕ aracÕna ya hiç sahip de÷ildir veya sahip oldu÷u halde, bu menkul
kÕymetleri elinden çÕkarmak istememektedir. Özetle, her iki durumda da açÕ÷a satÕú
yapan kiúi hisse senedi borçlanmak durumundadÕr. AçÕ÷a satÕú yapan tarafÕn aracÕ
kurumu,

satÕlan

hisse

senetlerinin

takas

gününde

alÕcÕ

tarafa

teslimini

gerçekleútirebilmek için açÕ÷a satana ilgili hisse senetlerinin borçlanÕlmasÕ iúlemini de
ayarlamak durumundadÕr. Görüldü÷ü üzere, açÕ÷a satÕúÕ mümkün kÕlan en önemli unsur,
sahip olunmadÕ÷Õ halde satÕlan hisse senetlerinin borçlanÕlarak teslim edilebilme
imkanÕnÕn bulunmasÕdÕr41.

40
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Teweles, Bradley and Teweles, s. 175-176.
Teweles, Bradley and Teweles, s. 166.
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Örnek bir açÕ÷a satÕú iúlemi ve bununla iliúkili menkul kÕymet ödünç iúlemi
aúa÷Õda örneklenmiútir 42.
Gün baúÕnda Mr. Lane XYZ firmasÕna ait 100 adet hisse senedine sahip olsun
ve bu hisse senetleri onun adÕna Brock,Inc. FirmasÕ tarafÕndan saklansÕn. Mr. Smith 100
adet XYZ hisse senedi için Brock,Inc. firmasÕna açÕ÷a satÕú emri verir (Mr. Lane XYZ
hisse senedinin fiyatÕnÕn gelecekte artaca÷Õna Mr. Smith ise tam tersi gelecekte hisse
senedi fiyatÕnÕn düúece÷ine inanÕyor.) Firma Mr. Lane adÕna saklanan 100 adet XYZ
hisse senedini Mr.Smith için baúka bir yatÕrÕmcÕ Mr. Jones µa satar. Brock,Inc.
firmasÕnda Mr. Lane adÕna saklanan hisse senetlerinin sahipli÷i Mr. Jones¶ a geçer. øleri
bir tarihte Mr. Smith 100 adet hisse senedini satÕn almasÕ için (belki Ms. Poole¶dan)
Brock firmasÕndaki dealer¶a alÕú emri verir ama Mr. Lane olan borcunu ödemektir. Bu
noktada XYZ senetlerinin sahipli÷i Ms.Poole¶den Brock firmasÕna geçecektir ve
firmada bu hisse senetlerini orijinal pozisyonunda saklamaya devam edecektir.
E÷er XYZ hisse senedi temettü ödemesi yaparsa;
AçÕ÷a satÕútan önce Brock 100 adet hisse senedine ait temettü tutarÕ kadar çeki
alacak ve bankadaki hesabÕna yatÕracaktÕr. Brock aynÕ miktar kadar Mr. Lane için bir
çek yazacaktÕr.
AçÕ÷a satÕútan sonra, XYZ 100 adet hisse senedinin Mr. Jones¶ ta oldu÷unu
görecektir ve temettü ödemesini ona yapacaktÕr. Mr. Lane¶in temettü beklentisini
karúÕlamak için Brock firmasÕ açÕ÷a satÕú yapan Mr. Smith¶ten temettü tutarÕ kadar bir
çek yazmasÕnÕ isteyecektir. Son durumda XYZ temettü ödemesini yapmÕútÕr, Mr. Jones
temettü parasÕnÕ almÕútÕr, Mr.Lane de temettü parasÕnÕ hisse senetlerinin saklamasÕnÕ
yapan Brock firmasÕndan almÕútÕr ve Brock firmasÕnÕn kimseye borcu kalmamÕútÕr. Mr.
Smith¶in ise Brock firmasÕna yaptÕ÷Õ ödemeden dolayÕ ma÷dur olmasÕna sebep yoktur
çünkü XYZ hisse senedinin fiyatÕnÕn temettü ödemesinden dolayÕ düúece÷i
beklenmektedir. Aúa÷Õdaki úekilde açÕ÷a satÕú ve menkul kÕymet ödünç iúlemi iliúkisi
gösterilmiútir43.

42
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Sharpe, Alexander and Bailey, s. 31-34.
Sharpe, Alexander and Bailey, s. 31-34.
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a- AçÕ÷a SatÕú Öncesi
Temettüler, yÕllÕk
raporlar,oy haklarÕ

Her úey yönlendirilir
Brock,Inc.

XYZ

Mr.Lane

b- AçÕ÷a SatÕú

Mr.Jones
Hisseleri alÕr

SatÕn alma
fiyatÕnÕ öder

Hisselerin ödünç verilmesi
için izin verir

Brock,Inc.

XYZ
Mr. Jones¶un
hisselere sahip
oldu÷u bilgisi
iletilir

Mr.Lane

BaúlangÕç
marjÕnÕ sa÷lar
Mr.Smith

c- AçÕ÷a SatÕú SonrasÕ

Temettüler, yÕllÕk
raporlar, oy haklarÕ

Mr.Jones

YÕllÕk rapor, temettüler
Brock,Inc.

XYZ

Mr.Lane

YÕllÕk rapor
Sermaye arttÕrÕmlarÕ
için nakit sa÷lar

Mr.Smith

ùekil 4 : AçÕ÷a SatÕú ve Menkul KÕymet Ödünç øúlemi øliúkisi
Kaynak : William F. Sharpe, Gordon J. Alexander and Jeffery V. Bailey, Investments,
Sixth Edition, USA: Prentice-Hall International, Inc., 1999, s. 31.
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Menkul KÕymet Ödünç øúlemi
Mr.Smith¶e ait açÕ÷a satÕú örne÷inde, Brock firmasÕ XYZ firmasÕna ait Mr.
Lane¶in hesabÕndaki hisse senetlerini kullandÕ. BazÕ durumlarda müúterinin açÕ÷a
satmak istedi÷i hisse senetleri broker¶Õn elinde olmayabilir. Bu durumda açÕ÷a satÕúa
konu hisse senetleri ödünç alÕnÕr. Bir menkul kÕymet ödünç iúleminde üç taraf vardÕr.
Bunlar ödünç veren, ödünç veren adÕna iúlemleri yapan firma ve ödünç alandÕr. AçÕ÷a
satÕú yapan hisse senetlerini nakit teminat karúÕlÕ÷Õnda belli bir süre sonunda iade etme
amacÕ ile ödünç alacaktÕr. Teminat olarak vermiú oldu÷u nakde karúÕlÕk bir faiz getirisi
de elde edecektir. Ancak bu getiri Õskonto edilmiú bir faiz oranÕ üzerinden olacaktÕr.
Aúa÷Õdaki úekilde açÕ÷a satÕú ve menkul kÕymet ödünç iúlemi iliúkisi gösterilmiútir44.

Firma
AracÕlÕ÷Õ ile
Ödünç
Veren

Hisse Senetleri
Broker

Nakit Teminat
øskonto Faiz OranÕ

Nakitin KÕsa
Vadeli YatÕrÕmÕ

AracÕ Firmaya
Faiz Geliri

Para
PiyasasÕ
YatÕrÕmlarÕ

ùekil 5 : Menkul KÕymet Ödünç øúlemi
1.2.5. AçÕ÷a SatÕú øúlemlerinin Ekonomik Etkileri
Hisse senedi açÕ÷a satÕú iúlemlerinin menkul kÕymet piyasalarÕna olan etkilerini
olumlu etkiler ve olumsuz etkiler úeklinde iki ana baúlÕk altÕnda de÷erlendirmek
mümkündür. Zira, açÕ÷a satÕú iúlemlerinin piyasa etkinli÷inin artÕrÕlmasÕ yönünde çok
sayÕda faydasÕ oldu÷u gibi, bu etkinli÷i yok edici sakÕncalarÕ da bulunabilmektedir.
44

Sharpe, Alexander and Bailey, s. 31-34.
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1- AçÕ÷a SatÕú øúlemlerinin ³Olumlu´ Etkileri
AçÕ÷a satÕú iúlemlerinin menkul kÕymet piyasasÕna olumlu etkilerini piyasaya
likidite sa÷lanmasÕ, fiyat etkinli÷inin artÕrmasÕ ve potansiyel alÕm gücü yaratmasÕ
úeklinde üç grupta toplamak mümkündür. Aúa÷Õda bu hususlar açÕklanmaktadÕr.
a- Piyasaya Likidite Sa÷lar
AçÕ÷a satÕúlar piyasanÕn likiditesine olumlu etkide bulunur. Daha önce
belirtildi÷i üzere, açÕ÷a satÕúlarÕn önemli bir kÕsmÕ piyasadaki profesyoneller tarafÕndan
yapÕlmaktadÕr. Piyasa yapÕcÕlar (market makers), aracÕ kurumlar ve kurumsal
yatÕrÕmcÕlar gibi profesyonel yatÕrÕmcÕlar gerçekleútirdikleri alÕú ve satÕú iúlemleriyle
piyasaya likidite sa÷lamaktadÕrlar 45. AçÕ÷a satÕú arbitraj imkanÕ sa÷layarak ta piyasanÕn
likiditesine katkÕda bulunmaktadÕr46.
b- AçÕ÷a SatÕúlar Piyasada Bilgisel Etkinli÷i ArtÕrÕr
Sermaye piyasalarÕ ekonomik etkinli÷in attÕrÕlmasÕna farklÕ úekillerde yardÕmcÕ
olmaktadÕrlar. Sermaye piyasalarÕnÕn etkinli÷i üç grup altÕnda incelenmektedir. Fon
da÷ÕtÕmÕ etkinli÷i (allocational efficiency), sermaye piyasasÕnÕn aynÕ risk düzeyindeki
yatÕrÕmlar için aynÕ düzeyde getiriyi sa÷lama kapasitesidir. Bu tür piyasada fonlar
piyasanÕn rehberli÷i altÕnda optimum kullanÕm alanlarÕna yönelmektedir. Faaliyet
etkinli÷i (operational efficiency) ise piyasadaki iúlemlerin hÕzlÕ ve düúük maliyetler ile
gerçekleútirilebilmesidir. Yüksek iúlem maliyetleri kurumlarÕn bazÕ önemli projelere
yatÕrÕm yapmasÕna engel olacaktÕr ve böylece operasyonel etkinlik fon da÷ÕtÕm
etkinli÷ini etkilemiú olacaktÕr. AçÕ÷a satÕú ile ilgili olan bilgisel etkinlik veya kÕsaca
piyasa etkinli÷i ise bir úeyin piyasa fiyatÕnÕn elde edilebilir tüm bilgileri yansÕttÕ÷Õ
durum olarak tanÕmlanmaktadÕr47 .

45

Report of The Technical Committe of The International Organization of Securities
Commissions(IOSCO), Report On Transparency Of Short Selling, June 2003,
http://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD147.pdf , (Eriúim: 07 Haziran 2008), s. 5
46
Report of the IOSCO Emerging Markets Committee, Factors Influencing Liquidity in Emerging
Markets, December 2007, http://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD258.pdf , (Eriúim: 07
Haziran 2008), s. 32.
47
Kidwell, Peterson and Blackwell, s. 52-53.
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Ekonomik olarak bir hisse senedinin fiyat hareketleri, arzÕnda ve talebinde
meydana gelen de÷iúmelerden kaynaklanmaktadÕr. Genel olarak alÕcÕ ve satÕcÕ taraflarÕn
bu davranÕúlarÕ hisse senedi piyasasÕnda fiyatlarÕn göreli olarak daha etkin bir úekilde
oluúmasÕna yardÕmcÕ olmaktadÕr. Zira yatÕrÕmcÕlar sahip olduklarÕ bilgilere göre fiyatÕnÕ
düúük bulduklarÕ menkul kÕymetleri satÕn alÕp fiyatÕnÕ yüksek bulduklarÕnÕ açÕ÷a satarak
istedikleri spekülatif pozisyonu alÕrken, bu iúlemler için gerekli bilgileri toplamakta ve
piyasanÕn bilgisel etkinli÷inin artmasÕna katkÕda bulunmaktadÕrlar48.
AçÕ÷a satÕúa getirilen sÕnÕrlamalar, piyasanÕn bilgi toplama fonksiyonuna etkide
bulunmaktadÕr. AçÕ÷a satÕú engellenirse, yatÕrÕmcÕ beklentileri iyi yönde olan hisse
senetlerini satÕn alabilir fakat fiyat beklentileri kötü yönde olan hisse senetleri ile ilgili
hiçbir úey yapamaz. AçÕ÷a satÕúlarÕn engellendi÷i böyle bir piyasada oluúan asimetri,
sadece iyimser getiri beklentilerine a÷ÕrlÕk verilmesine (kötümser getiri beklentilerinin
dÕúlanmasÕna), bu da fiyatlarÕn olmasÕ gereken düzeyin üzerine üstüne çÕkmasÕna neden
olabilir 49.
Böyle bir durumda açÕ÷a satÕú, piyasa fiyatÕnÕn gerçek fiyata ulaúmasÕnda etkili
olmaktadÕr. PiyasanÕn düúece÷ine inananlar, karúÕlaúÕlabilecek kötü olaylarÕ tahmin
etmeye çalÕúmaktadÕrlar. Pek çok bilgi piyasa tarafÕndan do÷ru olarak yorumlanmadan
önce açÕ÷a satÕú yapÕlmakta ve kötü olay sonucunda fiyatlar düútü÷ünde açÕk
kapatÕlmaktadÕr. Hisse senetlerinin satÕn alÕnmasÕ ile açÕ÷a satÕlmasÕ arasÕndaki temel
fark, satÕn almak için iyi olaylarÕn, açÕ÷a satmak için ise kötü olaylarÕn izlenmesi ve bu
tür olaylar gerçekleútirildi÷inde pozisyon kapatÕlarak kar elde edilmesidir. Piyasada her
iki tür yatÕrÕmcÕya da ihtiyaç bulunmaktadÕr.
Hisse

senetlerini

satÕn

alanlar

olaylarÕ

yorumlamada

fazla

iyimser

davranabilirler ve bu durumda hisse senedinin fiyatÕnÕ olmasÕ gereken düzeyin çok
üzerine taúÕyabilirler. AçÕ÷a satÕú yapanlar iyimserlikten çok fazla etkilenmezler ve
piyasanÕn di÷er kÕsmÕnÕn tahminlerini kontrolde görev alabilirler. AynÕ úekilde, iyimser
beklentilere sahip olanlar da, piyasanÕn fazla kötümser yorumlardan aúÕrÕ etkilenmesine
48

IOSCO, Report On Transparency Of Short Selling, s. 5.
Stephan Figlewski,´The Informational Effects of Restrictions on Short Sales : Some Empirical
Evidence´, Journal of Financial and Quantitative Analysis, Volume 16, No:4 (November,1981), s.
464.
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engel olabilirler. Her iki durum da, piyasa fiyatÕnÕn olmasÕ gereken düzeye yaklaúmasÕnÕ
sa÷layarak etkinli÷in artmasÕna katkÕda bulunur.
c- Potansiyel AlÕm Gücü YaratÕr
Bilindi÷i gibi açÕ÷a satÕú yapanÕn düúüncesi, ileride daha ucuza satÕn
alabilece÷ini düúündü÷ü hisse senetlerini bugün borçlanÕp satmaktÕr. Bir di÷er deyiúle
açÕ÷a satÕúlar, potansiyel satÕn alma güçlerini temsil etmektedir.
AçÕ÷a satÕúlarÕn potansiyel talebi ifade etmesi, bu tür satÕúlarÕn bir bakÕma
piyasalarÕn gelece÷i açÕsÕndan güven unsuru olmalarÕnÕ gündeme getirmektedir. Zira,
piyasalar kötüye gitti÷inde ve fiyatlar düúmeye baúlayÕnca mevcut olan açÕk (short)
pozisyonlarÕn kapatÕlmasÕ esnasÕnda piyasada talep de yaratÕlmÕú olacak ve sonuçta
piyasada denge sa÷lanacaktÕr50.
d- AúÕrÕ Fiyat DalgalanmalarÕnÕ AzaltÕr
AçÕ÷a

satÕúlar

yükselen

piyasada

hisse

senedinin

gere÷inden

fazla

de÷erlenmesini engelledi÷i gibi, ümitsiz gibi görünen bir düúüú trendini de÷iútirmek için
gereken talebi de (pozisyonlarÕn kapatÕlmasÕ için yapÕlan alÕmlarla) yaratabilmektedir.
Düúen bir piyasada trend de÷iúiminin ilk iúaretlerinden biri, açÕ÷a satÕlan hisse
senetlerinin geri alÕnmasÕ sonucunda bu hisse senedinin talebinde (ve fiyatÕnda)
meydana gelen artÕútÕr. O halde açÕ÷a satÕú konjonktürün her iki yönünde de dengeleyici
bir rol oynayabilir. AçÕ÷a satÕú yapanlar her zaman kötü niyetli olduklarÕ gerekçesiyle
eleútirilmiúlerdir. Ancak düúük fiyatla satÕn alan kiúi, en üst oldu÷una inanÕlan bir
fiyattan satan yatÕrÕmcÕdan daha fazla risk üstlenmemiútir. Böyle bir eleútirinin
getirilmesinin nedeni, sadece satÕn almanÕn faydalÕ oldu÷una inanÕlmasÕdÕr.
AçÕ÷a satÕúlarÕn etkilerini do÷ru de÷erlendirebilmek için en iyi yol, ihtiyaç
duyulduklarÕ zamanlarÕ tespit etmektir. FiyatlarÕn aúÕrÕ yükseldi÷i dönemde açÕ÷a satÕú
yaparak aúÕrÕ dalgalanmayÕ engelleyenler, ola÷an talebin görülmedi÷i, fiyatlarÕn düútü÷ü
dönemlerde bu açÕklarÕnÕ kapatmak için alÕm yapacaklarÕndan, düúen piyasada talep
50
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40

yaratmÕú olacaklardÕr. Bu talep, düúen piyasanÕn bir depresyona dönüúmesini
engellemede bir destek noktasÕ olarak kabul edilebilir. AynÕ úekilde, açÕ÷a satÕúÕn
yapÕldÕ÷Õ tarihlerde bulundu÷u nokta da direnç noktasÕ olarak de÷erlendirilebilir. Bu
görüú,

YatÕrÕmÕn

YastÕk

Teorisi

(Cushion

Theory

of

Investment)

olarak

isimlendirilmektedir.
Bu teoriyi kabul edenler, piyasadaki açÕ÷a satÕúlara iliúkin raporlarÕ analiz
etmektedirler. Bu yöntemde belirli bir dönemde açÕ÷a satÕlan hisse sayÕsÕ, aynÕ
dönemdeki günlük ortalama iúlem hacmine bölünerek bulunan oran analizde
kullanÕlmaktadÕr. Söz konusu oranÕn 2 veya daha büyük olmasÕ yükselen piyasanÕn bir
göstergesi olarak kabul edilirken, bu oranÕn küçülmesi bir düúüúün göstergesi olarak
de÷erlendirilmektedir 51.
2- AçÕ÷a SatÕú øúlemlerinin ³Olumsuz´ Etkileri
AçÕ÷a satÕú iúlemlerinin piyasaya yukarÕda belirtilen çeúitli faydalarÕ
bulunmasÕna ra÷men, bazÕ yazarlar tarafÕndan hararetle tartÕúÕlan sakÕncalarÕ da söz
konusudur. Aúa÷Õda, söz konusu sakÕncalar baúlÕklar halinde belirtilmektedir.
a- FiyatlarÕn Düúüú Trendinde Oldu÷u Dönemlerde Düúüúü HÕzlandÕrÕr
AçÕ÷a satÕúlar için getirilmekte olan en büyük eleútiri, bu tür satÕúlarÕn piyasada
arzÕ artÕrmasÕ ve dolayÕsÕyla fiyatlarÕ düúürmesiyle ilgilidir. Özellikle fiyatlarÕn
düúmekte oldu÷u piyasalarda açÕ÷a satÕúlarÕn mevcut fiyat düúüúlerini hÕzlandÕrdÕklarÕ ve
piyasalarda düzensizliklere sebep olduklarÕ dikkate alÕnarak açÕ÷a satÕúlarla ilgili
sÕnÕrlayÕcÕ düzenlemeler yapÕlmaya baúlanmÕútÕr52.
ABD¶nde açÕ÷a satÕúlarla ilgili mevzuat ilk kez 1930'lu yÕllarda bu tür satÕúlarÕn
fiyatlarÕ aúa÷Õya çekti÷i ve piyasalarÕ demoralize etti÷i gerekçesiyle uygulamaya
konulmuútur. AçÕ÷a satÕú yapan yatÕrÕmcÕlar, açÕ÷a sattÕklarÕ hisse senetlerini genellikle
daha sonra daha ucuza satÕn alarak pozisyonlarÕnÕ kapatmaktadÕrlar53. Bununla birlikte
piyasadaki fiyat hareketleri, açÕ÷a satÕú yapan yatÕrÕmcÕlarÕn beklentisinin aksine
51
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yükselme de gösterebilir. BazÕ yatÕrÕmcÕlar fiyatlardaki bu yükselmenin devam
edebilece÷ini düúünüp kredili alÕmda da bulunabilirler ve böylece talep artÕúÕ fiyatlarÕ
daha hÕzlÕ bir úekilde tÕrmandÕrabilir. DolayÕsÕyla, açÕ÷a satÕúlara ra÷men, aksi yöndeki
beklentinin daha kuvvetli olmasÕ halinde piyasada düúüú yaúanmamasÕ mümkündür.
b- Manipülasyona Neden Olur
AçÕ÷a satÕúlara karúÕ çÕkanlar tarafÕndan getirilen ikinci eleútiri, açÕ÷a satÕúlarÕn
piyasada fiyat manipülasyonlarÕna neden olabilmesi durumudur 54. Menkul kÕymet
piyasalarÕnda iúlem gören hisse senetlerine iliúkin, bilinçli olarak yanlÕú yönlendirici bir
izlenim uyandÕrma veya yanÕltÕcÕ bir piyasa yaratmak amacÕyla yapÕlan iúlemler
manipülasyon niteli÷ini taúÕmaktadÕr. Buna göre, yapay yollarla menkul kÕymet piyasa
fiyatlarÕnÕn yükseltilmesi, düúürülmesi veya belli bir seviyede tutulmasÕna yönelik tüm
faaliyetler manipülasyon tanÕmÕ içerisinde yer almaktadÕr55.
E÷er bir iúlem úu üç amaca yönelik olarak yapÕldÕysa manipülatiftir56:
•

Arz ve talebin serbestçe karúÕlaúmasÕnÕ engellemek,

•

Di÷er úahÕslarÕ iúlem yapmaya yöneltmek,

•

Bir menkul kÕymetin fiyatÕnÕ yapay bir seviyeye yükseltmek.

Rekabet düzen ve yapÕsÕnÕ bozucu niteli÷e sahip bu piyasa oyunlarÕ aúa÷Õdaki
úekillerde yapÕlmaktadÕr57:
•

Yükselen bir piyasa oldu÷u veya olaca÷Õ inancÕ yaratÕlarak fiyatlarÕn
artmasÕnÕ sa÷layacak uygun ortamÕ oluúturmak ve eldeki hisse
senetlerini yüksek fiyattan satmak;
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•

FiyatlarÕn düúüú trendine girmesi yönünde çaba sarf ederek düúük
fiyattan hisse senetlerini toplamak. Özellikle açÕ÷a satÕú iúlemlerinde,
hisse senetlerinin düúük fiyattan yerine konulmasÕnda bu metot
kullanÕlmaktadÕr.

•

Hisse senedinin gerçek de÷erine ulaúmasÕnÕ sa÷layÕcÕ iúlemlerle fiyatÕ
belli bir seviyede tutmak.

FiyatlarÕn düúürülmesi amacÕyla yapÕlacak manipülasyon için ise en uygun
yöntem, fiyatÕnÕn düúürülmesi istenen menkul kÕymetlerin büyük miktarlarda açÕ÷a
satÕlarak sürü psikolojisi yaratÕlmasÕdÕr. AyrÕca piyasa manipülasyonlarÕnda açÕ÷a
satÕútan yararlanarak ters pozisyon alan taraflarÕ köúeye sÕkÕútÕrma tekni÷inin de
uygulanmasÕ mümkündür. DolayÕsÕyla, açÕ÷a satÕúlarÕn piyasada iúlemlerin sa÷lÕklÕ
yürütülmesini engelleyen bu tür ³suç´larÕn iúlenmesine imkan sa÷lama gibi bir sakÕncasÕ
da bulunmaktadÕr.
³BaskÕ oluúturma,´,´baskÕ´, veya ³köúeye sÕkÕútÕrma´ (cornering)* olarak
adlandÕrÕlan bu manipülasyon tekni÷i, bilinçli veya do÷al olarak belirli sayÕdaki hisse
senedinin, fiyatlarÕ yükseltme amacÕyla alÕnÕp satÕlmasÕ ile gerçekleúmektedir. Fiyatlar
yükselmeye baúladÕ÷Õnda, hisse senedi sahipleri ellerindeki senetleri yüksek fiyattan
satarak kar elde etmektedirler. Bu metot ayrÕca, bir úirketin hisse senetlerini satÕn almak
suretiyle fiyatlarÕn artmasÕnÕ sa÷lama ve söz konusu úirketin kontrolünü ele geçirme
amacÕna yönelik piyasaya baskÕ yapmak için de kullanÕlmaktadÕr. Buna göre hisse
senetleri düúük fiyatlardan satÕn alÕnmakta ve fiyatlarÕn artmasÕyla birlikte piyasa
yönlendirilmektedir. BaskÕ uygulamalarÕ, daha çok açÕ÷a satÕú yapanlarÕ etkilemektedir.
Manipülasyon amacÕ taúÕmadan, kendili÷inden oluúan baskÕ gruplarÕ sonucu piyasadaki
fiyatlar artabilmektedir. Burada, bir ortaklÕ÷Õ ele geçirmeye çalÕúan ba÷ÕmsÕz birçok
grubun hareketi söz konusu olabilmektedir. Bunlar arasÕndaki haksÕz rekabet nedeniyle
hisse senedine olan talep artmakta, dolayÕsÕ ile fiyatlar yükselmektedir. Bu
geliúmelerden habersiz olarak söz konusu hisse senedini açÕ÷a satanlar ise göreceli
*
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olarak düúük fiyattan satÕmda bulunduklarÕndan hisse senetlerini yüksek fiyattan alÕp
yerine koyamazlar ve köúeye sÕkÕúÕrlar58.
c- øçerden Ö÷renenlerin Ticaretine Neden Olur
øçeriden ö÷renenlerin ticareti, dar anlamda içerideki bilginin kullanÕlmak
suretiyle fayda sa÷layÕcÕ menkul kÕymet iúlemi yapÕlmasÕ olarak tanÕmlanabilir. øçeriden
ö÷renenlerin ticareti, geniú anlamda firmanÕn ticari faaliyetleri, mali yapÕsÕna iliúkin
gizli bilgilerin úirkete ait hisse senedinin gelecekteki piyasa de÷erini de÷iútirme
amacÕyla kullanÕmÕ ile menkul kÕymet iúlemi yapÕlmasÕ sonucunda bir kazanç sa÷lama
veya muhtemel bir zarardan kaçÕnÕlmasÕ olarak belirtilebilir59. øçerideki kiúi olmayÕ
belirleyici kriter, úirketle olan ba÷lantÕ ve bilgi kayna÷Õna eriúim yakÕnlÕ÷ÕdÕr60.
øçeriden ö÷renenlerin ticareti ile ilgili olarak yasal düzenleme yapÕlmasÕnÕn
gereklili÷i tartÕúma konusudur. Bu fiilin düzenlenmesine gerek olmadÕ÷ÕnÕ savunan
görüúe göre; içerden ö÷renenlerin ticareti fiyatlarÕ gerçek düzeyine çekerek piyasanÕn
etkinli÷ini artÕrÕr, bu iúlemler kamuyu aydÕnlatmanÕn süratini artÕrabilir. AyrÕca bu fiil
sahtekarlÕk olsa bile, ma÷duru olmayan bir suç olarak kabul edilmelidir. Bilgiye sahip
olmayanlardan herhangi bir úey çalÕnmamÕútÕr. PiyasanÕn iúleyiúi içinde içeridekilerin
kazancÕ, di÷erlerinin zararÕna elde edilmiú de÷ildir61 .
YukarÕdaki görüúlere ra÷men, yatÕrÕmcÕlar arasÕndaki eúit bilgi da÷ÕlÕmÕnÕ
ortadan kaldÕran ve piyasaya olan güveni azaltan içeriden ö÷renenlerin ticareti birçok
piyasada büyük bir suç olarak tanÕmlanmÕú ve yasaklanan bu fiilin iúlenmesini
engelleyici a÷Õr müeyyideler öngörülmüútür. AçÕ÷a satÕúlar, sermaye piyasasÕnda iúlenen
önemli suçlardan biri olan içeriden ö÷renenlerin ticaretine (Insider Trading) sebep
olmasÕ nedeniyle de eleútirilmektedir.
øçeriden ö÷renenlerin ticaretinin açÕ÷a satÕú úeklinde yapÕlmasÕ, ilgili olduklarÕ
úirket hakkÕnda olumsuz bilgilere sahip olan içeridekilerin bu úirketin hisselerini açÕ÷a
58
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satmalarÕ halinde söz konusu olmaktadÕr. Bu tür ayrÕcalÕklÕ bilgilere dayanarak haksÕz
kazanç elde edilmesini engelleme amacÕyla úirket yöneticilerinin, ortaklarÕnÕn,
çalÕúanlarÕnÕn aynÕ úirketin hisselerini açÕ÷a satmalarÕ yasaklanmakta, piyasanÕn yanlÕú
bilgilendirilmesine engel olmak amacÕyla belirli durumlarda kamuya açÕklama yapma
zorunlulu÷u getirilmektedir. Esas itibariyle içeriden ö÷renenlerin ticareti, menkul
kÕymetlerle

ilgili

tüm

bilgilerin

yatÕrÕmcÕlara

ivedilikle

ulaútÕrÕlmasÕ

olarak

tanÕmlanabilen kamuyu aydÕnlatma ilkesine (disclosure) aykÕrÕlÕk olarak ele
alÕnmaktadÕr. Zira, içeriden ö÷renenlerin sahip olduklarÕ bilgi ile yaptÕklarÕ iúlem sonucu
kazanç elde edebilmeleri, kamuya yapÕlmasÕ gereken açÕklamanÕn yapÕlmadÕ÷Õ veya
gecikmeli yapÕldÕ÷ÕnÕn bir göstergesidir.
1.3. Menkul KÕymet Ödünç øúlemleri
Menkul kÕymet ödünç iúlemi ödünç veren tarafÕndan ödünç alana belirli bir
süre için taraflar arasÕnda belirlenen belirli bir teminat karúÕlÕ÷Õnda menkul kÕymetlerin
ödünç verilmesi ve belirlenen sürenin sonunda aynÕ cins ve miktarda menkul
kÕymetlerin geri alÕnmasÕnÕ ifade eder62. Menkul kÕymet ödünç iúlemleri dünya
genelinde menkul kÕymet piyasalarÕnÕn efektif bir úekilde çalÕúabilmesi ve
fonksiyonlarÕnÕ yerine getirebilmesinde önemli fonksiyonlara sahiptir.
Ödünç iúleminde; ödünç veren tarafÕndan menkul kÕymetler, belirli bir tarihte
aynÕ cins ve miktarda menkul kÕymetlerin geri iade edilmesi taahhüdü karúÕlÕ÷Õnda,
ödünç alana verilmektedir. Ödünç veren tarafÕndan menkul kÕymetlerin devir ve teslimi
ile birlikte, mülkiyet hakkÕ ödünç alana geçmektedir. Mülkiyet hakkÕnÕn devri, ödünç
alanÕn menkul kÕymetler üzerinde diledi÷i gibi tasarruf edebilmesine imkan sa÷larken,
di÷er taraftan karúÕlÕ÷Õnda teminat alÕnmasÕnÕ da zorunlu hale getirmektedir.
Genel anlamda teminat; finansal iúlem taraflarÕndan fon talep edenlerin, fon arz
edenlere karúÕ oluúan yükümlülüklerini garanti etmek adÕna rehnettikleri bir varlÕk
ve/veya üçüncü bir tarafÕn kendilerine olan taahhüt haklarÕnÕn devredilmesi úeklinde
tanÕmlanabilir. TeminatÕn ana görevi, finansal iúlem taraflarÕndan fon talep edenin olasÕ
bir iflasÕ durumunda, bu tarafÕn fon arz eden tarafa olan finansal yükümlülüklerinin
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güvence altÕna alÕnmasÕ, di÷er bir deyiúle fon sa÷layÕcÕnÕn maruz kalabilece÷i kredi
riskini azaltmak ve/veya tamamen ortadan kaldÕrmaktadÕr63.
1.3.1. Menkul KÕymet Ödünç PiyasalarÕ
Ödünç iúlemlerini nakit ile ve di÷er menkul kÕymetler veya varlÕklar ile
teminatlandÕrÕlanlar úeklinde iki ana grupta toplayabiliriz.
Menkul kÕymet ödünç iúlemlerinin yapÕldÕ÷Õ piyasalar iki ana grupta
toplanabilir. Birincisi menkul kÕymetlere dayalÕ (securities-driven) di÷eri nakde dayalÕ
(cash-driven) piyasalardÕr64 .
1.3.1.1. Menkul KÕymetlere DayalÕ Piyasalar
Menkul kÕymete dayalÕ piyasalarda firmalar belli kÕymetleri geçici süreli÷ine
ödünç almak isterler. Bunun nedeni kendilerine bekledikleri kÕymetin vaktinde teslim
edilmemiú olmasÕ olabilece÷i gibi açÕ÷a satÕú iúlemi karúÕlÕ÷Õ olarak alÕnmasÕ da olabilir.
Menkul kÕymetleri ödünç alan genelde ödünç verene teminat verecektir. Bu teminatlar
di÷er menkul kÕymetler olabilece÷i gibi, nakit veya bir bankadan alÕnmÕú teminat
mektubu da olabilir. Teminat, ödünç vereni ödünç alanÕn kredi riskine karúÕ korur65.
1.3.1.2. Nakde DayalÕ Piyasalar
Nakde dayalÕ piyasalarda firmalar menkul kÕymetleri nakit finansmanÕ
sa÷lamak için teminat olarak vermek üzere kullanÕrlar. Nakit ödünç veren belli
kÕymetleri aramamakla beraber ödünç alana önceden belirlenmiú kategorilerdeki
menkul kÕymetlerden birini örne÷in devlet tahvillerini seçmesine izin verir66.
Menkul ve nakde dayalÕ her iki tür piyasada da marjin teminatlarÕn piyasa
de÷erleri ile belirlenir ve teminatlar ödünce konu nakit veya menkul kÕymet kredisinin
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de÷erinden daha fazla olmalÕdÕr. Nakde dayalÕ piyasada marjin nakit ödünç verene
piyasadaki fiyat hareketlerine karúÕ bir ölçüde koruma sa÷lar, menkul kÕymet ödünç
vereni de teslimatÕn gerçekleúmemesi durumuna karúÕ korur.
Geleneksel

olarak

belli

tipteki

iúlem

yapÕlarÕ

belli

piyasalarla

iliúkilendirilmiútir67. Örne÷in nakde dayalÕ piyasalar pek çok ülkede repo piyasalarÕ ile
yapÕlandÕrÕlmÕútÕr. Menkul kÕymete dayalÕ piyasalar ise menkul kÕymet kredileri
özellikle hisse senetleri ile yapÕlandÕrÕlmÕútÕr. Bununla birlikte hukuksal ve yetkisel
anlamda her iki iúlem yapÕsÕ da dönüúümlü bir úekilde nakit ve menkul kÕymete dayalÕ
piyasalarda kullanÕlabilir. Yani menkul kÕymete dayalÕ piyasalara ait iúlemler repolar
gibi yapÕlandÕrÕlabilece÷i gibi, nakde dayalÕ iúlemler menkul kÕymet kredileri gibi
yapÕlandÕrÕlabilir. Menkul kÕymete dayalÕ piyasalar nakde dayalÕ geleneksel piyasalar ile
karúÕlaútÕrÕlÕnca çok aracÕlÕdÕr di÷eri ise daha oturmuútur. AracÕlar, saklamacÕ bankalar,
dealer¶lar, üçüncü kurumlar ve nadir de olsa menkul kÕymet bulanlar piyasa yapÕcÕlar
olarak iúlemleri anlaúmalarÕ ve pazarlÕklarÕ yaparlar. Nakde dayalÕ piyasalar daha çok
piyasa faiz oranlarÕ ile iúlem yapacak úekilde çalÕúmaktadÕrlar, taraflar elektronik
ekranlarda tüm iúlemleri izlemektedir. Nakde ve menkul kÕymete dayalÕ ödünç
piyasalarÕ likidite ve menkul kÕymetlere esneklik sa÷layarak yerli ve uluslararasÕ
piyasalarÕn en önemli parçalarÕ haline gelmektedir. Menkul kÕymete dayalÕ piyasa daha
efektif ve daha az riskli menkul kÕymet takaslarÕnÕn gerçekleúmesine yardÕmcÕ
olmaktadÕr. Nakde dayalÕ piyasalar özellikle merkez bankalarÕnÕn para politikasÕna
yönelik olarak gerçekleútirdikleri iúlemler için çok önemlidir ve piyasa faiz oranlarÕ ile
ilgili beklentileri gösteren kaynak olmaktadÕrlar.
1.3.2. Menkul KÕymet Ödünç øúlemlerinin øúleyiúi
Menkule dayalÕ ödünç iúlemi ödünç veren tarafÕndan ödünç alana belirli bir
süre için taraflar arasÕnda belirlenen belirli bir teminat karúÕlÕ÷Õnda menkul kÕymetlerin
ödünç verilmesi ve belirlenen sürenin sonunda aynÕ cins ve miktarda menkul
kÕymetlerin geri alÕnmasÕnÕ ifade eder.
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Ödünç iúleminde; ödünç veren tarafÕndan menkul kÕymetler, belirli bir tarihte
aynÕ cins ve miktarda menkul kÕymetlerin geri iade edilmesi taahhüdü karúÕlÕ÷Õnda,
ödünç alana verilmektedir. Ödünç veren tarafÕndan menkul kÕymetlerin devir ve teslimi
ile birlikte, mülkiyet hakkÕ ödünç alana geçmektedir. Mülkiyet hakkÕnÕn devri, ödünç
alanÕn menkul kÕymetler üzerinde diledi÷i gibi tasarruf edebilmesine imkan sa÷larken,
di÷er taraftan karúÕlÕ÷Õnda teminat alÕnmasÕnÕ da zaruri hale getirmektedir.
Ödünç süresi boyunca kÕymetlere ba÷lÕ getiriler ödünç verene ait olmaktadÕr.
Bir baúka deyiúle ödünç alan; ödünce konu menkul kÕymetlerin vadesi içerisinde kupon
faizi, temettü ödemesi veya bedelsiz sermaye arttÕrÕmÕ varsa elde edilmesi gereken bu
malvarlÕksal haklarÕ ödünç verene sa÷lamak zorundadÕr.
Menkul kÕymetlerin ödünç iúlemi geçici bir süre için menkul kÕymetlerin di÷er
menkul kÕymetler ile veya eúde÷eri nakit ile vadesinde aynÕ miktarÕn iade edilmesi
koúulu ile de÷iútirilmesini içerir. Menkul kÕymet iúlemlerinin ço÷unlu÷u iúlemin vadesi
boyunca ödünç alana yasal tüm haklarÕ verir. Ödüncün maliyeti (komisyon veya fiyatÕ)
baúlangÕçta belirlenir. Ödünç veren temettü ve faiz ödemesi gibi tüm haklardan
yararlanÕr.
Di÷er taraftan, ödünç verene ödenecek komisyon taraflar arasÕnda iúlemin
baúlangÕcÕnda serbestçe belirlenmektedir. Ödünç verene komisyon ücreti yanÕnda,
sözleúmeyle intifa hakkÕ sahibinin intifa konusu menkul kÕymet üzerinde sahip oldu÷u
haklarÕn benzeri malvarlÕksal haklarÕ talep etme hakkÕ tanÕnmÕútÕr. Bir baúka deyiúle
ödünç alan; ödünce konu menkul kÕymetlerin vadesi içerisinde kupon faizi, temettü
ödemesi veya bedelsiz sermaye artÕrÕmÕ varsa elde edilmesi gereken bu malvarlÕksal
haklarÕ ödünç verene sa÷lamak zorundadÕr68.
Menkul kÕymet ödünç iúlemlerinin do÷asÕndan kaynaklanan birtakÕm önemli
sonuçlar bulunmaktadÕr:
•

Ödünç verilen kÕymetler ve teminatlar ile ilgili sahiplik taraflar arasÕnda
yer de÷iútirmektedir.
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•

Menkul kÕymetlerin yeni sahibi olan taraf bir takÕm haklarda
kazanmaktadÕr. Örne÷in bu menkul kÕymetleri satabilir, baúka birine
ödünç verebilir veya oy kullanabilir.

•

Ödünç alan ödünce konu kÕymetlerin kupon faizi, temettü ödemesi gibi
ekonomik faydalarÕndan yararlanabildi÷i gibi, ödünç veren ile yapÕlan
anlaúmalar gere÷i bu varlÕklarÕ ödünç verene iade edebilmektedir.

•

Ödünç veren oy kullanma hakkÕna sahip de÷ildir. Fakat yine de menkul
kÕymete ait fiyat dalgalanmalarÕyla karúÕ karúÕyadÕr çünkü ödünç alan
önceden belirlenmiú olan fiyat ile ödünç aldÕ÷Õ menkul kÕymetleri geri
getirecektir. Ödünç veren oy kullanma hakkÕna sahip olmak istiyorsa bu
ödünçleri vadesinden önce geri ça÷Õrma hakkÕna sahiptir. Bununla
birlikte

sadece

oy

kullanabilmek

ve

hissedarlarÕn

oylarÕnÕ

etkileyebilmek amacÕ ile yapÕlan ödünç iúlemleri piyasalarda kabul
gören bir uygulama de÷ildir.
Piyasa KatÕlÕmcÕlarÕ
Menkul kÕymet ödünç piyasalarÕnÕn temel katÕlÕmcÕlarÕ69:
•

Ödünç alan ve ödünç verenler

•

FarklÕ tür ve úekillerde uzmanlaúmÕú hizmetler sunan aracÕlar

•

Takas ve saklama hizmeti sunan kurumlar

Ödünç Alanlar
Firmalar takas yükümlülüklerini yerine getirmek için ödünç alÕrlar. Takas
esnasÕnda menkul kÕymetlerin bulunmamasÕnÕn sebepleri:
•

69

Kendilerine henüz teslim edilmemiú olan kÕymetleri satmalarÕ

IOSCO, Securities Lending Transactions: Market Development and Implications, s. 16-19.

49

•

Gönüllü olarak (açÕ÷a satÕú) veya piyasa yapÕcÕsÕ olmanÕn getirmiú
oldu÷u

yükümlülükler

nedeni

ile

müúteri

alÕú

emirlerini

gerçekleútirmeleri
•

Türev kontratlarÕn (call opsiyonu) uygulamaya konmasÕ durumunda
henüz satÕn alÕnmamÕú menkul kÕymetin teslimini gerçekleútirmek için

•

Baúka bir menkul kÕymet ödünç iúleminin teminatÕ için gerekli olan
belirli bir menkulü yerine koymak için

•

Takas iúleminde temerrüt oluúmasÕna engel olmak için úeklinde
sÕralanabilir.

Bir iúlem stratejisi olarak açÕ÷a satÕú iúlemleri son yÕllarda artmÕú
bulunmaktadÕr ve ödünç taleplerinin büyük bir bölümünü oluúturmaktadÕr. Bu stratejiler
hisse, sabit getirili ve türev piyasalarÕ olmak üzere bir dizi finansal piyasayÕ
kapsamaktadÕr. AçÕ÷a satÕú stratejileri firmanÕn sahip olmadÕ÷Õ bir menkulü ileride bu
menkulün fiyatÕnda oluúacak düúmeler sonucu kar elde etmek amacÕ ile ödünç almasÕ
dÕr. Bunu baúarmak için firma menkulü satar eú zamanlÕ olarak aynÕ miktarÕ ödünç alÕr
ve menkulün fiyatÕ düúünce menkulü satÕn alarak ödünç iúlemini kapatÕr. AçÕ÷a satÕú
yapanÕn karÕ satÕú ve alÕú fiyatlarÕ farkÕ, iúlem maliyeti ve ödünç maliyetidir.
Firmalar piyasalarda arbitraj olanaklarÕ olmasÕ durumunda aynÕ de÷ere sahip
iki enstrümanÕn fiyat farklÕlÕklarÕndan faydalanmak için menkulleri ödünç almak
isterler. Menkul arbitrajÕ menkulün düúük fiyattan bir piyasada alÕnmasÕ eú zamanlÕ
olarak ta aynÕ menkulün baúka bir piyasada daha yüksek fiyattan açÕ÷a satÕlmasÕnÕ içerir.
Ödünç Verenler
Ödünç verenler emeklilik fonlarÕ , yatÕrÕm fonlarÕ , sigorta fonlarÕ (insurance
funds) gibi menkulleri uzun vadeli olarak portföylerinde tutan kurumsal yatÕrÕmcÕlardÕr.
AmaçlarÕ menkulleri ödünç vererek ekstra gelir elde etmektir. Menkul kÕymet ödüncü
sonucu elde edilen gelir özellikle en likit menkuller için çok düúük olmakla birlikte bu
ek gelir bu fonlarÕn müúterilerine daha fazla bir dönüú sa÷lamaktadÕr. FonlarÕn yönetimi

50

gibi çok rekabetçi bir ortamda fonlarÕn performanslarÕndaki ufak farklÕlÕklar fonlarÕn
sÕralamalarÕnÕ etkileyebilece÷inden ödünç iúlemlerinden gelecek ek gelirler daha da
önem arz etmektedirler.
Bankalar, broker¶ler, dealer¶lar ödünç verirler. Menkul kÕymet saklama
kurumlarÕnda (securities houses) ödünç iúlemleri firmanÕn saklama iúlemlerinin bir
uzantÕsÕ olarak önemli boyutlara ulaúmÕú durumdadÕr. Bir finansal kurum herhangi bir
menkul kÕymeti daha yüksek bir fiyata ödünç vermek içinde ödünç alabilir.
Nakit Ödünç Alanlar
Menkul kÕymet piyasalarÕnda nakit ödünç alanlar menkul kÕymet ödünç alanlar
ile aynÕ kurumlardÕr. Bu piyasalarda iúlem yapan dealer¶larÕn günlük finansmanlarÕ için
genelde çok büyük miktarlarda sermayeleri bulunmakla birlikte, bu miktarlar aldÕklarÕ
pozisyonlarÕn ve piyasa yapÕcÕ aktivitelerinden dolayÕ dalgalanmalar gösterebilmektedir.
Bunun sonucu olarak dealer¶lar açÕk pozisyonlarÕnÕ kapamak için sahip olduklarÕ
menkul kÕymetleri teminat olarak kullanarak nakit ödünç alÕrlar.
Nakit YatÕrÕmcÕlarÕ
Menkul kÕymet ödünç iúlemi finansal kurumlar ve finansal olmayan kurumlar
için kÕsa vadeli nakit yönetimine yardÕmcÕ olmaktadÕr. Ters repolar di÷er para piyasasÕ
araçlarÕ ile kÕyaslandÕ÷Õnda vadeleri yatÕrÕm ihtiyaçlarÕna göre ayarlanabildi÷i için daha
fazla esneklik sa÷layabilirler.
Merkez BankalarÕ
Para arzÕnÕn veya likiditenin ayarlanmasÕnda çok uygun bir araç oldu÷u için
merkez bankalarÕ repo piyasalarÕnÕ yo÷un olarak kullanmaktadÕrlar.
AracÕlar-Hizmet Sunucular
Piyasa katÕlÕmcÕlarÕ ödünç menkul kÕymet iúlemlerini aracÕlar ve hizmet
sunucular

aracÕlÕ÷Õ

ile

yapmaktadÕrlar.

Menkul

kÕymet

ödünç

iúlemlerinin

karmaúÕklÕ÷Õndan dolayÕ, karúÕ tarafÕn kredi de÷erlili÷inin ölçülmesi, teminatlarÕn
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yönetimi, gelir da÷ÕtÕmÕnÕn yönetilmesi, kurumsal yönetim gibi aracÕlara ve hizmet
sa÷layÕcÕlara ihtiyaç bulunmaktadÕr.
Broker ± Dealer¶lar
Broker ve dealer¶lar da menkul kÕymet ödünç piyasalarÕnda aracÕlÕk hizmeti
sunmaktadÕrlar. Sermayeleri ve piyasa yapÕcÕ özellikleri ile ödünç alan ve veren
arasÕndaki iúlemlere taraf olarak bu iúlemde oluúan spread¶ten kazanç elde
etmektedirler. Bu ödünç verene bilinmeyen borçlu karúÕsÕnda bir çeúit korunma
sa÷larken ödünç alana da kimli÷ini göstermek istemiyorsa gizlilik sa÷lamaktadÕr.
Menkul kÕymet dealer¶larÕ kurumsal yatÕrÕmcÕlara ödünç programlarÕ da sunmaktadÕr.
Broker veya dealer kurumsal yatÕrÕmcÕ ile özel bir anlaúma yapmakta bu anlaúma ile
kurumsal yatÕrÕmcÕya garanti bir ödeme yapmakta karúÕlÕ÷Õnda da yatÕrÕmcÕnÕn
portföyünü ödünç iúlemlerinde kullanmaktadÕr.
SaklamacÕlar
SaklamacÕ bankalar geleneksel olarak kurumsal yatÕrÕmcÕlar için ödünç
aracÕlÕ÷Õ yapmaktadÕrlar. Bu kurumlar deneyimli personelleri ve ölçek ekonomilerine
güvenerek bu hizmetleri sunmaktadÕrlar. SaklamacÕ banka tarafÕndan sunulan temel
hizmet pek çok piyasada sunulan ödünç hizmetleri benzeridir. Ödünç ile ilgili ödünç
alan ve veren arasÕnda aracÕlÕk etmek, takasÕ için gerekli ayarlamalarÕ yapmak , ödüncün
operasyonel ve yönetimsel tüm yönlerini yönetmektir. Ödünç veren için sundu÷u
hizmetler teminat yönetimi hizmeti sunmak, teminatlarÕ saklamak, de÷erlemesini
yapmak, marjin call ayarlamasÕ yapmak, gelir ve sermaye arttÕrÕm iúlemlerini
yönetmektir.
1.3.3. Menkul KÕymet Ödünç øúlemlerinin Piyasaya Olan Etkileri
Menkul kÕymet ödünç piyasalarÕnÕn geliúim sürecinde; iúlemlerin takasÕnda
karúÕlaúÕlan problemlerin artmasÕ ve açÕ÷a satÕú ile açÕ÷a satÕúa dayalÕ iúlem
stratejilerinin piyasalarda yaygÕn olarak kullanÕlmaya baúlanmasÕ olmak üzere, iki
önemli faktör rol oynamÕútÕr. Bu çerçevede, menkul kÕymet ödünç alma nedenlerini
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menkul kÕymet ödünç piyasasÕnÕn geliúim süreci de dikkate alÕnarak 3 grup altÕnda
sÕnÕflandÕrmanÕn daha do÷ru olaca÷Õ düúünülmektedir70.
•

Takas yükümlülüklerinin zamanÕnda yerine getirilmesi,

•

AçÕ÷a satÕú ile açÕ÷a satÕúa dayalÕ iúlem stratejilerinin gerçekleútirilmesi
(piyasa yapÕcÕlÕ÷Õ, arbitraj iúlemleri, çÕplak açÕ÷a satÕú),

•

Di÷er nedenler.

1- Takas Yükümlülüklerinin ZamanÕnda Yerine Getirilmesi
Menkul kÕymet iúlemlerinin takasÕnda karúÕlaúÕlan problemler, menkul
kÕymetlerin ödünç alÕnmasÕnda önemli bir etken olarak kabul edilmektedir. Ancak son
yÕllarda takas sistemlerinin geliúmesi sonucunda, takas aúamasÕnda meydana gelen
problemlerden kaynaklanan ödünç iúlemlerinin toplam ödünç iúlemlerindeki payÕ
gittikçe azalmÕútÕr.
Di÷er taraftan, menkul kÕymet iúlemlerinin takas süresinin kÕsa veya uzun
olmasÕ ödünç iúlemleri üzerinde belirleyici bir faktör olabilmektedir. Nitekim,yabancÕ
yatÕrÕmcÕ iúlemlerinin yo÷un oldu÷u bir piyasada iúlemlerin takas süresinin kÕsa olmasÕ
ödünç

iúlemlerini

artÕrmaktadÕr.

DolayÕsÕyla,

sÕnÕr

ötesi

iúlemlerde

takas

gecikmelerinden kaynaklanan problemlerin önlenmesinde ödünç iúlemleri önemli bir
yer tutmaktadÕr. AyrÕca, sÕnÕr ötesi iúlemlerde takasÕn gerçekleútirilmesinde karúÕlaúÕlan
risk ve iúlem maliyetlerinin yüksek olmasÕ, yabancÕ yatÕrÕmcÕlarÕ ço÷u zaman daha az
maliyetli oldu÷unu düúündükleri ödünç iúlemine yöneltmektedir71.
2-

AçÕ÷a

SatÕú

ile

AçÕ÷a

SatÕúa

DayalÕ

øúlem

Stratejilerinin

Gerçekleútirilmesi
AçÕ÷a satÕú iúlemleri ile açÕ÷a satÕúa dayalÕ iúlem stratejilerinin piyasalarda
yaygÕn olarak kullanÕlmaya baúlanmasÕ, menkul kÕymet ödünç iúlemlerine olan talebi
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büyük ölçüde artÕrmÕútÕr. Bu iúlem stratejileri hisse senetleri, sabit getirili menkul
kÕymetler ve türev araçlarÕ gibi çok geniú finansal araçlar yelpazesini kapsamaktadÕr.
AçÕ÷a satÕú iúlemleri; kÕsa dönemde menkul kÕymetlerin fiyatlarÕnda meydana
gelecek düúüúlerden korunmak veya kazanç sa÷lamak, arbitraj olanaklarÕndan
yararlanmak gibi çok çeúitli sebepler ile yapÕlmaktadÕr.
³Spekülatif AmaçlÕ AçÕ÷a SatÕú´ta, satÕcÕ satÕúÕnÕ gerçekleútirmiú oldu÷u
menkul kÕymetlere hiçbir úekilde sahip bulunmamaktadÕr. Ancak bazÕ durumlarda açÕ÷a
satÕú iúlemi gerçekleútiren satÕcÕ; satÕúÕnÕ yapmÕú oldu÷u menkul kÕymetlere sahip
olmakla birlikte, takas yükümlülü÷ünü sahip oldu÷u menkul kÕymetler yerine, ödünç
alarak yerine getirmeyi amaçlamaktadÕr. Bu tür açÕ÷a satÕú iúlemleri; a) Vergi avantajÕ
sa÷lama, b) Riskten korunma veya c) øúlemin takas süresi içinde menkul kÕymetlere
ulaúÕlamama gibi faktörlerin etkisi altÕnda yapÕlmaktadÕr72.
AçÕ÷a satÕú iúlemleri, vergi avantajlarÕndan yararlanmak dÕúÕnda korunma
(Hedging) stratejilerinin de önemli bir parçasÕnÕ oluúturmaktadÕr. YatÕrÕmcÕlar bazen
sahip

olduklarÕ

menkul

kÕymetlerde

meydana

gelecek

istenmeyen

fiyat

dalgalanmalarÕndan kaynaklanabilecek riskten korunmak amacÕyla, aynÕ menkul
kÕymetin aynÕ miktar ve fiyattan hem alÕmÕnÕ hem de açÕ÷a satÕúÕnÕ yapmaktadÕrlar.
Gerçekleútirilen açÕ÷a satÕú iúlemi sonucunda, yatÕrÕmcÕnÕn kar veya zarar etme olasÕlÕ÷Õ
bulunmamaktadÕr. Bazen yatÕrÕmcÕlar riskten tamamen korunma yerine karÕ artÕrma
güdüsüyle aynÕ menkul kÕymette aynÕ fiyat ve miktarda olmamak kaydÕyla hem alÕm
hem de açÕ÷a satÕú iúlemi gerçekleútirmektedirler. Bu durumda yatÕrÕmcÕnÕn fiyatta
meydana gelen de÷iúimlere paralel olarak kar veya zarar etme olasÕlÕ÷Õ bulunmakla
birlikte u÷rayabilece÷i zarar sonsuz de÷ildir.
Di÷er taraftan piyasada arbitraj olanaklarÕnÕn bulunmasÕ, açÕ÷a satÕú ve ödünç
iúlemi için önemli birer neden teúkil etmektedir. Ancak, arbitraj iúleminin yapÕlabilmesi
için; a) Hisse senedinin en az iki piyasada iúlem görmesi, b) Bu piyasalardaki iúlem
fiyatlarÕnÕn birbirinden farklÕ olmasÕ, olmak üzere iki unsurun bir arada olmasÕ
gerekmektedir
72
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AyrÕca

piyasa

yapÕcÕlarÕ

tarafÕndan,

likiditenin

sa÷lanmasÕ

amacÕyla,

müúterilerinden yüksek tutarlarda alÕm emri geldi÷inde, alÕm emrini karúÕlamak
amacÕyla ödünç iúlemi yapÕlmaktadÕr 73.
3- Di÷er Nedenler
•

Piyasada ±özellikle ödünç iúlemlerinde uygulanan farklÕ komisyon
oranlarÕnÕn

bulunmasÕ

halinde

komisyon

oranlarÕ

arasÕndaki

farklÕlÕklardan kar elde edebilmek güdüsüyle di÷er aracÕ kurumlara
ödünç vermek için ödünç almak,
•

Özellikle uluslararasÕ iúlemlerde ödünç almanÕn satÕn almaya kÕyasla
daha ucuz olabilece÷i avantajÕndan yararlanmak suretiyle iúlemlerin
takasÕnÕn gerçekleútirilmesi,

•

Sahip olunmayan menkul kÕymetlerin türev araçlarÕ sözleúmelerinden
kaynaklanan yükümlülüklerin

yerine

getirilmesinde

kullanÕlmak

istenmesi,
•

Baúka bir iúleme (Ödünç , açÕ÷a satÕú veya kredili iúlem) iliúkin olarak
teminat tutarÕnÕn artÕrÕlmasÕ veya teminat yükümlülü÷ünün yerine
getirilmesinde kullanÕlmasÕdÕr.

Menkul kÕymet ödünç iúlemleri, düzenleyici otoriteler tarafÕndan konulmuú
kurallar çerçevesinde yapÕldÕ÷Õ takdirde, kÕsa vadede en az riskli yatÕrÕm araçlarÕndan bir
tanesidir. Bu çerçevede, portföyünde uzun süreli olarak menkul kÕymet tutan kurumsal
yatÕrÕmcÕlar, ödünç vermek suretiyle ek gelir (komisyon ücreti) elde ederler. Elde edilen
bu gelir genel olarak düúük tutarlarda olsa da, kurumsal yatÕrÕmcÕlarÕn performanslarÕnÕn
de÷erlendirilmesinde etkili olabilmektedir. Di÷er taraftan, kurumsal yatÕrÕmcÕlar
portföylerinde bulunan yüksek tutarlardaki menkul kÕymetler dolayÕsÕyla takas ve
saklama kuruluúlarÕnÕn talep etti÷i saklama ücretlerini ödemekten, ödünç süresi içinde
kurtulurlar. Bir baúka deyiúle, ödünç iúlemleri kurumsal yatÕrÕmcÕlarÕn saklama
maliyetlerini azaltmaktadÕr.
73

Fabozzi and Mann, s. 21-25.
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Menkul kÕymet ödünç iúlemi karúÕlÕ÷Õnda ödünç veren tarafÕndan teminat
olarak nakit veya menkul kÕymet alÕnmasÕ halinde, ödünç veren söz konusu nakdi veya
menkul kÕymeti para veya repo piyasasÕnda de÷erlendirmek suretiyle -teminat olarak
banka teminat mektubu almasÕ halinde elde edece÷i komisyon gelirini aúan orandakazanç sa÷layabilir. Ancak, bunun aksi de söz konusudur. Di÷er taraftan, ödünç veren
teminat olarak aldÕ÷Õ nakdi, kÕsa vadeli yükümlülüklerinin karúÕlanmasÕnda da
kullanabilir. Her ne kadar ödünç alana komisyon ödemek durumunda kalsa da (zorunlu
olmamakla birlikte), bu tutar bankadan kredi almasÕ halinde ödeyece÷i tutardan daha
düúük olacaktÕr.
AyrÕca ödünç verene sözleúmeyle intifa hakkÕ sahibinin intifa konusu menkul
kÕymet üzerinde sahip oldu÷u haklarÕn benzeri malvarlÕksal haklarÕ talep etme hakkÕ
tanÕnmÕútÕr. Bir baúka deyiúle ödünç alan, ödünce konu menkul kÕymetlerin vadesi
içerisinde kupon faizi, temettü ödemesi veya bedelsiz sermaye artÕrÕmÕ varsa elde
edilmesi gereken malvarlÕksal haklarÕ ödünç verene sa÷lamak zorundadÕr. TanÕnan bu
hak idari düzenlemelerle de güvence altÕna alÕnmÕútÕr.
Bu esaslar dikkate alÕndÕ÷Õnda, ödünç iúleminin, portföyündeki menkul
kÕymetleri atÕl halde tutan ödünç veren açÕsÕndan kÕsa vadede kullanÕlabilecek iyi bir
yatÕrÕm aracÕ oldu÷u düúünülmektedir.
Menkul kÕymet ödünç iúlemlerinin yararlarÕ kÕsaca aúa÷Õdaki gibidir.
•

Piyasada likitideyi artÕrÕr.

•

Takas yükümlülüklerinin zamanÕnda yerine getirilmesini sa÷layarak,
piyasaya olan güveni sa÷lar.

•

Piyasa katÕlÕmcÕlarÕnÕn açÕ÷a satÕú ve açÕ÷a satÕúa dayalÕ iúlem
stratejilerini (Arbitraj veya Riskten Korunma AmaçlÕ AçÕ÷a SatÕú vb.)
gerçekleútirmelerine imkan verir.
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•

Portföy yöneticileri ile kurumsal yatÕrÕmcÕlarÕn, portföylerinde atÕl
olarak tuttuklarÕ menkul kÕymetlerden ilave kazanç elde etmelerini
sa÷lar.

•

Ödünç iúlemlerinde teminat olarak nakit ve devlet iç borçlanma
senetlerinin kullanÕlmasÕ, alÕnan nakit ve bu devlet iç borçlanma
senetlerinin para ve repo piyasasÕnda de÷erlendirilmesi bu piyasalarda
likiditenin artmasÕna neden olur.

1.4. AçÕ÷a SatÕú ve Menkul KÕymet Ödünç øúlemlerinde KarúÕlaúÕlan
Riskler ve Risklerin Yönetimi
Portföy yönetim tekniklerinden biri olan açÕ÷a satÕú ve açÕ÷a satÕú ile iliúkili
olan menkul kÕymet ödünç iúlemleri birtakÕm riskler barÕndÕrmaktadÕr. Bu bölümde
açÕ÷a satÕú ve menkul kÕymet ödünç iúlemlerinin yatÕrÕmcÕlar açÕsÕndan ve sistem
açÕsÕndan taúÕdÕ÷Õ riskler ve bu riskleri yönetmek için uygulanan prosedürler ele
alÕnacaktÕr.
1.4.1. Genel Olarak KarúÕlaúÕlan Riskler
AçÕ÷a satÕú ve menkul kÕymet ödünç iúlemlerinde riskler iúleme taraf olanlarÕn
karúÕlaútÕ÷Õ riskler ve sisteme iliúkin riskler olarak ikiye ayrÕlabilir. Taraflara iliúkin
riskler kredi riski ve operasyonel risktir. Kredi riski karúÕ taraf ve teminat riski,
operasyonel riskler ise takas riski, emanet ve saklama riski, sistem ve kontrol riski,
iúlem maliyetleri, yasal yükümlülükler ve vergi olarak gruplanabilir. Sisteme iliúkin
riskler ise açÕ÷a satÕú iúlemlerinin sürü psikolojisinin etken olmasÕ durumunda piyasada
moral bozuklu÷u yaratmasÕ ve manipülatif iúlemlerde kullanÕlmasÕ, içerden ö÷renenlerin
ticaretine konu olmasÕ nedeni ile ortaya çÕkmaktadÕr. Sisteme iliúkin risklere piyasa
riski, likidite riski ve aracÕ kurumlarÕn sermaye yeterlili÷i de eklenebilir74.
AçÕ÷a satÕú iúlemlerinin menkul kÕymet ödünç iúlemleri ile iliúkisinden dolayÕ
açÕ÷a satÕú iúlemlerinde karúÕlaúÕlan riskler menkul kÕymet ödünç iúlemlerinde
karúÕlaúÕlan riskler ile birlikte ele alÕnacaktÕr. AçÕ÷a satÕú iúleminde yatÕrÕmcÕ sahip
74
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olmadÕ÷Õ veya elinden çÕkarmak istemedi÷i bir menkul kÕymeti

ödünç alarak

satmaktadÕr. Ödüncün vadesi geldi÷inde açÕ÷a satÕúÕ yapÕlan menkul kÕymet piyasadan
satÕn alÕnarak ödünç veren kiúi veya kuruma verilmektedir.
Menkul kÕymet ödünç iúlemleri bir menkul kÕymetin ödünç alÕnmasÕ ve vade
sonunda aynÕ miktardaki menkul kÕymetin geri teslimini içerdi÷i için banka kredilerine
benzetilebilir. Menkul kÕymet ödünç verme iúlemlerinde esas itibari ile dört aúama
vardÕr75;

AçÕ÷a SatÕú ve Menkul
KÕymet Ödünç øúlemlerinde
KarúÕlaúÕlan Riskler

1.øúleme Taraf OlanlarÕn KarúÕlaútÕ÷Õ
Riskler

2.Sisteme øliúkin Riskler

1.1. Kredi Riski

2.1. Piyasa Riski

1.1.1. KarúÕ Taraf Riski

2.2. Likidite Riski

1.1.2. Teminat Riski

2.3. Manipülasyon

1.2.Operasyonel Riskler

2.4. øçeriden Ö÷renenlerin Ticareti

1.2.1. Takas ve Saklama Riski
1.2.2. Sistem ve Kontrol Riski
1.2.3. øúlem Maliyetleri, Yasal
Yükümlülükler,Vergi

ùekil 6 : AçÕ÷a SatÕú ve Menkul KÕymet Ödünç øúlemlerinde KarúÕlaúÕlan Riskler
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•

Ödünç iúlemine konu menkul kÕymetlerin sahipli÷i ödünç
verenden ödünç alana geçer ve bunun karúÕlÕ÷Õnda teminatlar
ödünç verene teslim edilir.

•

Ödünce konu menkul kÕymetin taúÕdÕ÷Õ kupon, faiz ve
temettü gibi ödemeleri elde etme hakkÕ esas itibarÕ ile ödünç
verene aittir.

•

Teminatlar ödünç iúleminin vadesi boyunca de÷er kaybÕna
u÷rayabilir

ve

bu

de÷er

kaybÕnÕn

telafi

edilmesi

gerekmektedir.
•

Vade sonunda kÕymet ve teminat el de÷iútirmektedir.

1.4.1.1. Kredi Riski
Kredi riskini aúa÷Õdaki úekilde iki ana grupta inceleyebiliriz76;
•

KarúÕ Taraf Riski

•

Teminat Riski

KarúÕ taraf riski aúa÷Õdaki durumlarda ortaya çÕkmaktadÕr.
•

Ödünç menkul kÕymetler ile teminatÕn karúÕlÕklÕ olarak taraflara teslim
edilmesi aúamasÕnda, bu devir ve teslim iúlemlerinden birinin
beklendi÷i gibi gerçekleúmemesi

•

Ödünç iúleminin teminata dayanmamasÕ

•

Ödünç alanÕn ödüncün vadesinde veya ödünç verenin herhangi bir
nedenle menkul kÕymetleri geri istemesi durumunda menkul kÕymetleri
ödünç verene teslim etme yükümlülü÷ünü yerine getirememesi

76

Alison Brooks, International Securities Lending Book I, The Successful Lender, London:Asset
International, Inc., 1992, s. 43.
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•

Ödünç alanÕn ödünç alÕnmÕú olan hisse senetleri ile ilgili olarak kar payÕ
(temettü) alma hakkÕ, yeni pay alma (rüçhan) hakkÕnÕ kullanamamasÕ

Ödünç iúleminde; teminata ulaúmadan ödünce konu menkul kÕymetler karúÕ
tarafa devir ve teslim ediliyorsa iúlemin baúlangÕç aúamasÕnda ödünç veren açÕsÕndan,
iúlemin vade tarihinde ise ödünç alan bakÕmÕndan kredi riski bulunmaktadÕr. Bu
iúlemlerin tersi olarak, ödünce konu menkul kÕymete ulaúmadan teminat devir ve teslim
ediliyorsa iúlemin baúlangÕcÕnda ödünç alanÕn, vade tarihinde ise ödünç verenin riski
bulunmaktadÕr. TaraflarÕn karúÕ karúÕya oldu÷u bu risk; ³Ödeme KarúÕlÕ÷Õ Teslim
(DVP)´ veya ³Teslim KarúÕlÕ÷Õ Teslim (DVD)´ takas sistemlerinin uygulandÕ÷Õ
durumlarda ortadan kalkmaktadÕr. Bu sistemlerden birinin geçerli olmamasÕ halinde ise,
genel uygulama ödünç veren tarafÕndan, ödünç alana teminat veya menkul kÕymet
teslim edilmeden menkul kÕymet veya teminatlarÕn teslim edilmemesidir. DolayÕsÕyla
DVD veya DVP sistemlerinin geçerli olmamasÕ halinde ödünç alan taraf bu riske maruz
kalmaktadÕr77.
Ödünç iúleminin teminata dayanmamasÕ halinde ise ödünç veren iúlemin vadesi
gelene kadar üzerinde risk taúÕmaktadÕr. Ancak teminatlÕ olmasÕ da her zaman yeterli
olmayacaktÕr. Nitekim, bazÕ hukuk sistemleri ödünç alanÕn temerrüde düúmesi halinde
ödünç verenin teminatlarÕ nakde çevirmesine izin vermemektedir. DolayÕsÕyla bu
durumda da teminatÕn bir iúlevi kalmayacaktÕr78.
Menkul kÕymet ödünç iúlemlerinde pozisyonun açÕk oldu÷u süre içerisinde
ödünce konu hisse senetlerine ödenen temettülerin, hisse senetlerini ödünç alandan
ödünç verene ödenmesi gerekmektedir. AynÕ dönemde ödünç verilen hisse senetlerine
yeni pay alma hakkÕ verilirse, hisse senetlerini ödünç alan taraf piyasadan yeni pay alma
hakkÕnÕ satÕn alarak, hisse senetlerini ödünç aldÕ÷Õ tarafa teslim etmek zorundadÕr.
Ödünç iúleminin vadesinde veya geri ça÷rÕldÕ÷Õnda ödünç alan tarafÕndan
menkul kÕymetin iade edilmemesi halinde, ödünç veren teminatÕ paraya çevirerek aynÕ
cinsten menkul kÕymeti piyasadan satÕn alacaktÕr. Bu durumda, teminatÕn de÷erinin

77
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IOSCO, Securities Lending Transactions: Market Development and Implications,s. 28-29.
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60

ödünç menkul kÕymetin cari de÷erinden daha az olmasÕ halinde, ödünç veren tekrar
menkul kÕymete sahip olabilmek için ilave bir maliyete katlanmak durumunda
kalacaktÕr. AynÕ durum ödünç alan için de söz konusu olacaktÕr. Teminat riskini
oluúturan bu yerine koyma maliyetinden korunmak için teminat alÕrken ve ödüncün
süresi boyunca aúa÷Õdaki noktalara dikkat edilmelidir79;
•

KarúÕ tarafÕn temerrüde düúme olasÕlÕ÷Õ ve kredi de÷erlili÷i

•

Temerrüt durumunda ödünç kredisinin potansiyel piyasa de÷erinin
büyüklü÷ü

•

Krediyi kapsayacak marj(ödünç verilen menkul kÕymetin piyasa de÷eri
ile teminatlara konu kÕymetlerin piyasa de÷erleri arasÕndaki fark marj
olarak adlandÕrÕlmaktadÕr) de÷erlerinin tespit edilmesi

•

Teminata konu kÕymetlerin ne derece likit oldu÷u

•

Teminattaki menkul kÕymetlerin farklÕ ihraççÕlara göre çeúitlendirilmiú
olmasÕ

•

TeminatÕn düzenlendi÷i para cinsi, ödünç verilen kÕymetinkinden farklÕ
bir döviz cinsini içeriyorsa, kur riski ortaya çÕkaca÷Õndan uygulanacak
marjÕn kur riskini de içeriyor olmasÕ

•

Teminattaki menkul kÕymetlerin hangi sÕklÕklarla de÷erlenece÷i, fiyat
de÷iúiklikleri oldu÷unda ek teminatÕn hangi süre içinde getirilece÷i, bu
iúlemlerin otomatik olarak gerçekleútirilip gerçekleútirilemeyece÷i, ek
teminatÕn gereken sürede getirilmemesi durumunda yapÕlacak iúlemler

79

Frank J. Fabozzi, Securities Lending and Repurchase Agreements, USA: Frank J. Fabozzi
Associates New Hope Pennsylvania, 1997, s. 60-61.
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1.4.1.2. Operasyonel Risk
Bilgi sistemlerindeki veya iç kontrol sistemlerindeki eksiklikler veya hatalar
dan kaynaklanabilecek riskler operasyonel risktir80. Operasyonel riskin kaynaklarÕ
aúa÷Õdaki úekilde sÕnÕflandÕrÕlabilir81:
•

Organizasyon

•

Prosedürler ve uygulamalar

•

Sistemler ve teknoloji

•

ønsan

•

DÕú olaylar (do÷al afetler, rekabet koúullarÕ, politik rejim de÷iúikli÷i
gibi)

Operasyonel risk tüm finansal aktivitelerin yapÕsÕnda mevcuttur ve menkul
kÕymet ödünç iúlemleri içinde özel bir öneme sahiptir. Menkul kÕymet ödünç
iúlemlerinde efektif ve gecikmesiz takas iúlemlerinin gerçekleútirilebilmesi için
prosedürlerin ve kontrollerin mevcut olmasÕ gerekmektedir. Takaslar arasÕnda günlük
getiriyi, karúÕ taraf kredi limitini, Õskonto oranlarÕnÕ, menkul kÕymet ödünç iúlemlerinin
muhasebeleútirilmesi ile ilgili iúlemleri izleyecek prosedürler yönetimler tarafÕndan
belirlenmeli ve uygulanmalÕdÕr. Menkul kÕymetlerin piyasa de÷erleri ile teminatlar
arasÕnda oluúabilecek açÕklarÕn izlenmesi için de kontroller çok önemlidir. Menkul
kÕymet ödünç verenler menkul kÕymet ödünç iúlemlerinin firmanÕn yatÕrÕm faaliyetlerini
olumsuz etkileyip etkilemedi÷ini anlayabilmek için portföy yöneticilerinin yapmÕú
oldu÷u iúlemleri yakÕn olarak izlemelidirler. YurtdÕúÕ piyasalarda yapÕlan menkul
kÕymet ödünç iúlemlerinde oluúabilecek operasyonel riskler daha büyük olabilir. SÕnÕr
ötesi piyasalarda iúlem teyitleri geliúmemiú olabilece÷i gibi farklÕ hukuk sistemlerindeki
takas ve saklama iúlemleri de geliúmemiú olabilmektedir. YabancÕ piyasalarda iúlem
yapan en uzmanlaúmÕú firmalar bile iúlemlerini yürütürken manual müdahalelere ihtiyaç
80

Ioannis S. Akkizidis and Vivianne Bouchereau, Guide To Optimal Operational Risk & Basel II,
USA:Talor & Francis Group, LLC, 2006, s. 9.
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duyabilmektedir ki bu tip müdahaleler çeliúkiler ve hatalar ile sonuçlanabilmektedir.
Menkul kÕymet ödünç iúlemleri bir dizi komplike idari, ticari, operasyonel ve muhasebe
gerektirdi÷inden dolayÕ firmalar komplike ticari iliúkilere ve karúÕlÕklÕ güvene, özellikle
kredi de÷erlili÷inin belirlenmesinde, kredi satÕúÕnda, nakit yönetiminde, operasyon
yönetiminde, dayanarak iúlem yapmaktadÕrlar. Bu kompleks iliúkileri yönetmek piyasa
hareketlili÷inin çok oldu÷u dönemlerde daha kritik olmaktadÕr. øç kontrol sistemlerinin
zayÕflÕ÷Õ dolandÕrÕcÕlÕk, yetkisi olmayan kiúilerin iúlem yapmasÕ gibi, iúlem yapanlarÕn
yetkilerini aúan pozisyonlarÕ almalarÕ gibi sonuçlanabilmektedir. Bu tip açÕklar ve
zayÕflÕklar iú bölümünün farklÕ departman veya servislere paylaútÕrÕlmasÕ ile örne÷in
kredi pazarlÕ÷ÕnÕn bir grup, teminatlarÕn de÷erlendirilmesinin baúka bir grup tarafÕndan
yapÕlmasÕ gibi, veya onay mekanizmalarÕnÕn oluúturulmasÕ, sistem ve veri ulaúÕmÕnÕn
sÕnÕrlandÕrÕlmasÕ ile azaltÕlabilir82.
Operasyonel risklerle ilgili olarak ele alÕnabilecek konular arasÕnda maliyetler,
yasal yükümlülükler ve vergi de sayÕlabilir. Bu unsurlarla ilgili olarak maliyetleri ve
yükümlülükleri artÕran herhangi bir geliúmenin olmasÕ maliyet anlamÕna gelece÷inden
risk unsurudur ve karar aúamasÕnda dikkate alÕnmalÕdÕr. Yasal risk, sözleúmelerin
uygulanmasÕndaki belirsizliklere iliúkin risktir. Yetersiz dokümantasyon, sözleúme
hükümlerinin ihlal edildi÷inin ileri sürülmesi gibi uyuúmazlÕklar ile karúÕ tarafÕn
sözleúme yapma yetkisinin bulunup bulunmadÕ÷Õ, yükümlülü÷ün yerine getirilmemesi
veya iflas durumlarÕnda sözleúmenin teminat, netleútirme veya üçüncü taraflarÕn
garantörlü÷üne

iliúkin

hükümlerinin

uygulanmasÕ

konularÕndaki

belirsizlikler,

düzenlemelerin yanlÕú yorumlanmasÕ veya düzenlemelerdeki önemli de÷iúiklikler
nedeniyle zarara u÷ranmasÕ yasal risk kapsamÕndadÕr83.
1.4.1.3. Piyasa Riski
Piyasa riski, piyasalardaki fiyat ve oran de÷iúimlerinin alÕnan pozisyonlarÕn
de÷erini olumsuz etkileme potansiyelidir. Piyasa riski, varlÕklarÕn piyasa fiyatlarÕnÕn
volatilitesi veya piyasa fiyatlarÕndaki ters yönlü hareketlerden kaynaklanabilecek kayÕp
riski olarak ta tanÕmlanabilir.
82
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Piyasa riskine neden olan bileúenler aúa÷Õda belirtilmiútir84:
•

Faiz OranÕ Riski: Faiz oranÕ riski, faiz oranÕndaki hareketler nedeni ile
bir finansal aracÕn veya portföyün de÷erinin olumsuz yönde etkilenmesi
riskidir.

•

Döviz Kuru Riski: Döviz kuru riskinin kayna÷Õ döviz kurlarÕndaki
beklenmedik de÷iúimler ve özellikle dövize dayalÕ vadeli iúlemler için
uluslararasÕ faiz oranlarÕndaki dalgalanmalardÕr.

Menkul kÕymet ödünç iúlemlerinde piyasa riski aúa÷Õdaki durumlarda
oluúabilir85;
•

KarúÕ taraf temerrüt durumu (taraflardan birinin yükümlülü÷ünü yerine
getirememesi)

•

Uygun olmayan marjlarÕn kullanÕlÕyor olmasÕ

•

Nakit teminatÕn alternatif yatÕrÕm araçlarÕnda de÷erlendirilmesi

Menkul kÕymet ödünç iúlemlerinin do÷asÕndan kaynaklanan piyasa riskine ek
olarak, menkul kÕymet ödünç iúlemlerinin yer aldÕ÷Õ farklÕ yatÕrÕm stratejileri de piyasa
riskine maruz kalabilir. Arbitraj amacÕ ile yapÕlan menkul kÕymet ödünç iúlemleri buna
örnek verilebilir.
1.4.1.4. Likidite Riski
Mali kuruluúlar iki tür likidite riskine maruz kalmaktadÕrlar. Bunlardan
fonlama likidite riski, nakit akÕmÕ uyumsuzluklarÕndan kaynaklanan yatÕrÕm ve fonlama
ihtiyaçlarÕnÕn karúÕlanamamasÕna iliúkin risktir. Bu durumda, bir borcun çevrilmesi veya
nakit, özkaynak tamamlama veya teminat yükümlülükleri için gerekli nakdin
sa÷lanamamasÕ söz konusudur. Bir di÷er likidite riski türü olan piyasa likidite riski ise,
yeterli piyasa derinli÷inin olmamasÕ veya piyasadaki bozulmalar nedeniyle mali
84
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kuruluúun

bir

pozisyonu

kar

edebilece÷i

bir

fiyattan

kapatamamasÕ

veya

denkleútirememesidir86.
Likidite riski; ödünç sözleúmesinin taraflarÕndan birinin yükümlülü÷ünü yerine
getirmede temerrüde düúmesi halinde ortaya çÕkmaktadÕr.
Likidite riskini artÕran faktörlerden birincisi; teminat ve ödünç menkul
kÕymetin karúÕlÕklÕ olarak iadesi için taraflara tanÕnan sürelerin kÕsa olmasÕdÕr. TanÕnan
sürenin kÕsa olmasÕ, yükümlülü÷ün zamanÕnda yerine getirilememesi riskini de
artÕracaktÕr.
Di÷er bir faktör ise, ödünç sözleúmelerinde belirli bir vadenin belirlenmemesi,
sözleúmenin sona ermesinin taraflardan birinin ihbarÕna bÕrakÕlmasÕ halidir. Vadenin
belirli olmamasÕ halinde ödünç alan taraf açÕsÕndan büyük bir risk söz konusudur.
Nitekim ödünç veren tarafÕndan fesih ihbarÕ yapÕldÕ÷Õ sÕrada ödünç alan bu menkul
kÕymetlere sahip olmayaca÷Õndan, yükümlülü÷ünü menkul kÕymetleri satÕn alarak veya
baúka yollardan tedarik ederek karúÕlamaya çalÕúacaktÕr. Ödünç verenler ise teminatlarÕ
alternatif yatÕrÕm araçlarÕnda de÷erlendirmeleri halinde, bu riskle karúÕ karúÕyadÕr.
Likidite riskini artÕran üçüncü faktör; ödünç iúleminin teminata dayalÕ olmasÕ
halinde ortaya çÕkmaktadÕr. TeminatÕn de÷erinin ödünce konu menkul kÕymetin cari
de÷erinin altÕnda kalmasÕ halinde, ödünç veren açÕsÕndan ilave teminat verilmesi
yükümlülü÷ü do÷acaktÕr.
Menkul kÕymet ödünç iúlemlerinde katÕlÕmcÕlar ³piyasa´ likidite riski ile de
karúÕ karúÕyadÕr. Taraflar menkul kÕymetin en son iúlem yaptÕ÷Õ fiyata yakÕn fiyatlarda
menkul kÕymeti piyasada bulamayabilir. Bunun

nedeni iúlem hacminin çok büyük

olmasÕ, herhangi bir çeúit manipülasyonun var olmasÕ veya piyasada fiyatlarÕn çok
oynak olmasÕ olabilir. Bu risk sonucunda ödüncün geri ça÷rÕlmasÕ durumunda ödünç
alanlar pozisyonlarÕnÕ kapatamayacaklardÕr87.
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1.4.1.5. Takas Riski
Takas riski her bir iúlemin tamamlanma veya takas iúleminin beklendi÷i úekilde
gerçekleúememesi riskini ifade eder. Takas riskinin iki temel kayna÷Õ bulunmaktadÕr,
ilki iúlemin yapÕldÕ÷Õ zaman ile tamamlandÕ÷Õ zaman arasÕndaki gecikme di÷eri ise
iúleme ait iki baca÷Õn (ödeme ve teslim) tamamlanmasÕ arasÕndaki gecikmedir. Menkul
kÕymet ödünç iúleminde taraflar e÷er iúlemin her iki baca÷Õ da DVP veya DVD úeklinde
yapÕlmamasÕ durumunda kredi riskine maruz kalabilirler. Örne÷in ödünç alan üçüncü
tarafa menkul kÕymeti satmÕú olsun, ancak satÕú esnasÕnda teslimata dayanan ödünç alma
iúleminde takas baúarÕsÕz olsun. Takas bacaklarÕ aynÕ zamanda likidite riski ile de
sonuçlanabilir. DVP veya DVD takas mekanizmalarÕnÕn eksikli÷i durumunda sÕnÕr ötesi
menkul kÕymet ödünç iúlemlerinde teslim ve takasÕn farklÕ zaman ve mekanlarda
yapÕlÕyor olmasÕ bu riskleri arttÕrmaktadÕr88.
1.4.1.6. Emanet/Saklama Riski
Saklama riski saklamacÕ kurumun iflas, ihmal veya hileli aksiyonunun bir
sonucu olarak menkul kÕymetlerin kaybolma riskidir. Saklama riski çeúitli faktörlerden
etkilenir ki bunlar menkul kÕymetlerin hukuki statüleri, muhasebe uygulamalarÕ,
saklamacÕ kurum tarafÕndan uygulanan koruma ve saklama prosedürleri, kanun
koyucularÕn saklamacÕ iliúkilerini yöneten kurallarÕdÕr. SaklamacÕ kurumun iflasÕ piyasa
katÕlÕmcÕlarÕ için bir kayba sebep olmamalÕdÕr. Çünkü normalde menkul kÕymetler
saklamacÕ kuruma ait varlÕklarÕn tutuldu÷u hesaplardan farklÕ hesaplarda tutulmalÕdÕr.
Menkul kÕymetler ile ilgili bir kayÕp, saklamacÕ kurumla ilgili hukuki problemlerin
oldu÷unu veya onay alÕnmadan sahibi olmadÕ÷Õ menkul kÕymetleri elinden çÕkarmÕú
olmasÕndan kaynaklanabilir. SaklamacÕ kurumun muhasebe uygulamalarÕ ve muhafaza
ile ilgili prosedürleri katÕlÕmcÕnÕn kayÕp riskine ne ölçüde maruz kalabilece÷ini gösteren
faktörlerdir.
Menkul

kÕymet

ödünç

iúlemlerinde

saklama

riski

özellikle

teminat

düzenlemeleri kapsamÕnda oluúabilir. Teminat verenler teminat alanlarÕn saklamacÕ
kuruluúunun teminatlarÕn saklanmasÕ ile ilgili olarak uyguladÕklarÕ kÕsÕtlamalar ve
88
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yükümlülüklere tabi olmaktadÕrlar. Hukuki düzenlemeler saklamacÕ kurumun rehin
koyma, ipotek koyma, ödünç verme, satma , transfer etme, teminat veren yerine baúka
bir isimle kaydetme durumlarÕ için kÕsÕtlamalar ve limitler getirebilir. Bununla birlikte
teminat verenler vermiú olduklarÕ teminatlarÕn günlük yönetiminden, nakdin yeniden
yatÕrÕlarak de÷erlendirilmesinden feragat etmiú olabilirler. TeminatlarÕ saklayan kurum
teminat verenlerin güvenini kötüye kullanabilir. Bu illaki hile veya dolandÕrÕcÕlÕk
úeklinde olmayabilir, kurum karúÕ bir durumu veya vergi ile ilgili bir durumu kendi
yararÕna olacak úekilde yorumlayabilir.
AracÕ kurumlar tarafÕndan yürütülen menkul kÕymet ödünç programlarÕ aracÕ
kuruma bu iúlemleri gerçekleútirmek için gerekli sorumluluk ve otoriteyi vermektedir.
Bir menkul kÕymet ödünç programÕnÕ yönetirken ödünç veren açÕsÕndan veya kurumun
hissedarlarÕ açÕsÕndan belirli aksiyonlarÕn gerekli olup olmadÕ÷Õ belirsizlik ve çeliúki
oluúturabilir. KatÕlÕmcÕlar kurumun anlaúmalarÕnÕn içeri÷ini bilemez veya anlayamaz
iseler riske maruz kalabilirler. KontratlarÕnda yazmadÕ÷Õ halde kurumlar piyasada
güveni sa÷lamak ve ödünç programÕnÕn devamlÕlÕ÷Õ için

taraflarÕn kayÕplarÕnÕ

karúÕlama riski ile karúÕlaúabilirler89.
1.4.1.7. Manipülasyon
Çeúitli ülke mevzuatlarÕnda ve yargÕ kararlarÕnda yapÕlan manipülasyon
tanÕmlamalarÕnda genellikle, piyasalarÕn iúleyiúine dÕúarÕdan yapÕlan müdahaleler
üzerinde durulmaktadÕr. Söz konusu tanÕmlamalarda manipülasyon, insanlarÕ kandÕrarak
bir menkul kÕymeti almaya veya satmaya sevk etmeye veya menkul kÕymetin fiyatÕnÕ
yapay bir seviyede tutmaya yönelik davranÕúlar olarak ifade edilmektedir. Menkul
kÕymet piyasalarÕnda arz ve talebin serbest bir úekilde karúÕ karúÕya gelerek fiyatlarÕ
belirlemesine yönelik sürecin kasÕtlÕ olarak engellenmesi úeklinde yapÕlan tanÕmlar da
mevcuttur. Bu tanÕmlara göre (1) arz ve talebin serbest bir úekilde etkileúimini
engelleyerek fiyat mekanizmalarÕna müdahalede bulunmak, (2) insanlarÕ kandÕrarak bir
menkul kÕymette iúlem yapmaya sevk etmek, (3) menkul kÕymet fiyatÕnÕ yapay bir
seviyede tutmak, maksadÕyla tasarlanan eylemler manipülatif olarak kabul edilmektedir.

89

IOSCO, Securities Lending Transactions: Market Development and Implications, s. 48.

67

øçerikleri itibariyle iki tür manipülasyon vardÕr. Bunlar bilgi bazlÕ ve iúlem bazlÕ
manipülasyonlardÕr90.
AçÕ÷a satÕú iúlemi de bazen manipülatif amaçlÕ olabilmektedir. AçÕ÷a satÕú,
satÕúÕn yapÕldÕ÷Õ anda yatÕrÕmcÕnÕn menkul kÕymete sahip olmaksÕzÕn satÕú yapmasÕ
olarak tanÕmlanabilir. AçÕ÷a satÕú iúlemlerinin anlamlÕ olabilmesi için, ilgili menkul
kÕymetin fiyatÕnÕn düúece÷i beklentisinin olmasÕ gerekmektedir. Bu nedenle de, açÕ÷a
satÕú iúlemlerini manipülatif amaçlÕ kullanmak isteyenler, fiyat düúürücü emirleri
hedefleyerek iúlem gerçekleútirmektedirler91.
Piyasalar üzerindeki olumsuz etkileri nedeniyle, manipülasyona iliúkin olarak
ceza hukukunda yer alan dolandÕrÕcÕlÕk hükümlerinden ayrÕ bir suç olarak düzenleme
yapÕlmasÕ ve bu konuda belirli iúlem türlerine yasaklamalar getirilmesi ihtiyacÕ
do÷muútur. Konuya iliúkin olarak Sermaye PiyasasÕ Kanunu (SPKn)¶nda da
düzenlemeler yapÕlmÕútÕr.
øúlem bazlÕ manipülasyon SPKn¶nun 47 nci maddesinin (A-2) bendinde
düzenlenmiútir. AnÕlan düzenleme, ³Yapay olarak, sermaye piyasasÕ araçlarÕnÕn, arz ve
talebini etkilemek, aktif bir piyasanÕn varlÕ÷Õ izlenimini uyandÕrmak, fiyatlarÕnÕ aynÕ
seviyede tutmak, artÕrmak veya azaltmak amacÕyla alÕm ve satÕmÕnÕn yapÕlmasÕnÕn´ 2
yÕldan 5 yÕla kadar hapis ve a÷Õr para cezasÕ ile cezalandÕrÕlaca÷ÕnÕ hükme ba÷lamÕútÕr.
SPKn´nun 47 nci maddesinin (A-3) bendinde, aynÕ maddenin (A-2) bendinde
öngörülen iúlem bazlÕ manipülasyona paralel olarak, sermaye piyasasÕ araçlarÕnÕn
de÷erini etkileyebilecek bilgiye dayanan bazÕ fiiller cezai müeyyideye ba÷lanmÕútÕr.
AnÕlan düzenleme, ³sermaye piyasasÕ araçlarÕnÕn de÷erini etkileyebilecek, yalan, yanlÕú,
yanÕltÕcÕ, mesnetsiz bilgi verilmesi, haber yayÕlmasÕ, yorum yapÕlmasÕ veya açÕklamakla
yükümlü olunan bilgilerin açÕklanmamasÕnÕn´ 2 yÕldan 5 yÕla kadar hapis ve a÷Õr para
cezasÕ ile cezalandÕrÕlaca÷ÕnÕ hükme ba÷lamÕútÕr.
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1.4.2. Risklerin Yönetimi
1.4.2.1. Kredi De÷erlili÷i ve Kredi Limitlerinin Belirlenmesi
Ödünç iúlemlerinde ödünç verenler tarafÕndan, ödünç alanÕn mali durumu,
kredi de÷erlili÷i gibi bir takÕm kÕstaslardan hareket edilerek, ödünç alana bir kredi limiti
tahsis edilmektedir. Belirlenen bu limit sürekli olarak izlenmekte ve ödünç iúlemleri
sonucunda limite ulaúÕldÕ÷Õ takdirde ödünç iúlemleri anÕnda kesilmektedir. Bu limitler
sürekli olarak gözden geçirilmekte ve gerekti÷inde de÷iútirilmektedir. Bu genel limitler
dÕúÕnda riski da÷Õtmak amacÕyla ödünç alana menkul kÕymet veya iúlem piyasa bazÕnda
özel limitler de getirilebilmektedir.
Ödünç alanÕn mali yapÕsÕnda meydana gelen olumlu veya olumsuz geliúmeler
limitlerin tekrar de÷erlendirmeye tabi tutulmasÕnda önemli bir faktör olarak kabul
edilmektedir. Hatta ödünç alanÕn mali durumunda meydana gelebilecek olumsuz
geliúmelerden en kÕsa sürede bilgi sahibi olabilmeyi temin etmek amacÕyla, ödünç alan
ile ödünç veren arasÕnda yapÕlan sözleúmelere, ödünç alanÕn yükümlülüklerinden birinin
de ödünç vereni, mali durumunda veya iúi ile ba÷lantÕlÕ herhangi bir konuda meydana
gelen olumsuz geliúmeler hakkÕnda bilgilendirmek oldu÷u yönünde hükümlerin
kondu÷u, bu yükümlülü÷ün ödünç alan tarafÕndan yerine getirilmemesi halinde ödünç
alan bakÕmÕndan ödünç menkul kÕymetin vadesinde iade edilmemesine ba÷lanan hukuki
sonuçlarÕn do÷masÕnÕn sözleúmeyle kararlaútÕrÕldÕ÷Õ görülmektedir92.
1.4.2.2. Hukuki Sözleúme ve Taahhütnameler
Standart sözleúmeler (Master Agreements); sözleúmenin taraflarÕ arasÕndaki
tüm iúlemlere veya tanÕmlanan belirli iúlemlere uygulanacak kurallarÕ ±edimlerden
birinin zamanÕnda yerine getirilmemesi halinde karúÕ tarafÕn zararÕnÕn tazmin edilmesini
de kapsayacak úekilde - belirleyen sözleúmelerdir. Ödünç iúlemlerinde, birçok ülkede
standart sözleúmeler yaygÕn olarak kullanÕlmaktadÕr. Bu standart sözleúmelerin en güzel
örne÷ini Overseas Securities Lending Agreement (OSLA) standart sözleúmeleri
oluúturmaktadÕr. OSLA standart sözleúmelerinin, içerdikleri hükümler dolayÕsÕyla ödünç
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iúleminin taraflarÕnÕn karúÕ karúÕya oldu÷u kredi riskinin etkilerinin azaltÕlmasÕnda etkin
bir araç oldu÷u piyasa katÕlÕmcÕlarÕ tarafÕndan kabul edilmektedir. OSLA standart
sözleúmelerinin yarattÕ÷Õ faydalar aúa÷Õdaki gibidir:
Taraflar arasÕnda mevcut bulunan her bir iúlem bazÕnda; taraflarÕn
düzenlenecek sözleúmelerin her bir maddesi üzerinde uzlaúmaya çalÕúmalarÕnÕn
yarataca÷Õ emek ve zaman kaybÕnÕ büyük ölçüde azaltmasÕ, bu sözleúmelerin yarattÕ÷Õ
faydalardan biridir. Di÷er taraftan, sözleúmeden kaynaklanan edimlerden birinin yerine
getirilmemesi halinde, sözleúme hükümleri ödünç verene hiçbir ihbara gerek
kalmaksÕzÕn teminatlarÕ paraya çevirmek suretiyle menkul kÕymetleri piyasada tedarik
edebilme hakkÕnÕ tanÕmaktadÕr.
Ancak, bu standart sözleúmelerin en önemli faydasÕ ³Netleútirme (Close-out
Netting)´yi düzenleyen hükümlere sözleúmelerde yer verilmesi nedeniyle kredi riskini
önemli ölçüde azaltmasÕdÕr. Ödünç sözleúmesinin taraflarÕndan birinin ödeme güçlü÷ü
içine düúmesi veya sözleúmeden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmemesi
halinde, ³Netleútirme (Close-out Netting)´ di÷er tarafa edimi yerine getirmeyen tarafla
olan tüm iúlemlerini sona erdirme ve akabinde bu iúlemlerden do÷an tüm alacak ve borç
tutarlarÕnÕn netleútirilerek tek bir rakam haline dönüútürülmesi hakkÕnÕ sa÷lamaktadÕr.
Bu çerçevede tüm alacak ve borçlarÕn netleútirilmesi sonucunda ödünç verenin tek bir
borcu veya alaca÷Õ olacaktÕr. ³Netleútirme prensibi´ piyasa katÕlÕmcÕlarÕ tarafÕndan risk
yönetiminde kullanÕlan etkin araçlardan birisidir. Ancak netleútirmenin karúÕ taraf
riskini azaltma boyutu, taraflar arasÕndaki ödünç iúlemlerinin hacmine ba÷lÕdÕr. Edimini
yerine getirmeyen taraf ile karúÕ taraf arasÕnda gerçekleúen iúlemlerin hacminin yüksek
tutarlarda olmasÕ ve bazÕlarÕnÕn edimi yerine getirmeyen taraf açÕsÕndan borç bazÕlarÕnÕn
alacak yaratmasÕ halinde, riskin daha yüksek boyutlarda azaldÕ÷Õ açÕktÕr.
BazÕ bölgelerde bu tip standart sözleúmelerin kullanÕlmadÕ÷Õ görülmektedir.
Örne÷in Meksika¶daki merkezi takas ve saklama kuruluúu ödünç hisse senedi alan ve
veren taraflarÕn belirli bir sözleúme imzalamalarÕnÕ istemektedir. ømzalanan standart
sözleúmede, netleútirmeyi düzenleyen bir hüküm bulunmamaktadÕr. Bu durumda, ödünç
verenin ödemeden aciz hale gelmesi ve dolayÕsÕyla ödünç alanÕn vermiú oldu÷u nakit
teminatÕ iade edememesi durumda, sözleúme çerçevesinde ödünç alanÕn yapaca÷Õ tek
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úey, menkul kÕymetleri ödünç verene iade edip yargÕ organlarÕ önünde hakkÕnÕ
aramaktÕr.
³Netleútirme (Close-out Netting)´yi içeren sözleúme hükmünün bazÕ ülkelerde
uygulama alanÕ bulup bulamayaca÷Õ tartÕúma konusudur. BazÕ ülkelerde bu sözleúmeler
yargÕ önüne getirilmedi÷i için uygulanabilirlikleri konusunda yargÕsal bir karar
bulunmamaktadÕr. Ancak, International Securities Market Association (ISMA) repo
sözleúmelerinin standart olarak hazÕrlanmÕú ek protokolleri ile ISMA 25 ülkeden
sözleúmelerin uygulanabilirli÷i konusunda yasal görüúler sa÷lamÕútÕr. Ülkemizde anÕlan
sözleúme maddesi kural olarak iflas halinde uygulama alanÕ bulmaktadÕr. YurtdÕúÕna
baktÕ÷ÕmÕzda da, genel olarak iflas veya ödeme güçlü÷ü halinde uygulama alanÕ
bulaca÷Õ kesinlik kazanmÕútÕr93.
1.4.2.3. TeminatlandÕrma
Ödünç iliúkisinde riski azaltan en önemli araç teminattÕr. Riski en alt düzeye
indirgeyebilmek için, en likit olan ve minimum zamanda nakde çevrilebilecek de÷erler
teminat olarak kabul edilmektedir. økinci olarak, ödünç verilen menkul kÕymetlerin cari
de÷erini aúan oranda teminat alÕnmaktadÕr. Birçok ülkede baúlangÕç teminat oranlarÕ,
piyasa yapÕsÕnÕ yansÕttÕklarÕ veya sermaye yeterlili÷i kurallarÕ çerçevesinde dikte
edildi÷i için standarttÕr. BaúlangÕç teminat oranlarÕnÕn taraflar arasÕnda serbestçe
kararlaútÕrÕldÕ÷Õ haller genel olarak çok istisnaidir.
Üçüncü olarak, teminatÕn iúlevini tam olarak yerine getirebilmesi için,
teminatÕn de÷eri ile ödünç menkul kÕymetin de÷eri gün bazÕnda izlenmekte, belirli bir
oranÕn altÕna inmesi halinde -genel olarak %100- teminat tamamlama ça÷rÕsÕ yapÕlarak
farkÕn giderilmesi sa÷lanmaktadÕr.94.
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1.4.2.4. ZararlarÕn Ödenmesi
BazÕ menkul kÕymet ödünç iúlemlerinde iúleme taraf olan aracÕ kuruluúlar
(Saklama bankalarÕ); sözleúme çerçevesinde ödünç veren tarafÕn sözleúme dolayÕsÕyla
u÷radÕ÷Õ zararÕn tazmini ile yükümlü olmaktadÕrlar.
AracÕ kuruluúça (saklamacÕ banka), ödünç verenin u÷radÕ÷Õ zararÕn tazmin
edildi÷i standart durumlar, ödünç alanÕn sözleúmeden kaynaklanan menkul kÕymetleri
geri verme yükümlülü÷ünü zamanÕnda yerine getirmemesi halidir. Ödünç alanÕn geri
verme yükümlülü÷ünü vadesinde yerine getirmemesi halinde, aracÕ kuruluú veya
saklamacÕ banka; ödünç iúlemi karúÕlÕ÷Õnda alÕnan teminatÕn nakde çevrilmesi
sonucunda elde edilen de÷erle menkul kÕymetleri tekrar piyasadan tedarik ederek
ödünce konu menkul kÕymetleri ödünç verene teslim etmektedir. AracÕ veya saklamacÕ
kuruluú ödünce konu menkul kÕymetin piyasa de÷erinin artmasÕ, buna karúÕn teminatÕn
de÷erinin aynÕ oranda artmamasÕ ve azalmasÕndan dolayÕ ortaya çÕkan teminat azlÕ÷ÕnÕn
sonuçlarÕna da katlanmaktadÕrlar. Ödünce konu menkul kÕymetlerin piyasadan satÕn
alÕnamamasÕ halinde ise, menkul kÕymetin cari piyasa de÷erine eúit tutarda nakit ödünç
verene ödenmektedir. DolayÕsÕyla ödünç alanÕn yükümlülü÷ünü yerine getirmemesi
halinde ortaya çÕkan risk; ödünç veren ile aracÕ kuruluú (veya saklamacÕ banka) arasÕnda
yapÕlan ve ortaya çÕkacak zararÕn tazmin edilmesi esasÕna dayanan sözleúme
çerçevesinde aracÕ kuruluú tarafÕndan üstlenilmektedir95.
1.5. Futures ve Opsiyon øúlemleri
Finansal piyasalar iúlemlerin vadesine ba÷lÕ olarak spot ve vadeli olmak üzere
ikiye ayrÕlmaktadÕr. Spot piyasalarda ürün veya mal üzerine gerçekleútirilen iúlemler ile
ilgili hak ve yükümlülükler iúlemin hemen ardÕndan taraflar arasÕnda aktarÕlÕrken, vadeli
piyasalarda sözleúmede belirlenen ileri bir vadede hak ve yükümlülükler taraflar
arasÕnda aktarÕlÕr. Finansal piyasalarda vadeli piyasalarÕn ortaya çÕkmasÕ Bretton Woods
anlaúmasÕ ile baúlamÕú ve risk yönetimi kavramÕ ile birlikte türev ürünler günümüzde
tüm dünyada finansal piyasalarÕn vazgeçilmez bir parçasÕ haline gelmiútir. Türev
ürünlerin kapsamÕna asÕl olarak forward, swap, future (vadeli iúlem) ve opsiyon
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sözleúmeleri girmektedir. AçÕ÷a satÕú iúlemleri ile ba÷lantÕlÕ olarak organize vadeli
piyasalarda asÕl olarak futures ve opsiyon sözleúmeleri iúlem görmektedir96.
Vadeli iúlem sözleúmeleri, sözleúmelerin taraflarÕna belirlenen ileri bir tarihte
üzerinde anlaúÕlan fiyattan, standartlaútÕrÕlmÕú miktar ve kalitedeki bir malÕ veya kÕymeti
alma veya satma yükümlülü÷ü getiren sözleúmeler olarak tanÕmlanÕrken, opsiyon
sözleúmeleri, opsiyon priminin, opsiyonun alÕcÕsÕ tarafÕndan satÕcÕya ödendi÷i ve alÕcÕ
tarafa iúlemin yapÕldÕ÷Õ tarih itibariyle belirlenen ileri bir tarihte veya opsiyonunun
tipine ba÷lÕ olarak söz konusu tarihe kadar, önceden belirlenmiú standart bir fiyattan,
standartlaútÕrÕlmÕú miktar ve kalitedeki bir malÕ, kÕymeti veya finansal göstergeyi alma
veya satma hakkÕnÕ veren buna karúÕlÕk satÕcÕya yükümlülük getiren sözleúmeler olarak
tanÕmlanabilir.
1.5.1. Futures øúlemleri
Futures sözleúmesi, standart kalite ve miktardaki para, döviz, altÕn, mali araç,
mal ve di÷er türev ürünlerin sözleúme tarihinde belirlenmiú bir fiyattan, gelecekteki
belirli bir tarihte teslimini (alÕm-satÕmÕnÕ) hükme ba÷layan bir anlaúmadÕr. AnlaúmanÕn
amacÕ, gelecekte olan alÕm satÕm iúleminin fiyatÕnÕn bugünden sabitlenmesidir.
Sözleúmelerin alÕm veya satÕmÕyla ilgili yapÕlan iúleme de ³futures iúlemi´
denilmektedir97.
Futures piyasalarÕnda temel iúlev, fiyat dalgalanmalarÕnÕn yarattÕ÷Õ risklerin
yönetimidir. Bu nedenle futures piyasalar, risklerin üstlenmek isteyen taraflara devri
iúlevini görür. Böylece yatÕrÕmcÕnÕn, spot piyasada fiyat dalgalanmalarÕ sonucunda
karúÕlaúabilece÷i risklere karúÕ korunmasÕnÕ sa÷lar ve spekülatörlerin de önceden
tahminde bulunarak yüksek karlara eriúmesine olanak verir. DolayÕsÕyla, futures

96

Evrim Hilal Kahya, Vadeli øúlem ve Opsiyon PiyasalarÕnda Uygulanan Takas Sistemleri, Yurt DÕúÕ
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piyasalar bir yandan risk yönetimi, di÷er yandan ise spekülasyon (trading) amacÕyla
kullanÕlmaktadÕr 98.
Futures PiyasalarÕn Özellikleri
Futures piyasalarÕn özellikleri aúa÷Õda listelenmiútir99:
•

Futures piyasalar örgütlenmiú borsalardÕr.

•

Futures piyasalarÕnda yapÕlan sözleúmeler standartlaúmÕú sözleúme
úartlarÕna göre yapÕlÕr. Belirli bir zamanda ve belirli bir úekilde teslim
edilecek malÕn özellikleri sözleúmede ayrÕntÕlÕ bir úekilde açÕklanmak
zorundadÕr. Sözleúmelerde, sözleúme konusu varlÕ÷Õn teslim tarihi,
teslim yöntemi, futures sözleúmesine iliúkin meydana gelebilecek
minimum ve maksimum fiyat de÷iúmeleri önceden belirlenmek
zorundadÕr.

•

Bir futures sözleúmesinde malÕn kalitesi, malÕn miktarÕ, teslim úartlarÕ,
teslim tarihi, gerçekleúebilecek minumum fiyat dalgalanmasÕ, her bir
katÕlÕmcÕnÕn sahip olabilece÷i maksimum sözleúme sayÕsÕ, konularÕ
standarda ba÷lanmÕútÕr.

•

Futures piyasalar ³takas odasÕ (clearing house)´ denilen organizasyona
sahiptir.

Futures PiyasalarÕn øúleyiúi
YatÕrÕmcÕlarÕn, futures iúlemlerine girmesinin üç önemli sebebi vardÕr:
•

Spekülasyon

•

Riskten korunma (hedge)

•

Arbitraj

98
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Spekülasyon AmacÕ : Bir spekülatör, kazanç elde etme amacÕyla futures
iúleme taraf olan ve risk üstlenen kimsedir. BazÕ spekülatörler ekonomik ve teknik
analizlere dayanarak gelecekte futures iúlemlerine konu olan mallarÕn fiyatlarÕnÕ tahmin
etmeye çalÕúÕrlar ve buna uygun futures iúlemlerine girerler.
Riskten Korunma (Hedging) AmacÕ : Riskten korunan kiúi, futures
piyasalarÕnÕ gelecekte mal fiyatlarÕnda, hisse senedi fiyatlarÕnda, döviz fiyatlarÕnda ve
faiz oranlarÕnda meydana gelecek hareketlerin sebep oldu÷u risklerden korunmak için
kullanÕr.
Arbitraj AmacÕ: Arbitraj amacÕyla iúlem yapanlar, futures sözleúmeleri
yapmak suretiyle futures piyasalarÕ ile nakit piyasalar ve futures borsalarÕnÕn kendi
aralarÕndaki fiyat farklÕlÕklarÕndan yararlanÕp kazanç elde etmeye çalÕúÕrlar 100.
Futures sözleúmesi taraflarÕ, sözleúmeyi sona erdirmek istediklerinde, 3 farklÕ
seçene÷e sahip olmaktadÕrlar:
Vadeden Önce Ters øúlem ile Sona Erme (Offset): Futures sözleúmesinin
vadeden önce sona ermesi, ters iúlem yapÕlmasÕ ile mümkün olur. Futures sözleúmesi ile
alÕcÕ veya satÕcÕ olan taraf, bir süre sonra futures sözleúmesini iptal etmek yerine üçüncü
bir kiúiyle bulundu÷u pozisyonunu tersi (alÕcÕ ise satÕcÕ, satÕcÕ ise alÕcÕ) bir pozisyonda
yeni bir sözleúme yapar. Bu iúlem, aynÕ mal için alÕcÕ ve satÕcÕ olarak iki defa futures
sözleúmesi yapan kiúinin takas odasÕna karúÕ yükümlülüklerini ortadan kaldÕrmakta veya
baúka bir deyiúle, takas odasÕ tarafÕndan sözleúme konusu malÕn teslimi için sorumlu
tutulmamaktadÕr.
Vadede Teslim øle Sona Erme:Vadesine kadar ters iúlem yapÕlarak ortadan
kaldÕrÕlmayan futures sözleúmeleri, vade sonunda sözleúme konusu malÕn sözleúmede
belirtildi÷i úekilde teslimi ile son bulur.
Vadede Nakdi Mutabakat øle Sona Erme: Bu yöntemde, vade sonunda
taraflar birbirlerinin kayÕplarÕnÕ giderecek úekilde ödeme yaparak futures sözleúmesini
kapatabilmektedirler.
100
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1.5.2. AçÕ÷a SatÕú ve Futures øúlemleri
Hisse senetlerine dayalÕ iki tür future sözleúmeden bahsedilebilir101:
•

Tek bir hisse senedine dayalÕ future sözleúmeler

•

Borsa endeksine dayalÕ future sözleúmeler

Borsa endeksine dayalÕ futures sözleúmeleri sadece belirli endeksin üzerine
yapÕlÕr ve söz konusu endeksin gelecekteki de÷eri úimdiden belirlenir. Sözleúmenin
vadesi sona erdi÷inde spot piyasadaki endeks de÷eri ile futures konratÕ üzerinde
anlaúÕlan endeks de÷eri arasÕndaki fark kontratÕn taraflarÕ olan alÕcÕ ve satÕcÕya ödenir.
Bu tür sözleúmelerde fiziki teslim yapÕlmaz, iúlemler kayÕtlarla sürdürülür. Futures
kontratlar hisse senedi portföyünü sistematik riske karúÕ koruma ve finansal pazarlarda
denge sa÷lama fonksiyonunu da yerine getirirler.
Herhangi bir hisse senedinden açÕ÷a satÕú yapmÕú olan bir yatÕrÕmcÕ hisse
senedini ödünç almak yerine tek bir hisse senedine dayalÕ futures sözleúmeleri de
kullanabilir. Futures sözleúme kullanmanÕn avantajlÕ yanlarÕ aúa÷Õda listelenmiútir102.
Operasyonel ve øúlemsel KolaylÕk: AçÕ÷a satÕúa konu menkul kÕymeti ödünç
almak imkansÕz veya çok zor olabilir. Bu menkul kÕymeti ödünç almak için harcanan
süre bir yatÕrÕm pozisyonunun kaçÕrÕlmasÕna sebep olabilir.
Geri Ça÷rÕlma Riskinin Ortadan KalkmasÕ: Menkul kÕymet ödünç
iúlemlerinde ödünç veren vadesinden önce ödünce konu kÕymeti geri isteyebilir.
Maliyet AvantajÕ: Herhangi bir menkul kÕymet ödünç iúleminde açÕ÷a satÕú
iúleminin finansmanÕ bir broker tarafÕndan aracÕ kurum veya banka üzerinden
gerçekleúir.
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Frank J. Fabozzi, Short Selling Strategies, Risks, and Rewards, USA:John Wiley & Sons, Inc.,
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1.5.3. Opsiyon øúlemleri
Genel anlamda opsiyonlar, sahibine belirli sayÕda bir menkul kÕymetin veya
metanÕn önceden belirlenen bir fiyattan, belli bir süre içinde alÕm veya satÕm hakkÕnÕ
veren fakat sorumluluk yüklemeyen sözleúmelerdir. Spesifik olarak hisse senedi
opsiyonu ise, alÕcÕsÕna belirli sayÕda hisse senedinin önceden belirlenen bir fiyattan,
belirli

zaman

aralÕ÷Õnda

alÕm

veya

satÕm

hakkÕnÕ

veren

sözleúme

olarak

tanÕmlanabilir103.
AsÕl olarak iki opsiyon türü vardÕr. Bunlar, alÕm opsiyonu (call option) ve satÕm
opsiyonu (put option) dur. AyrÕca her opsiyon iúleminde alÕcÕ ve satÕcÕ olmak üzere iki
taraf vardÕr. Temel opsiyon türleri aúa÷Õda listelenmiútir104..
•

AlÕm (Call) OpsiyonlarÕ : Sözleúmeyi alan tarafa, alÕm hakkÕ tanÕyan
opsiyon sözleúmelerine alÕm (call) opsiyonu denilmektedir. Call
opsiyonu alÕcÕsÕnÕn beklentisi, ilgili menkul kÕymet fiyatÕnÕn artmasÕ
yönündedir. Call opsiyonu alÕcÕsÕ, sözleúmeyle elde etti÷i belirli bir
fiyattan alma hakkÕnÕ, vade süresince veya vade sonunda, menkul
kÕymet fiyatÕnÕn artmasÕ ile birlikte kullanacaktÕr. Tersi durumda ise
opsiyon sözleúmesi geçersiz olacak ve ödedi÷i prim kadar zarar
edecektir. Call opsiyonu satÕcÕsÕnÕn öngörüsü ise, ilgili menkul kÕymetin
fiyatÕnÕn gelecekte düúmesidir. Bu nedenle düúüúten zararÕ minimize
etmek veya kar elde etmek adÕna, call opsiyonu satarak prim elde
etmektir.

•

SatÕm (Put) OpsiyonlarÕ : Sözleúmeyi alan tarafa, satÕm hakkÕ tanÕyan
opsiyon sözleúmelerine satÕm (put) opsiyonu denilmektedir. Put
opsiyonu alÕcÕsÕnÕn beklentisi, ilgili menkul kÕymet fiyatÕnÕn düúmesi
yönündedir. Put opsiyonu alÕcÕsÕ, sözleúme ile elde etti÷i belirli bir
fiyattan satma hakkÕnÕ, vade süresince veya vade sonunda menkul
kÕymet fiyatÕnÕn düúmesi ile birlikte kullanacaktÕr. Tersi durumda ise
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opsiyon sözleúmesi geçersiz olacak ve ödedi÷i prim kadar zarar
edecektir. Put opsiyonu satÕcÕsÕnÕn beklentisi ise, ilgili menkul kÕymetin
fiyatÕnÕn artmasÕ yönündedir. Bu artÕútan kar elde edebilmek için,
opsiyon sözleúmesini prim karúÕlÕ÷Õnda satmaktadÕr.
Vade YapÕsÕna Göre Opsiyon Türleri
Vadesine göre opsiyon sözleúmeleri, temel olarak, Avrupa tipi ve Amerikan
tipi olmak üzere ikiye ayrÕlÕrlar;
•

Avrupa tipi opsiyon (European Options) : Opsiyonu alan tarafÕn,
sözleúmeye konu mal veya kÕymeti (hisse senedini) satÕn alma (Call)
veya satma hakkÕnÕ (Put) sadece vade sonunda kullanmasÕnÕ sa÷layan
sözleúmelerdir. Bu tip bir opsiyonu vadeden önce kullanmak mümkün
de÷ildir.

•

Amerikan tipi opsiyon (American Options) : Vade sonu da dahil
olmak üzere opsiyon alÕcÕsÕna istedi÷i zaman hakkÕnÕ kullanma
imkanÕnÕ sa÷layan opsiyonlardÕr. OpsiyonlarÕn Avrupa veya Amerika
tipi olmalarÕnÕn co÷rafi olarak hiçbir anlamÕ yoktur. Her iki opsiyon
türü, hem ABD¶nde hem de Avrupa¶da iúlem görmektedir.

Tüm dünyada opsiyon sözleúmelerinin alÕm-satÕmÕnÕn yapÕldÕ÷Õ organize
piyasalarda a÷ÕrlÕk Amerikan tipi opsiyonlarda olmasÕna ra÷men, tezgah üstü
piyasalarda alÕm satÕmÕ yapÕlan sözleúmelerin büyük ço÷unlu÷u Avrupa tipi opsiyon
sözleúmeleridir.
Sözleúme Konusuna Göre Opsiyon Türleri
Opsiyon sözleúmesi çeúitleri aúa÷Õda listelenmiútir105.
•

Hisse Senedi OpsiyonlarÕ

105
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•

Hisse Senedi Endeksi OpsiyonlarÕ

•

Döviz OpsiyonlarÕ

•

Faiz OpsiyonlarÕ

•

Emtia OpsiyonlarÕ

•

Vadeli øúlem OpsiyonlarÕ

Geliúmiú ülkelerin opsiyon borsalarÕ incelendi÷inde opsiyon sözleúmeleri
içindeki en yüksek payÕ Hisse senedi üzerine opsiyon sözleúmeleri almaktadÕr. Hisse
senedi opsiyonlarÕ, sahiplerine belirli bir hisse senedini önceden belirlenmiú bir fiyattan,
belirli bir süre içinde satÕn alma veya satma hakkÕ veren sözleúmelerdir. OpsiyonlarÕn
hisse senetlerini ihraç etmiú iúletmelerle hiçbir ilgisi yoktur.
YatÕrÕmcÕlar açÕsÕndan opsiyonlarÕn faydasÕ aúa÷Õdaki gibi sÕralanabilir106.
•

Mevcut hisse senetlerini piyasada meydana gelebilecek düúüúlere karúÕ
koruyabilmek,

•

Mevcut hisse senetlerini kullanarak, kazancÕnÕ arttÕrmak,

•

Hisse senedini düúük fiyata satÕn alabilmek,

•

Piyasada

meydana

gelebilecek

büyük

de÷iúikliklerin

yönünü

bilmeksizin fayda sa÷lamak,
•

Hisse senedini satÕn almadan, fiyat artÕú ve azalÕúlarÕndan yararlanmak

Opsiyonlar kendilerine özgü özellikleri dolayÕsÕyla hisse senetlerine benzeyen
yönleri ve farklÕlÕklarÕ vardÕr. Benzerlikler:
•

106

Her ikisi de organize olmuú borsalarda iúlem görürler.

Korkmaz, s. 8.
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•

Hisse senetlerinde oldu÷u gibi opsiyon iúlemlerinde de alÕcÕlar alÕm,
satÕcÕlar ise satÕm önerilerini vermektedirler.

•

Opsiyon yatÕrÕmcÕsÕ, hisse senedi yatÕrÕmcÕsÕ gibi, fiyat de÷iúmelerini,
gün gün veya dakika dakika iúlem hacmini ve piyasa ile ilgili gelen
bilgileri takip edebilmektedir.

Opsiyonlar ile hisse senetleri arasÕnda çok sÕkÕ benzerlik olmasÕna ra÷men bazÕ
önemli farklÕlÕklar vardÕr. Bunlar:
•

Hisse senetlerinin aksine opsiyonlar sÕnÕrlÕ zamana sahiptir.

•

Hisse senedinin mevcut sayÕsÕ gibi opsiyonun sabit bir sayÕsÕ yoktur.
Opsiyonun sayÕsÕ, opsiyon alÕcÕsÕ ve satÕcÕsÕnÕn opsiyon iúlemine olan
ilgileri ile ilgilidir.

•

Hisse senedi sahibi, hissesi oranÕnda oy kullanma hakkÕna ve kar
payÕndan yararlanma hakkÕna sahip iken, opsiyon sahibi ise hisse senedi
fiyatÕnÕn kendi lehine de÷iúme göstermesi durumunda opsiyonunu
kullanma hakkÕna sahiptir.

Hisse senetlerinin opsiyon borsasÕna kote olup sözleúmelere konu olmasÕ
sonucu hisse senedi piyasasÕnÕn olumlu veya olumsuz yönde etkilendi÷i úeklinde iki
görüú vardÕr. ølk görüú, opsiyon iúlemlerinin baúlamasÕyla hisse senedi piyasasÕndaki
fiyat de÷iúkenli÷inin azaldÕ÷Õ ve opsiyon sözleúmesine konu olmuú olan hisse
senetlerinin iúlem miktarlarÕnda artÕúlar oldu÷u yönündedir. økinci görüú, opsiyon
iúlemlerinin baúlamasÕ hisse senedi piyasasÕndaki fiyat de÷iúkenli÷ini arttÕrdÕ÷Õ gibi,
opsiyon iúlemlerine baúlanaca÷Õ haberinin duyurulmasÕyla hisse senedi fiyatlarÕnda
düúüúe neden oldu÷u yönündedir 107.
Temel Opsiyon Stratejileri
Opsiyon borsalarÕnda yatÕrÕmcÕ, satÕn alma ve satma opsiyonu olmak üzere iki
tür opsiyon stratejisini kullanarak yatÕrÕmlarÕna yön vermektedir. AyrÕca, satÕn alma ve
107
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satma opsiyonlarÕnÕn birlikte kullanÕlmasÕ veya portföye hisse senedinin dahil edilmesi
durumunda stratejiler karmaúÕk bir yapÕya bürünmektedir.
1- SatÕn Alma Opsiyonu Stratejisi
SatÕn alma opsiyonu sahibine, vade sonuna kadar ya da vade sonunda, önceden
belirlenmiú bir fiyat üzerinden bir varlÕ÷Õ satÕn alma hakkÕ verir. SatÕn alma opsiyonu
stratejisi yatÕrÕmcÕya sÕnÕrlÕ risk-sÕnÕrsÕz getiri imkanÕ sunmaktadÕr. Bu stratejiyi tercih
eden yatÕrÕmcÕ gelecekte hisse senedinin fiyatÕnÕn artaca÷ÕnÕ düúünmektedir. SatÕn alma
opsiyonunu satÕn alan yatÕrÕmcÕ opsiyon pirimini peúin olarak ödemek zorundadÕr.
YatÕrÕmcÕnÕn baúa baú noktasÕ, hisse senedi fiyatÕnÕn opsiyon iúlem fiyatÕ artÕ prim
toplamÕna eúit oldu÷u noktada olacaktÕr. YatÕrÕmcÕnÕn maksimum zararÕ ise ödedi÷i prim
kadar olup sÕnÕrlÕdÕr, vade sonunda hisse senedinin piyasa fiyatÕnÕn opsiyonun iúlem
fiyatÕna eúit veya altÕnda olmasÕ durumunda ortaya çÕkmaktadÕr. Potansiyel kazanç ise
sÕnÕrsÕzdÕr 108.
SatÕn

alma

opsiyonunun

alÕnmasÕnÕn

temel

nedenlerinden

birisi

de

spekülatörlere kaldÕraç etkisi yaratmasÕdÕr. Opsiyon sözleúmesine konu olmuú olan hisse
senedinin fiyatÕndaki küçük bir artÕú, satÕn alma opsiyonunun sahibine çok büyük
oranda kar sa÷layabilir. Örne÷in, yatÕrÕmcÕnÕn yakÕn bir gelecekte, (bu süre genelde
opsiyon sözleúmesindeki vade tarihi veya öncesindeki herhangi bir gün olarak kabul
edilmektedir) satÕn almayÕ düúündü÷ü hisse senedine yetecek ölçüde paraya sahip
olabilece÷i varsayÕlsÕn. ùu anda nakdi olmadÕ÷Õ için hisse senedini piyasadan almasÕ
mümkün gözükmemektedir. DolayÕsÕyla, satÕn alma opsiyonu aracÕlÕ÷Õyla, küçük
miktarda para yatÕrarak (prim) hisse senedine sahip olabilir. Çünkü satÕn alma opsiyonu
için ödenecek olan tutar, hisse senedinin kendi fiyatÕndan düúük olmaktadÕr. Daha
sonra, yatÕrÕmcÕ bekledi÷i parayÕ elde etmesiyle, satÕn alma opsiyonunu kullanÕr ve
böylece piyasadaki fÕrsattan yararlanmÕú olur.

108
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2- Satma Opsiyonu Stratejileri
Satma opsiyonu (put) sahibine belirli bir hisse senedini, belirlenmiú bir
fiyattan, vade bitimine kadar herhangi bir zamanda satma hakkÕ tanÕyan opsiyonlardÕr.
Bu durumda satma opsiyonlarÕ fiyatlarÕn düúece÷ini tahmin eden yatÕrÕmcÕlarÕn ilgisini
çekecektir109.
Satma opsiyonunun satÕn alÕnmasÕ söz konusu hisse senedinin fiyatÕnÕn
düúmesiyle ilgilidir. Bu durum aynÕ zamanda hisse senedi açÕ÷a satÕúÕna alternatif
olmaktadÕr. Baúka bir ifadeyle, yatÕrÕmcÕ hisse senedinin fiyatÕnÕn düúece÷i beklentisini
taúÕyorsa, strateji olarak, ya açÕ÷a satÕú yapacak veya söz konusu hisse senediyle ilgili
satma opsiyonu satÕn alma sözleúmesi yapacaktÕr.
1.5.4. AçÕ÷a SatÕú ve Temel Opsiyon Stratejileri
Herhangi bir hisse senedinde açÕ÷a satÕú yapmÕú olan bir yatÕrÕmcÕ bu hisse
senedinin fiyatÕnÕn düúmesi beklentisi içindedir. Buna karúÕlÕk fiyatÕnÕn yükselmesi
olasÕlÕ÷Õna karúÕn yapabilece÷i en iyi korunma metodu söz konusu hisse senedinde satÕn
alma opsiyonu sözleúmesi satÕn almak olacaktÕr. Aúa÷Õdaki úekilde bu durum
örneklenmiútir110.
a- BaúlangÕç Günü

Trader açÕ÷a satÕú yapar
Nakit
PiyasasÕ

Trader satÕn alma opsiyonu alÕr
Opsiyon
PiyasasÕ

Trader

Trader hisse senedi ödünç alÕr

Menkul
KÕymet Ödünç
PiyasasÕ

109
110

Chambers, s. 63.
Francis, Investments Analysis and Management, s. 678.
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b- Vade Günü : Hisse Senedi FiyatlarÕ Düúme Durumu

Trader hisse senedi satÕn alÕr
Nakit
PiyasasÕ

Opsiyonun süresi dolar kullanÕlmaz
Opsiyon
PiyasasÕ

Trader

Trader ödünç aldÕ÷Õ hisse
senedini iade eder
Menkul
KÕymet Ödünç
PiyasasÕ

c- Vade Günü : Hisse Senedi FiyatlarÕ Yükselme Durumu

Trader opsiyon hakkÕnÕ kullanÕr ve opsiyon üzerinde
yazÕlÕ olan fiyattan hisse senedini satÕn alÕr
Nakit
PiyasasÕ

Opsiyon
PiyasasÕ

Trader

Trader ödünç aldÕ÷Õ
hisse senedini iade eder
Menkul
KÕymet
Ödünç
PiyasasÕ

ùekil 7 : AçÕ÷a SatÕú ve Temel Opsiyon Stratejileri
Kaynak : Jack Clark Francis, Investments Analysis and Management, Fifth Edition,
USA: McGraw-Hill , Inc., 1991, s.678.
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Örnek olarak herhangi bir yatÕrÕmcÕnÕn (XYZ) hisse senedinden 5 YTL.¶den
100 adet açÕ÷a satÕú yaptÕ÷ÕnÕ varsayalÕm. YatÕrÕmcÕ (XYZ) hisse senedinde düúüú olursa
kazanç elde edecektir. Bununla birlikte örne÷imizde yatÕrÕmcÕnÕn bir satÕn alma opsiyon
sözleúmesi aldÕ÷ÕnÕ ve sözleúmenin úartlarÕnda kendisine, (XYZ) hissesinden üç ay
içinde 5 YTL.¶den 100 adet satÕn alma hakkÕ verildi÷ini ve bu satÕn alma hakkÕnÕn
maliyetinin sözleúmenin de÷erinin %3¶ü tutarÕnda oldu÷unu varsayalÕm.
Orijinal SatÕn Alma
Opsiyon

:Üç ay içinde 5 YTL.¶den 100 adet satÕn alma hakkÕ. Opsiyon
maliyeti sözleúme de÷erinin % 3, toplam 15 YTL.

Hisse

:5 YTL * 100 adet, toplam maliyet 500 YTL.

Ödünç AlÕnan Hisse:100 adet (XYZ) hisse senedinden teminat karúÕlÕ÷Õnda
ödünç alÕnmÕú olsun
1. Senaryo: Hisse FiyatlarÕ 1 YTL düúmüú olsun
Opsiyon

:Opsiyon kullanÕlmadan vadesi dolar.

Hisse

: Hisse senetleri yeni fiyatlarÕna ulaúmÕútÕr (4 YTL).

Ödünç AlÕnan Hisse:Hisse senedinin fiyatÕ düútü÷ü için teminat fazlasÕ oluúur.
Kar&Zarar
Hisse senetlerinden elde etti÷i kazanç 100 YTL (5 YTL*100 ± 4YTL*100)
SatÕn alma opsiyonunu fiyat düúüúü oldu÷undan dolayÕ kullanmayacak ama bu
sözleúmeyi yapmasÕndan ötürü katlanmasÕ gereken maliyet 15YTL
Net Kazanç 85 YTL (100 YTL-15 YTL)
2. Senaryo: Hisse FiyatlarÕ 1 YTL yükselmiú olsun
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Opsiyon

:Opsiyon kullanÕlÕr.

Hisse

: Hisse senetleri yeni fiyatlarÕna ulaúmÕútÕr(6 YTL).

Ödünç AlÕnan Hisse:Hisse senedinin fiyatÕ arttÕ÷Õ için teminat eksi÷i oluúur.
Kar&Zarar
Hisse senetlerinden u÷radÕ÷Õ kayÕp 100 YTL (5 YTL*100 ± 6 YTL*100)
SatÕn alma opsiyonunu fiyat yükseliúi oldu÷undan dolayÕ kullanacak
Net Zarar 15 YTL (5 YTL*100 ± 5 YTL*100-15 YTL)
YatÕrÕmcÕnÕn kazancÕ ve kaybÕ birbirini sÕfÕrlamaktadÕr. YatÕrÕmcÕnÕn net zararÕ
satÕn alma sözleúmesinden dolayÕ ödeyece÷i komisyon maliyeti olan 15 YTL. olacaktÕr.
Görülece÷i üzere teorik olarak zararÕn fiyatlar yükseldikçe artmasÕ riski
bulunan açÕ÷a satÕú iúlemlerinde satÕn alma opsiyonunun kullanÕlmasÕ zararÕ sadece
iúlem maliyeti ve sözleúmeden do÷an komisyon gideri ile sÕnÕrlÕ tutmaktadÕr.
Beklentileri gerçekleúmeyen yatÕrÕmcÕ için fiyatlarÕn yükselmesi ile katlanmak zorunda
oldu÷u zarar satÕn alma opsiyonu sözleúmesi ile fiyatlarÕn yükselmesi ile paralel yönde
geliúen kar ile dengelenmektedir. Bir baúka deyiú ile yatÕrÕmcÕ fiyat yükselmesiyle
maruz kaldÕ÷Õ zararÕnÕn aynÕ tutarÕnÕ satÕn alma opsiyonu ile telafi etmektedir. SatÕn
alma opsiyonlarÕ açÕ÷a satÕú iúlemleri yapan yatÕrÕmcÕlar için bir nevi sigorta
fonksiyonunu üstlenmiútir.
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2. HøSSE SENEDø PøYASALARINDA AÇIöA SATIù VE
MENKUL KIYMET ÖDÜNÇ øùLEMLERøNøN TEORøK VE
AMPøRøK ALT YAPISI

2.1. Genel AçÕklama
Hisse senedini satÕn alÕp fiyatÕnÕn yeterince de÷erlendi÷ine inandÕktan sonra
tekrar satmak bir anlamda aúÕrÕ de÷erlenmiú oldu÷u düúünülen bu hisse senedinde
yaúanabilecek muhtemel kayÕptan korunmaktÕr. AçÕ÷a satÕú ise kayÕptan korunmanÕn
ötesinde aúÕrÕ de÷erlenmiú oldu÷una inanÕlan hisse senedinden kazanç elde etmektir.
Geçmiúte açÕ÷a satÕú iúlemi yapanlar hisse senedi piyasalarÕnda düúüúlere sebep
oluyorlar diye suçlanmÕúlardÕr ve piyasa katÕlÕmcÕlarÕ açÕ÷a satÕú iúlemlerinin
düzenlenmesini talep etmiúlerdir. Spekülatörler ile düzenleyiciler açÕ÷a satÕú ile ilgili
getirilen kÕsÕtlamalarÕn iyi veya kötü oldu÷u konusunda bir fikir birli÷i içerisinde
de÷ildir ve gerçekte bu kÕsÕtlamalar iyimidir veya kötümüdür net olarak kimse
tarafÕndan bilinmemektedir.
Bu bölümde açÕ÷a satÕú ile ilgili teorik yaklaúÕmlar, ampirik uygulamalar ve bu
konuda yapÕlan di÷er çalÕúmalar detaylÕ olarak incelenecektir.
2.2. Teorik YaklaúÕmlar
AçÕ÷a satÕú ile ilgili teorik yaklaúÕmlarÕn büyük ço÷unlu÷u açÕ÷a satÕú
kÕsÕtlamalarÕ ve bu kÕsÕtlamalarÕn hisse senedi fiyatlarÕ üzerindeki etkisi hakkÕndadÕr.
AçÕ÷a satÕú kÕsÕtlamalarÕ altÕnda hisse senedi fiyatlarÕnÕn aúÕrÕ de÷erlenece÷i hipotezi ilk
olarak Miller111 tarafÕndan ortaya konmuútur. Bu konuda yapÕlan ilk çalÕúmalardan bir
di÷eri de Diamond ve Verrecchia112 µya aittir. OluúturduklarÕ modelde açÕ÷a satÕú
kÕsÕtlamalarÕnÕn, aúÕrÕ de÷erlenmeye sebep olmayaca÷Õ fakat hisse senedine ait olumlu
veya olumsuz bilginin hisse senedi fiyatÕna yansÕmasÕnÕ yavaúlataca÷ÕnÕ savunmuúlardÕr.
111

Edward M. Miller, ´Risk, Uncertainty and Divergence of Opinion´, The Journal of Finance, Volume
32, No:4 (September, 1977) , s. 1151.
112
Douglas W. Diamond and Robert E. Verrecchia, ³Constraints on Short-Selling and Asset Price
Adjustment to Private Information´, Journal of Financial Economics, Volume 18 No:2 (June, 1987), s.
277.
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Literatürde yer alan akademik çalÕúmalarÕn bir kÕsmÕ da hisse senedi fiyatlarÕ ile açÕ÷a
satÕú miktarlarÕ arasÕndaki iliúkiyi analiz etmiú ve açÕ÷a satÕú miktarÕnÕn hisse senedi
fiyatÕnÕ tahmin etmedeki gücü hakkÕnda farklÕ görüúler öne sürülmüútür. Aúa÷Õda açÕ÷a
satÕú ile ilgili teorik yaklaúÕmlar anlatÕlmÕútÕr.
2.2.1. AçÕ÷a SatÕú Yapma Nedenleri
Platt113 açÕ÷a satÕú aktivitesini açÕklamak için geliútirdi÷i teorisinde insan
do÷asÕnda yer alan kazanma ve kaybetme güdüsünün piyasalarÕ hareket ettirdi÷i
varsayÕmÕndan yola çÕkmÕútÕr. Bu teori açÕ÷a satÕúÕ oluúturan iki ba÷ÕmsÕz talebi
tanÕmlar. Bu taleplerden ilki gelecek fiyat beklentilerine dayanÕr di÷eri ise firmanÕn
finansal durumunu esas alÕr. Herhangi bir hisse senedinin fiyatÕ aúÕrÕ de÷erlenmiú
olabilir veya úirketin finansal durumu parlak olmayabilir. Her iki durum da açÕ÷a satÕú
talebinin gerekçesi olabilir.
YukarÕdaki açÕklamalarÕ genelleútirecek olursak, açÕ÷a satÕú talebinin insan
do÷asÕnda bulunan iki ayrÕ güdüden meydana geldi÷ini söylemek mümkündür.
Bunlardan ilki piyasadaki normal alÕm satÕm davranÕúlarÕnda görülen güdüyle aynÕ
sayÕlabilecek kazanma bazlÕ taleptir (greed based demand-GBD). GBD hisse
senetlerinin fiyatlarÕnÕn de÷erinin olmasÕ gerekenden fazla oldu÷unun, bir baúka deyiúle
do÷ru fiyatlanamamÕú oldu÷u düúünülen hisse senetlerinin bulundu÷unun ve gelecekte
bu fiyatlarÕn geri dönece÷inin varsayÕlmasÕndan oluúmuú taleptir. Finansal durumunun
kötü oldu÷u düúünülen bir firmanÕn fiyatlarÕnÕn gelecekte düúece÷inden hareket edilerek
oluúan talep ise korku bazlÕ talep (fear based demand- FBD) olmaktadÕr.
De÷iúik yatÕrÕmcÕlarÕn GBD ile FBD e÷rilerinin toplanmasÕ sonucunda
piyasadaki toplam açÕ÷a satÕú miktarÕ oluúmaktadÕr. AçÕ÷a satÕú arzÕ ise piyasada
dolaúÕmda bulunan hisse senetlerinin toplamÕ olacaktÕr.
Toplam açÕ÷a satÕú talebi yukarÕda açÕklanan iki ayrÕ talep miktarÕnÕn
toplanmasÕyla elde edilebilir. Matematiksel gösterimi: D = (GBD, FBD) úeklindedir.

113

Harlan Platt, ´A Fuller Theory of Short Selling´, Journal of Asset Management, Volume 5, No:1
(June, 2004) , s. 49.
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Platt¶in teorisinin üç hipotezi vardÕr.
•

ùirketin iflasÕ yakÕnsa, açÕ÷a satÕlan hisse miktarÕ artabilir, azalabilir
veya sabit kalabilir. Oysa, geleneksel teorilere göre çok düúük
fiyatlarda, açÕ÷a satÕú yapanlar pozisyonlarÕnÕ kapatÕrlar ve hisse
senetlerinin miktarÕ azalÕr.

•

Toplam talep e÷risinin sadece korku bazlÕ talebi içerdi÷i durumlarda
hisse fiyatlarÕ düútükçe açÕ÷a satÕú miktarÕ artar. Hisse senedinin fiyatÕ
úirketin durumu hakkÕnda bilgi verir. Finansal sÕkÕntÕ yaúayan úirketin
hisse senedi fiyatÕ düúüktür. Böyle bir durumda kazanma bazlÕ talep
azalÕr korku bazlÕ talep artar.

•

Fiyat hedefi düútükçe maksimum açÕ÷a satÕú pozisyonu yükselir.

Platt tarafÕndan yapÕlan çalÕúma fiyatÕ yüksek olan hisse senetlerinin yanÕnda
düúük fiyatlÕ hisse senetlerinin de açÕ÷a satÕúÕnÕn yapÕlaca÷Õ konusunda fikir vermesi
açÕsÕndan önemlidir. Platt bu çalÕúmasÕnda spekülatif amaçlÕ açÕ÷a satÕú talebini
incelemiútir.
2.2.2. AçÕ÷a SatÕú KÕsÕtlamalarÕnÕn Hisse Senedi FiyatlarÕ ve Getirileri
Üzerindeki Etkileri
E÷er iúlem yapanlar bir hisse senedinin fiyatÕ hakkÕnda farklÕ fikirlere sahipse,
iyimserler hisse senedini satÕn alacaklardÕr karamsarlar ise hisse senedini satacaklardÕr.
AçÕ÷a satÕú kÕsÕtlamalarÕ hisse senedine sahip olmayan karamsarlarÕn bu hisse senedini
borçlanarak satmasÕna yani açÕ÷a satmasÕna izin vermedi÷i için bu grup piyasada iúlem
yapamayacaktÕr. Bunun sonucu olarak marjinal yatÕrÕmcÕlarÕn hisse senedinin fiyatÕ
hakkÕndaki de÷erlemeleri ortalamanÕn üzerinde olacaktÕr. E÷er hisse senedinin fiyatÕ
iyimserlerin hisse senedi için yapmÕú oldu÷u de÷erlemeden oluúuyorsa hisse senedi aúÕrÕ
de÷erlenmiú olacak ve bu aúÕrÕ de÷erlenme fikirler ayrÕlÕ÷ÕnÕn derecesine göre
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artabilecektir. Bu aúÕrÕ de÷erlenme hipotezi ilk olarak Miller114 tarafÕndan ortaya
konmuútur.
Pratikte belirsizlik ve risk, görüú ayrÕlÕklarÕnÕ ifade eder. AçÕ÷a satÕúÕn hiç
olmadÕ÷Õ veya kÕsÕtlÕ oldu÷u piyasalarda belirli bir hisse senedi için talep o hisse senedi
ile ilgili en iyimser beklentiye sahip gruptan gelecektir. Risk ile birlikte görüúlerin
ayrÕlÕ÷Õ artaca÷Õ için, riskli hisse senetleri için beklenen getirilerin daha düúük olma
olasÕlÕ÷Õ mümkündür. Risk konusunda tarafsÕz yatÕrÕmcÕlar için bile hisse senedinin
fiyatÕnÕ belirleyen optimum stratejiler risk primlerini içerecektir. Do÷ru úekilde
bilgilenmiú gerçek yatÕrÕmcÕlarÕn varlÕ÷Õ hisse senedinin de÷er kaybetmesine izin
vermeyecektir ancak yanlÕú veya kötü bilgilenmiú azÕnlÕk yatÕrÕmcÕlarÕn varlÕ÷Õ, etkin
piyasalar hipotezi ile çeliúecek úekilde bazÕ hisse senetlerinin fiyatÕnÕ aúÕrÕ
yükseltecektir.
Miller¶Õn115 teorisine göre açÕ÷a satÕú ile ilgili kÕsÕtlamalar en iyimser
yatÕrÕmcÕnÕn görüúlerini yansÕtaca÷Õndan dolayÕ hisse senedinin fiyatÕ yukarÕ yönde
hareket edecektir. AúÕrÕ de÷erlenme ile ilgili tartÕúma iki duruma dayanÕr : (1) hisse
senetlerinin açÕ÷a satÕúÕ yasaktÕr veya çok maliyetlidir ve (2) yatÕrÕmcÕlar hisse senedinin
fiyatÕ hakkÕnda homojen olmayan görüú ve bilgiye sahiptir. Kötümser yatÕrÕmcÕlar açÕ÷a
satÕúÕn mümkün olmadÕ÷Õ durumlarda piyasanÕn dÕúÕnda kalÕrlar hareket edemezler,
olumsuz veya negatif bilgi fiyatlara yansÕmaz, aúÕrÕ istekli yatÕrÕmcÕlar menkul kÕymetin
fiyatÕnÕ bu kÕymet için makul olan ortalama fiyatÕn üstüne çÕkarÕrlar. Bu tartÕúma etkin
piyasa teorileri üzerinde önemli bir etkiye sahiptir, çünkü sermaye piyasalarÕnÕn en
önemli fonksiyonlarÕndan biri fiyatlarÕn oluúmasÕdÕr ve etkin piyasa mevcut bilgilerin
tam olarak fiyatlara yansÕdÕ÷Õ piyasadÕr116.

114

Miller, 1977, s. 1151.
Miller, 1977, s. 1151.
116
Eugene F. Fama, ´Efficient Capital Markets: A review of Theory and Emprical Works´, The Journal
of Finance, Volume 25, No:2 (May, 1970), s. 383.
115
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Fiyat

Arz ve talep e÷rilerinin yüksek
fiyatlarda kesiúti÷i nokta
øyimser yatÕrÕmcÕnÕn
talep e÷risi

Kötümser yatÕrÕmcÕnÕn
talep e÷risi

ùirket tarafÕndan
ihraç edilmiú hisse
senetlerini
gösteren arz e÷risi

Hisse Senedi
MiktarÕ

ùekil 8 : Miller¶in Hisse Senedi Talep ve Arz E÷rileri
Kaynak : Frank J. Fabozzi, Short Selling Strategies, Risks, and Rewards, USA:John
Wiley & Sons, Inc., 2004, s.63.
Bir hisse senedi hakkÕnda sadece iki tür düúünce bulunmaktadÕr. øyimserler bu
hisse senedi hakkÕnda çok yüksek tahminde bulunurlar, di÷er grup yani kötümserler
daha düúük tahminde bulunurlar. YukarÕdaki úekilde bu hisse senedine ait talep e÷risi
iki yatay çizgiden oluúmaktadÕr. AçÕ÷a satÕúÕn hiç olmadÕ÷Õ varsayÕmÕ ile arz çizgisi
úirket tarafÕndan ihraç edilmiú olan hisse senedi miktarÕnÕ gösteren dikey çizgidir.
Denge fiyatÕ arz ve talep e÷rilerinin kesiúti÷i noktada oluúacaktÕr.
Buradaki ilginç soru arz ve talep e÷rilerinin kesiúti÷i noktanÕn yüksek
fiyatlarda mÕ yoksa düúük fiyatlarda mÕ oluúaca÷ÕdÕr. Fiyat iyimserler tarafÕndan mÕ
yoksa kötümserler tarafÕndan mÕ belirlenecektir. YukarÕda yer alan yatay çizginin
uzunlu÷u iyimser yatÕrÕmcÕlarÕn sayÕsÕnÕn bu yatÕrÕmcÕlarÕn satÕn alaca÷Õ hisse senedi
miktarÕ ile çarpÕmÕdÕr. E÷er bu miktar ihraç edilmiú olan hisse senedi miktarÕnÕ aúarsa
hisse senedinin fiyatÕ en iyimser yatÕrÕmcÕnÕn bu hisse senedi için ödemek isteyebilece÷i
fiyat olacaktÕr. Di÷er durumda ise fiyat en kötümser yatÕrÕmcÕnÕn ödemek isteyebilece÷i
fiyata eúit olacaktÕr.
BazÕ iyimser yatÕrÕmcÕlar halka açÕk olan bilginin farkÕnda olmayabilir veya
yanlÕú yorumlayabilir. Bu aúÕrÕ iyimser yatÕrÕmcÕlarÕn fiyatlarÕ belirledi÷i durumda hisse

90

senetleri aúÕrÕ de÷erlenmiú olacaktÕr. Burada etkin piyasalar hipotezi ile tutarsÕzlÕk
yaratan konu, halka açÕk olan bilginin, iyimserler tarafÕndan yanlÕú veya eksik
yorumlanmasÕ, bu bilgiyi do÷ru yorumlayan kötümserlerin ise açÕ÷a satÕúÕnÕn
engellenmesidir. AslÕnda bu engellemeler olmasa kötümserler tarafÕndan yapÕlan açÕ÷a
satÕú sonucu oluúacak yeni arz aúÕrÕ iyimserlerin bu talebini karúÕlayacak ve fiyat aúÕrÕ
úekilde yükselmeyecektir.
AçÕ÷a satÕú iúleminde hisse senetlerini satÕn alan kiúi, úirket tarafÕndan ihraç
edilmiú olan bu senetlerin sahipli÷ini de elde eder. Fakat ödünç veren bu hisse
senetlerini geri ça÷Õrma ve satma hakkÕna sahiptir. AynÕ zamanda temettü gelirlerini
almaya devam etmektedir. KÕsaca ödünç veren hala bu hisse senetlerine sahipmiú gibi
davranmaktadÕr. AslÕnda açÕ÷a satÕú yapan eski hisse senetlerine benzeyen yeni hisse
senedi arzÕ yaratmÕú olmaktadÕr, sadece bu yeni yaratÕlan hisse senetlerinin oy hakkÕ
bulunmamaktadÕr. Piyasadaki toplam hisse senedi miktarÕ ihraç edilmiú olan senetler ile
açÕ÷a satÕlmÕú olan senetlerin toplamÕ kadardÕr. YukarÕdaki úekilde açÕ÷a satÕú arz
e÷risini sa÷a do÷ru kaydÕracaktÕr.
AúÕrÕ de÷erlenmiú hisse senetlerinin fark edilir bir úekilde varlÕ÷Õ ampirik
uygulamalara konu olmuútur.
Lamont ve Thaler117 çalÕúmalarÕnda ilk halka arz fiyatlarÕnÕn orijinal firma
de÷erini aútÕ÷ÕnÕn delillerini sunmuúlardÕr. Bir di÷er klasik örnek ise ønternet
patlamasÕdÕr. Pek çok gözlemci ønternet firmalarÕna ait hisse senetlerinin aúÕrÕ
de÷erlenmiú oldu÷unun farkÕnda olmasÕna ra÷men bu firmalara ait hisse senetlerinin
fiyatlarÕ yüksek seviyelerde kalmaya devam etmiútir. Finansal teorilerin temel
varsayÕmlarÕndan biri aynÕ varlÕklarÕn aynÕ fiyatlara sahip olaca÷ÕdÕr. Lamon ve Thaler
1998-2000 zaman aralÕ÷Õnda inceledikleri örnekte (3Com ve Palm örne÷i, 3Com firmasÕ
Palm hisse senetlerine sahip ve bu hisselerin bir kÕsmÕnÕ halka arz ediyor, 3Com
hissesine sahip her bir yatÕrÕmcÕ 1.5 Palm hissesi alÕyor), ³A´ firmasÕna ait hisse
senedine sahip bir kiúinin X adet ³B´ firmasÕna ait hisse senedini alabilece÷ini fakat
117

Owen A. Lamont and Richard H. Thaler, ³Can the Market Add and Subtract : Mispricing in Tech
Stock Carve-Outs´, The Center for Research in Security Prices Working Paper No. 528 University
of Chicago, (May, 2001), http://papers.ssrn.com/paper.taf?abstract_id=249981 (Eriúim: 07 Haziran
2008).
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fiyatlar incelendi÷inde P(A) < P(B) oldu÷unu izlemiúlerdir. Arbitraj imkanÕ açÕ÷a satÕú
kÕsÕtlamalarÕndan dolayÕ her zaman ³B´ hisse senedine ait açÕkça görülen yanlÕú fiyat
de÷erinin oluúmasÕna engel olamamÕútÕr. YukarÕdaki çalÕúmaya benzer úekilde Ofek ve
Richardson118 açÕ÷a satÕú kÕsÕtlamalarÕ kapsamÕnda internet patlamasÕnÕ açÕklamÕúlardÕr.
BazÕ durumlarda iyimser yatÕrÕmcÕlara benzer úekilde tam tersi kötümser
yatÕrÕmcÕlar bir hisse senedinin potansiyel getirisinin farkÕnda olmayabilirler. Bu
durumda halka açÕk bilginin farkÕnda olan iyimser yatÕrÕmcÕlar bu hisse senedine talep
yaratarak hisse senedi fiyatÕnÕ olmasÕ gereken de÷ere yükselteceklerdir. YatÕrÕmcÕlarÕn
sayÕsÕ ile birlikte bu yatÕrÕmcÕlarÕn hisse senedinden ne miktarlarda almak isteyece÷i de
önemlidir. Bazen az sayÕda bilgilenmiú yatÕrÕmcÕ bile çok miktarda hisse senedi satÕn
alarak de÷erinin altÕnda iúlem görmekte olan hisse senedinin fiyatÕnÕ yükseltebilir.
Sonuç olarak olmasÕ gereken de÷erin altÕnda iúlem gören hisse senetlerinin farkÕna
varÕlmasÕ ve bu senetlerin de÷erlerinin talep yaratÕlarak artmasÕ olasÕlÕ÷Õ çok yüksek
olan bir durumdur.
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Eli Ofek and Matthew Richardson, ´Dotcom Mania: The Rise and Fall of Internet Stok Prices´, The
Journal of Finance, Volume 58, No:3 (June, 2003), s. 1113-1137.
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Fiyat

Arz ve talep e÷rilerinin yüksek
fiyatlarda kesiúti÷i nokta

ùirket tarafÕndan
ihraç edilmiú hisse
senetlerini
gösteren arz e÷risi

Kötümser yatÕrÕmcÕnÕn
talep e÷risi

Hisse Senedi
MiktarÕ

ùekil 9 : Miller¶in Hisse Senedi Talep ve Arz E÷rileri Kötümser YatÕrÕmcÕnÕn Halka
AçÕk Bilginin FarkÕnda OlmamasÕ Durumu
Kaynak : Frank J. Fabozzi, Short Selling Strategies, Risks, and Rewards, USA:John
Wiley & Sons, Inc., 2004, s.68.
Tüm bunlardan úu sonuç çÕkarÕlabilir. YatÕrÕmcÕlar, olmasÕ gereken de÷erin
altÕnda iúlem gören hisse senetlerinin tespitine yönelik stratejiler geliútirmek yerine,
aúÕrÕ de÷erlenmiú olan hisse senetlerini tespit edip bunlardan kaçÕnmak úeklinde de
yatÕrÕm stratejileri geliútirilebilirler. Özellikle pozitif bilginin daha kolay yayÕldÕ÷Õ oysa
ki negatif bilginin yayÕlmasÕnÕn ve hisse senedi fiyatlarÕnÕ etkilemesinin daha zor oldu÷u
düúünüldü÷ünde
gözükmektedir

119

geliútirilecek

stratejilerin

ne

kadar

önemli

olabilece÷i

.

E÷er hisse senedinin fiyatÕ olmasÕ gereken de÷erin altÕnda ise analistler ve
broker¶ler bunu tespit ettikten sonra bu bilgiyi açÕklayacaklar ve müúterilerini bu hisse
senedini satÕn almalarÕ konusunda bilgilendireceklerdir. Tam tersine açÕ÷a satÕú için
herhangi bir engelin olmadÕ÷Õ durumlarda bir hisse senedinin fiyatÕnÕn olmasÕ gerekenin
çok üzerinde oldu÷u bilgisi açÕklandÕ÷Õnda ve müúteriler bilgilendirildi÷inde
karúÕlaúÕlacak ilk tepki bu hisse senedine sahip olmadÕklarÕ úeklinde olacaktÕr. AyrÕca
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Fabozzi, Short Selling Strategies, Risks, and Rewards, s. 71.
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daha önce alÕnmasÕ önerilen hisse senedinin úimdi satÕlmasÕ gerekti÷i konusunda
yatÕrÕmcÕlarÕn ikna olmasÕ güç olacaktÕr. Medya ve úirket sahipleri hisse senedi
fiyatlarÕnÕ olumlu yönde etkileyecek olan bilginin yayÕnlanmasÕ konusunda çok istekli
ve çok iyimserdirler. Burada davranÕúsal bir yaklaúÕm (behavioral aspect) söz
konusudur. YatÕrÕmcÕlar için kötü bir yatÕrÕm yaptÕklarÕnÕ kabul etmeleri çok zordur. Bir
hisse senedini açÕ÷a satmak hatayÕ kabul etmektir. Bir di÷er psikolojik strateji ise hisse
senedinin fiyatÕnÕn düúüú sebeplerini bulmaya çalÕúmak ve hala iyi bir yatÕrÕm oldu÷unu
savunmak ve fiyatÕnÕn tekrar yükselece÷i beklentisine girmektir. Odean120 tarafÕndan
yapÕlan bir çalÕúmada satÕn alma fiyatÕnÕn üzerinde bir fiyata ulaúmÕú olan hisse
senetlerinin satÕlma olasÕlÕ÷Õ bu fiyatÕn altÕnda bir fiyata ulaúmÕú olan hisse senetlerinin
satÕlma olasÕlÕ÷Õndan daha yüksek oldu÷u görülmüútür.
Hisse senedi fiyatlarÕnÕn gerçek de÷erini yansÕtmamasÕnÕn bir de sosyal
maliyeti vardÕr. Sermayenin hesaplanmÕú maliyeti (calculated cost of capital) hisse
senedi fiyatÕnÕ esas alÕr. E÷er hisse senedi aúÕrÕ de÷erlenmiú ise bu úirkete ait sermayenin
maliyeti eksik de÷erlendirilmiú olur ve úirket aúÕrÕ yatÕrÕma giriúebilir. E÷er hisse
senedinin ait oldu÷u sektör ønternet sektörü örne÷inde oldu÷u gibi aúÕrÕ de÷erlenirse bu
sektörde yatÕrÕmlar gere÷inden fazla artabilir.
Jarrow121 ve Figlewski122 Miller¶Õn123 teorisini statik Finansal VarlÕklarÕ
FiyatlandÕrma Modeli (Capital Asset Pricing Model)* çerçevesi içerisinde modellemeye
çalÕúmÕúlardÕr. Genel denge analizi yaparak Jarrow açÕ÷a satÕú iúlemini yasaklamanÕn
toplam etkisinin çok daha karmaúÕk olabilece÷ini göstermiútir. Sadece açÕ÷a satÕú ile
ilgili kÕsÕtlamalarÕ farklÕlÕk gösteren birbirine eúit iki piyasa karúÕlaútÕrÕldÕ÷Õnda açÕ÷a
satÕú kÕsÕtlamalarÕ altÕnda bir tek riskli menkulün fiyatÕ yüksek veya düúük olabilir.

120

Terrance Odean, ³Are Investors Reluctant To Realize Their Losses?´, The Journal of Finance,
Volume LIII, No: 5, (October, 1998), s. 1775-1798.
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Robert Jarrow, ³Heterogeneous Expectations, Restrictions on Short Sales, and Equilibrium Asset
Prices´, The Journal of Finance, Volume 35, No: 5 (December, 1980), s. 1105-1113.
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*
Finansal VarlÕklarÕ FiyatlandÕrma Modeli (CAPM), herhangi bir menkul kÕymetin beklenen getirisi ile
risk derecesi arasÕnda iliúki kuran bir denge modelidir. CAPM, belirli varsayÕmlardan hereket ederek
yatÕrÕmlardan beklenen getiri ile risk arasÕndaki iliúkileri basite indirgenmiú bir modelde inceler. Model,
menkul kÕymetler piyasasÕnÕn iúleyiúinin test edilmesi, menkul kÕymetlerin de÷erinin incelenmesi ve
yatÕrÕmlarÕn performansÕnÕn incelenmesi gibi farklÕ amaçlarla kullanÕlmaktadÕr.
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Figlewski124 benimsedi÷i tek periyotluk standart modelinde, olumsuz bilginin açÕ÷a
satÕú kÕsÕtlamasÕ ile birlikte fiyatlara yansÕmasÕ engellendi÷inde aúÕrÕ talebin oluútu÷unu
ve fiyatÕn yükseldi÷ini göstermiútir. YapmÕú oldu÷u ampirik testlerde, e÷er bir hisse
senedine ait görüú ayrÕlÕklarÕ çok fazla olursa hisse senedi fiyatÕnÕn da o kadar yüksek
olabilece÷i hipotezini destekler sonuçlar elde etmiútir. Bu Miller125 ile tutarlÕdÕr.
Diamond ve Verrecchia126 mantÕksal beklentiler çatÕsÕ altÕnda açÕ÷a satÕú
kÕsÕtlamalarÕnÕn etkilerini modelleyerek alternatif bir bakÕú açÕsÕ sunarlar. AçÕ÷a satÕú
kÕsÕtlamalarÕ altÕndaki menkullerin fiyatÕ olumsuz bilgiye daha yavaú adapte olur ve
fiyat daha uzun sürede yeni de÷erine ulaúÕr oysa ki olumlu bilginin fiyata yansÕmasÕ
daha hÕzlÕdÕr.
Miller127 tarafÕndan ortaya konulan aúÕrÕ de÷erlenme hipotezi mantÕksal
beklentiler dengesi ile tutarsÕzdÕr. Diamond ve Verrecchia128 nÕn ortaya koydu÷u
mantÕksal beklentiler modelinde, açÕ÷a satÕú ile ilgili kÕsÕtlamalar aúÕrÕ de÷erlenmeye
sebep olmaz fakat menkul kÕymete ait olumlu veya olumsuz bilgilerin menkul kÕymetin
fiyatÕna yansÕmasÕnÕ yavaúlatÕr.
2.2.3. AçÕ÷a SatÕú øle ølgili KÕsÕtlamalar
AçÕ÷a satÕú ile ilgili kÕsÕtlamalar hisse senetlerinin aúÕrÕ de÷erlenmesine sebep
olabilir. Bu kÕsÕtlamalar çeúitli maliyetleri, açÕ÷a satÕú riskini, yasal ve kurumsal
kÕsÕtlamalarÕ içermektedir. E÷er bu kÕsÕtlamalar yatÕrÕmcÕlarÕn belirli hisse senetleri için
açÕ÷a satÕúÕna engel oluúturursa bu hisse senetleri aúÕrÕ de÷erlenmiú olabilir ve
gelecekteki getirileri bu aúÕrÕ de÷erlenme düzelene kadar düúük olabilir129.
AçÕ÷a satÕú ile ilgili kÕsÕtlamalarÕn ilki menkul kÕymet ödünç piyasalarÕnÕn
fonksiyonlarÕnÕ tam olarak yerine getirememesidir. Bir hisse senedini açÕ÷a satabilmek
için bu hisse senedini ödünç almak gerekmektedir. Organize olmuú merkezi piyasalarÕn
olmayÕúÕ bu hisse senetlerinin bulunmasÕnÕ zorlaútÕrmakta bazen de imkansÕz hale
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getirmektedir. Hisse senedini ödünç alabilmek için ilk olarak bu hisse senedini ödünç
vermek isteyebilecek bireysel yatÕrÕmcÕ, veya finansal kurum gerekmektedir. YatÕrÕm
fonlarÕ, varlÕk yöneticileri, emeklilik fonlarÕ, sigorta fonlarÕ gibi finansal kurumlar
ödünç veren kurumlardÕr. Ödünç veren ödünç alanÕn vermiú oldu÷u nakit teminata
karúÕlÕk bir faiz öder ve bu faiz piyasa faiz oranÕnÕn altÕnda bir faiz oranÕdÕr. øki faiz
oranÕ arasÕndaki fark ödünç verenin açÕ÷a satÕú iúleminden elde etmiú oldu÷u getiriyi
oluúturur. Bu Õskonto faiz oranÕ (rebate rate) hisse senedi ödünç piyasasÕnda arz ve
talebi dengeleyen faiz oranÕdÕr.
Ödünce konu hisse senedinin ödünç veren tarafÕndan geri ça÷rÕlma riski açÕ÷a
satÕú ile ilgili bir di÷er kÕsÕtlamayÕ oluúturur. Böyle bir durumda açÕ÷a satÕú yapanÕn
baúka bir ödünç veren bulmasÕ veya pozisyonunu kapatmasÕ gerekebilir.
YatÕrÕmcÕ aúa÷Õda sÕralanan bir dizi sebepten dolayÕ ödünç vermeyi ret edebilir
veya ödünce konu olmuú hisse senedini geri ça÷Õrabilir:
•

Hisse senedini piyasada satmÕú olabilir.

•

AçÕ÷a satÕú yapanlarÕn hisse senedi fiyatÕnÕ düúüreceklerine inandÕ÷Õndan bunun
gerçekleúmesini istemeyebilir.

•

BazÕ finansal kurumlar, ödünç portföyleri çok küçük olup, menkul kÕymet ödünç
programlarÕ olmadÕ÷Õndan dolayÕ ödünç iúlemlerinden elde edilebilecek getirinin
böyle bir ödünç sistemi kurmanÕn maliyetini karúÕlamayaca÷ÕnÕ düúünebilir.
ABD¶nde SEC, Federal Reserve ve çeúitli menkul kÕymet borsalarÕnÕn açÕ÷a

satÕú ile ilgili yapmÕú olduklarÕ çeúitli düzenleme ve prosedürler, hukuki ve kurumsal
kÕsÕtlamalarÕ oluúturmaktadÕr.
Düzenlemelere ek olarak, açÕ÷a satÕú yapanlar toplum tarafÕndan hoú
karúÕlanmamakta ve bu durum ahlaki bulunmamaktadÕr. AçÕ÷a satÕú yapanlar otorite
kurumlardan ve toplumdan özellikle kriz dönemlerinde ve hisse senetleri fiyatlarÕnÕn
büyük düúüúler yaúadÕ÷Õ dönemlerde tepki almaktadÕrlar. Genel yaklaúÕm açÕ÷a satÕúÕn
kötü bir úey oldu÷u ve kötü bir olay meydana geldi÷inde bir úekilde açÕ÷a satÕúÕn bu
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kapsamda yer aldÕ÷Õ úeklinde olmaktadÕr. Örne÷in I. Dünya SavaúÕ esnasÕnda NYSE
yaúanan büyük düúüúün sebebi olarak Kaiser¶in hisse senedi fiyatlarÕnÕ düúürmek için
özellikle yolladÕ÷Õ düúman ajanlar görülmüú ve açÕ÷a satÕú ile ilgili özel düzenlemeler
uygulanmÕútÕr130.
Jones ve Lamont131 yapmÕú olduklarÕ çalÕúmada 1929¶dan sonraki dönemde
açÕ÷a satÕú ve etkilerini incelemiúlerdir. 1930¶da açÕ÷a satÕú yapanlar hoú karúÕlanmamÕú,
politikacÕlar, gazeteciler ve yatÕrÕmcÕlar hisse senedi piyasasÕndaki çöküúlerden açÕ÷a
satÕú yapanlarÕ sorumlu tutmuúlardÕr. Bu dönemde genel olarak açÕ÷a satÕú ile ilgili (fiyat
kuralÕ) ve yatÕrÕm fonlarÕnÕn açÕ÷a satÕúÕ ile ilgili bir takÕm kÕsÕtlamalara ve yeni
düzenlemelere gidilmiútir. 11 Eylül 2001¶de meydana gelen terör olaylarÕnÕ takip eden
dönemde de benzer durumlar ile karúÕlaúÕlmÕútÕr. SEC, FBI, ABD hükümeti tarafÕndan
yapÕlan araútÕrmalarÕn sonucunda terörist faaliyetler ile iliúkili herhangi bir açÕ÷a satÕú
olayÕna rastlanmamÕútÕr132.
2.2.4. AçÕ÷a SatÕúÕn øçerdi÷i Bilgi
AçÕ÷a satÕú miktarÕnÕn (short interest), bir hisse senedinin gelecekteki
performansÕnÕn güvenilir bir úekilde tahmin edilmesine yardÕmcÕ olaca÷ÕnÕ öne sürmek
úaúÕrtÕcÕ gelebilir. ZayÕf formda etkin bir piyasada bile, halka açÕk piyasa verisine
dayanarak yapÕlan teknik analizlere, alÕm satÕm iúlemlerine bakarak bir hisse senedinin
gelecekteki getirisini güvenilir bir úekilde tahmin etmek Fama133 µnin tanÕmÕyla
mümkün de÷ildir.
Etkin bir piyasa, piyasaya rastlantÕsal olarak ulaúan bilginin hisse senedi
fiyatÕna anÕnda yansÕdÕ÷Õ, bir baúka deyiúle hisse senedi fiyatÕnÕn ilgili tüm bilgiyi
yansÕttÕ÷Õ bir piyasa olarak açÕklanabilir. Hisse senedine iliúkin elde edilebilir tüm
bilginin fiyata tamamen yansÕdÕ÷Õ veya fiyatÕn tüm elde edilebilir bilgiyi tamamen
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yansÕttÕ÷Õ konusu etkin piyasa hipotezini oluúturur. Etkin piyasa hipotezi üç alt gruba
göre derecelendirilmektedir134:
•

ZayÕf etkin piyasalar hipotezine göre hisse senedinin geçmiúine iliúkin
tüm tarihi bilgi fiyata yansÕmÕútÕr.

•

YarÕ güçlü etkin piyasalar hipotezine göre halka açÕk tüm bilgi hisse
senedinin fiyatÕna yansÕmÕútÕr.

•

Güçlü etkin piyasa hipotezine göre yalnÕz halka açÕk bilgi de÷il, úirket
içi bilgi de hisse senedinin fiyatÕna yansÕmÕútÕr.

Fama¶ya135 göre yukarÕda açÕklanan üç grup etkin piyasada da iúlem yapanlar
avantajlarÕnÕ kaybetmeyecek úekilde hÕzlÕ iúlem yapmak zorundalar. Bu üç grup
arasÕndaki fark bilginin fiyatlara yansÕma hÕzÕdÕr. Bu hÕz bazen genel anlamda piyasanÕn
bilgisel etkinli÷i olarak ta tanÕmlanabilir.
Hisse senedi piyasasÕndaki normal alÕú satÕú iúlemleri ile karúÕlaútÕrÕldÕ÷Õnda
açÕ÷a satÕúÕn aúÕrÕ maliyetli olmasÕ, negatif bilgiye sahip olanlarÕn açÕ÷a satÕúÕna engel
olacak ve böylece negatif bilgi fiyatlara yansÕmamÕú olacaktÕr. Bu sonuçtan hareketle
açÕ÷a satÕúÕ maliyetli olan hisse senetlerinin aúÕrÕ de÷erlenmiú olabilece÷i hipotezini öne
süren birtakÕm akademik çalÕúmalar yapÕlmÕútÕr. Miller136 maliyetli açÕ÷a satÕú
kÕsÕtlamalarÕnÕn sermaye piyasalarÕnÕn etkinli÷i üzerindeki etkilerini inceleyen ilk
akademisyenlerden biridir ve daha önce bahsedilen aúÕrÕ de÷erlenme hipotezini öne
sürmüútür. Fakat Miller137 hisse senetleri fiyatlarÕ üzerindeki aúÕrÕ de÷erlenmeyi fark
etmenin yatÕrÕmcÕlar açÕsÕndan taúÕdÕ÷Õ potansiyel konusunda herhangi bir öneride
bulunmamÕútÕr. Yo÷un olarak açÕ÷a satÕúa konu hisse senetleri fark edildi÷inde açÕ÷a
satÕú yapÕlmalÕ mÕdÕr yoksa fiyat gerçekten en alt seviyeye inmiú midir?
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Diamond ve Verrecchia138 piyasada iúlem yapanlarÕn, açÕ÷a satÕúÕn maliyeti
hakkÕnda gerekli bilgiye sahip bir úekilde, yapÕlan alÕú satÕú iúlemlerine bakarak gerekli
bilgiyi edindiklerini kabul eder. Di÷er bir deyiúle yatÕrÕmcÕlar etkin piyasalar
hipotezinde varsayÕldÕ÷Õ úekilde beklentilerini mantÕksal bir úekilde oluútururlar.
Geleneksel teknik analistlerin yaklaúÕmÕ göreceli olarak yüksek açÕ÷a satÕú
oranÕnÕn yatÕrÕmcÕlar açÕsÕndan bir alÕú iúareti oldu÷u yönündedir139. Bu yaklaúÕmÕn
altÕnda yatan iki sebep bulunmaktadÕr: açÕ÷a satÕúÕ yapÕlan hisse senetleri ileri ki vadede
tekrar satÕn alÕnarak pozisyonlar kapatÕlaca÷Õ için ertelenmiú bir talebi ifade etmektedir,
ikinci olarak spekülatif amaçlÕ yapÕlan, uzun süren ve fiyatlarÕ düúüren açÕ÷a satÕú
iúlemleri her an terse dönebilir ve oluúacak alÕú yönlü talep hisse senedi fiyatlarÕnÕ tekrar
yükseltebilir. Birinci maddeye ek olarak hisse senetleri vadeden önce de geri
ça÷rÕlabilece÷i için e÷er ödünç alÕnacak hisse senedi bulunamaz ise bu hisse senedi
piyasadan fiyat ne olursa olsun satÕn alÕnacak ve açÕ÷a satÕú yapan için bir risk
oluúturacaktÕr.
AçÕ÷a satÕú miktarÕnÕn çok yüksek oldu÷u bir noktada açÕ÷a satÕúa karar veren
bir yatÕrÕmcÕ için zamanlama açÕsÕndan çok geç kalÕnmÕú olabilir. AçÕ÷a satÕú
iúlemlerinde zamanlama açÕsÕndan gecikmiú olan yatÕrÕmcÕlar muhtemelen en az
bilgilenmiú olan yatÕrÕmcÕlar olacaktÕr.
Miller¶Õn140 aúÕrÕ de÷erlenme hipotezinin etkilerini sorgulayan en erken ampirik
çalÕúmalardan biri Figlewski141 µnin çalÕúmasÕdÕr. 1973 ile 1979 yÕllarÕ arasÕnda Standart
& Poors¶un 500 endeks hisse senetleri ile yapmÕú oldu÷u çalÕúmada, yüksek veya düúük
seviyelerdeki açÕ÷a satÕú oranÕnÕn aúÕrÕ de÷erlenmiú veya de÷erinin altÕnda bir fiyattan
iúlem gören hisse senetlerinin tahmin edilmesine yardÕmcÕ olaca÷ÕnÕ öne sürmüútür.
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Senchack ve Starks142 put opsiyon almanÕn ve call opsiyon yazmanÕn açÕ÷a
satÕúa alternatif düúük maliyetli bir iúlem stratejisi oldu÷una, ve açÕ÷a satÕú miktarlarÕ
açÕklanmadan önce bir hisse senedi ile ilgili olumsuz bilginin opsiyon iúlem hacimlerine
bakarak izlenebilece÷ine iúaret etmiúlerdir.
Figlewski ve Webb143 opsiyonlarÕn açÕ÷a satÕú kÕsÕtlamalarÕ üzerindeki
etkilerini inceleyen çalÕúmalarÕnda farklÕ bir yaklaúÕm izlemiúlerdir. Opsiyonlar açÕ÷a
satÕúÕn maliyetini azaltÕr, açÕ÷a satÕú kÕsÕtlamalarÕnÕn etkilerini ilgisiz kÕlarak bilgisel
etkinli÷i arttÕrÕr. AzaltÕlmÕú iúlem maliyetleri ve bilgisel etkinli÷in artmÕú olmasÕ, açÕ÷a
satÕú miktarÕnÕn gelecekteki getirileri tahmin gücünü zayÕflatmaktadÕr. 1970 ve 1980¶li
yÕllar arasÕnda Standart & Poors¶un 500 endeks hisse senetleri ile yapmÕú olduklarÕ
çalÕúmada opsiyon piyasasÕnÕn, hisse senedi piyasasÕnÕ tamamlayÕcÕ olarak aktif bir
úekilde kullanÕldÕ÷ÕnÕ göstermiúlerdir.
Danielsen ve Sorescu144 farklÕ bir yaklaúÕm benimsemiúlerdir. 1981 ile 1995
yÕllarÕ arasÕnda opsiyonlar üzerinde yapmÕú olduklarÕ çalÕúma, opsiyonlarÕn açÕ÷a satÕúÕn
maliyetini azaltarak bilgisel etkinli÷i arttÕrdÕ÷ÕnÕ gösterir. OpsiyonlarÕ ilk olarak
listelenmiú hisse senetleri için fiyatlar düúer ve açÕ÷a satÕú miktarlarÕ artÕú gösterir.
AçÕ÷a satÕú miktarÕndaki artÕúÕn sebebi, açÕ÷a satÕú yapanlarÕn put opsiyonu satÕn
almalarÕ ve put opsiyonu yazan kiúilerin hedge amaçlÕ aktiviteleri ile açÕ÷a satÕú
iúlemlerine dahil olmalarÕdÕr. Put opsiyonu yazan kiúiler piyasa profesyonelleri oldu÷u
ve açÕ÷a satÕúta maliyet avantajlarÕ oldu÷u sürece, put sözleúmeleri etkin bir açÕ÷a satÕú
pozisyonu oluúturmanÕn maliyetini azaltacaktÕr145. OpsiyonlarÕn piyasalarda iúlem
görmesi ile birlikte açÕ÷a satÕú kÕsÕtlamalarÕ rahatlamÕú olacaktÕr146.
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2.2.5. Di÷er Teorik YaklaúÕmlar
Duffie, Garleanu ve Pedersen¶in147 menkul kÕymet ödünç, açÕ÷a satÕú ve
fiyatlama ile ilgili çalÕúmasÕnda, fiyatlarÕ, ödünç maliyetlerini, ve açÕ÷a satÕú miktarÕnÕ
belirleyen

dinamik bir model oluúturulmuútur. AçÕ÷a satÕú iúlemi, ödünç vermek

isteyenlerin piyasada araútÕrÕlmasÕ ve ödünç maliyeti üzerinde pazarlÕk edilmesi sonucu
oluúmaktadÕr. E÷er ödünç verilebilir menkul kÕymetleri yerine koyabilmek zor ise,
menkul kÕymetin fiyatÕ yükselmekte ve zaman geçtikten sonra bu fiyat aúa÷Õya
düúmektedir. Bu fiyat düúüúü örne÷in ilk halka arzlardan sonra (IPO) beklenmelidir.
YatÕrÕmcÕlarÕn menkul kÕymetin gelecekteki fiyatÕ hakkÕnda farklÕ görüúlere sahip
olmalarÕ da bu düúüúü arttÕrabilmektedir. Ödünç maliyetleri ile ilgili beklentiler en
iyimser alÕcÕnÕn menkul kÕymetin temettü getirileri ile ilgili beklentilerinin ötesinde
menkul kÕymetin fiyatÕnÕ yükseltebilir. Böylece açÕ÷a satÕú ile birlikte daha yüksek bir
fiyat elde edilebilmektedir.
Ödünç maliyetleri Duffie ve D'Avolio tarafÕndan statik modeller ile
incelenmiútir. Statik analizlerin anahtar özelli÷i úudur: denge halinde menkul kÕymete
birileri sahiptir ve ödünç vermezler, menkul kÕymetin alaca÷Õ fiyat bu menkul kÕymeti
satÕn almak isteyen kiúilerin bu menkul kÕymetlere ödemek isteyebilecekleri maksimum
fiyat kadar olabilir. Dinamik bir ekonomide ise fiyat bütün yatÕrÕmcÕlarÕn de÷er biçti÷i
fiyatÕn çok daha üzerinde olabilir yani açÕ÷a satÕúÕn sÕnÕrlÕ olarak izin verildi÷i bir
ortamda oluúacak fiyat açÕ÷a satÕúa hiç izin verilmeyen bir ortamda oluúacak fiyatÕn
daha üzerinde olabilir. Bu sonucun arkasÕnda yatan sebep úudur: yatÕrÕmcÕ e÷er
gelecekte fÕrsat oluútu÷unda bu menkul kÕymeti ödünç vererek bir getiri elde
edebilece÷ini düúünüyorsa úu anda hemen ödünç vermese de bu menkul kÕymete biçti÷i
de÷erin üzerinde bir fiyat ödemeyi düúünebilir.
Sonuç olarak bazÕ özel durumlarda en iyimser ve en kötümser yatÕrÕmcÕlarÕn
firmanÕn de÷eri, ve ödünç verenin pazarlÕk gücü ba÷lamÕnda düúünceleri arasÕndaki
farklÕlÕk, en iyimser yatÕrÕmcÕnÕn bu menkul kÕymet için biçmiú oldu÷u de÷erin üzerinde
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bir de÷er oluúmasÕna sebep olabilir. AçÕ÷a satÕúÕn fiyatlarÕ düúürece÷ine dair genel kanÕ
her zaman do÷ru olmayabilir148.
Bai, Chang ve Wang¶Õn149 çalÕúmasÕnda açÕ÷a satÕú kÕsÕtlamalarÕnÕn varlÕk
fiyatlarÕnÕ ve piyasa etkinli÷ini ne úekilde etkiledi÷i incelenmiútir. Rasyonel beklentiler
denge modeli* düúünülmüútür. YatÕrÕmcÕlarÕn rasyonel beklentiler teoremi altÕnda, riski
paylaúmak ve özel bilgi ile ilgili spekülasyonda bulunmak úeklinde iki sebepten iúlem
yaptÕ÷Õ ve açÕ÷a satÕú kÕsÕtlamalarÕ ile karúÕlaútÕ÷Õ düúünülmüútür. AçÕ÷a satÕú
kÕsÕtlamalarÕ her iki amaç içinde yapÕlan iúlemleri veya ticareti sÕnÕrlayarak bilgisel
(informational) ve fon da÷ÕtÕm (allocational) etkinli÷ini azaltmaktadÕr. Riski paylaúmak
amacÕ ile yapÕlan açÕ÷a satÕú iúleminin kÕsÕtlanmasÕ hisse senedine olan talebi yukarÕ
yönlü etkiler sonuç olarak varlÕ÷Õn fiyatÕ da yukarÕ yönlü hareket eder. Bilgi
asimetrisinin oldu÷u durumlarda, özel bilgiye sahip olundu÷u için yapÕlmak istenen
açÕ÷a satÕú iúleminin sÕnÕrlandÕrÕlmasÕ bilgilendirilmemiú yatÕrÕmcÕlarÕn gözünde varlÕk
hakkÕndaki belirsizli÷i arttÕrÕr ve bu da varlÕ÷a olan talebi azaltÕr. Bu bilgi kaynaklÕ etki
piyasayÕ etkisi altÕna alÕrsa, açÕ÷a satÕú kÕsÕtlamalarÕ varlÕk fiyatlarÕnÕn düúmesine ve
fiyat oynaklÕ÷ÕnÕn artmasÕna sebep olur. AçÕ÷a satÕú ile ilgili kÕsÕtlamalar piyasalardaki
sert düúüúlere sebep olabilir. øyi bilgilenmiú yatÕrÕmcÕlar piyasanÕn dÕúÕnda kaldÕ÷Õ
zaman fiyatlar bilgilendirici olmaktan uzaklaúÕr ve piyasa çökebilir. Bu durumda daha
az bilgiye sahip yatÕrÕmcÕlar tarafÕndan algÕlanan risk artar ve bu da fiyatlarÕn düúmesine
sebep olur. Modeldeki fiyat düúüúü büyük bir haber kaynaklÕ olmayÕp sadece aniden
farkÕna varÕlmÕú bir belirsizlik ve fiyat oynaklÕ÷Õnda bir artÕú ile desteklenmiútir.
Bu çalÕúmada popüler yaklaúÕmdan farklÕ olarak rasyonel beklentiler altÕnda
açÕ÷a satÕú kÕsÕtlamalarÕnÕn varlÕk fiyatlarÕnÕ azaltaca÷Õ gösterilmiútir. Bilgi asimetrisinin
derecesi çok fazla ise açÕ÷a satÕú kÕsÕtlamalarÕ varlÕk fiyatlarÕnÕ düúürür. Yine bu
148
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çalÕúmada Miller150 ve Diamond ve Verrecchia¶dan151 farklÕ olarak ki onlar yukarÕda
bahsedilen yatÕrÕmcÕlarÕ iúlem yapmaya yönelten sebeplerden sadece biri üzerinde
çalÕúmÕúlardÕr, her iki iúlem sebebi eú zamanlÕ incelenmiútir.
2.3. Ampirik Uygulamalar
Literatürde yer alan ampirik çalÕúmalarda, Miller152 ¶a ve Diamond ve
Verrecchia153 ¶a ait teoriler test edilmiútir. AçÕ÷a satÕú kÕsÕtlamalarÕnÕn hisse senedi
fiyatlarÕ üzerindeki etkisi ampirik bir sorudur. AçÕ÷a satÕú kÕsÕtlamalarÕnÕn uygun bir
ölçüsünü belirlemek ise anahtar ampirik bir konudur. Hisse senedi ödünç verisi açÕ÷a
satÕú ile ilgili yapÕlan çalÕúmalarÕn bir kÕsÕmÕnda ölçü olarak kullanÕlmÕútÕr. AçÕ÷a satÕúÕn
maliyeti yani ödünç almanÕn maliyeti açÕ÷a satÕú ile ilgili kÕsÕtlamalarÕ oluúturmaktadÕr.
Halka arzlar, birleúmeler gibi bazÕ özel durumlarda hisse senedi ödünç almanÕn zorlu÷u
bu maliyeti arttÕrmaktadÕr. AçÕ÷a satÕúÕn hisse senedi piyasalarÕ üzerindeki etkisi, hisse
senedi opsiyon piyasalarÕ ile etkileúimi ampirik uygulamalarda ele alÕnan di÷er
konulardÕr. AçÕ÷a satÕú ile ilgili ampirik uygulamalar aúa÷Õda anlatÕlmÕútÕr.
2.3.1. AçÕ÷a SatÕú OranÕnÕ Belirleyen Faktörler: Stratejiler, KarlÕlÕk, ve
Bilgi øçeri÷i
Finansal rasyolarÕ kötü olan firmalarÕn hisse senedi getirilerinin düúük oldu÷u
bilinir. Dechow, Hutton, Meulbroek ve Sloan154 tarafÕndan yapÕlan çalÕúmada açÕ÷a satÕú
yapanlarÕn bu tip rasyolara sahip firmalarda pozisyon aldÕklarÕ ve daha sonra
pozisyonlarÕnÕ kapadÕklarÕ dökümante edilmiútir. Bu çalÕúmanÕn literatüre katkÕsÕ, açÕ÷a
satÕú yapanlarÕn belirli rasyolarÕ, aúÕrÕ de÷erlenmiú olan hisse senetlerini tespit etmek
için kullanmalarÕ, fiyatlar düútü÷ünde pozisyonlarÕnÕ kapatmalarÕ ve böylece hisse
senedi de÷erlerinin rasyolardaki de÷erlere ulaúmasÕ ile ilgili tespitlerin yapÕlmÕú
olmasÕdÕr.
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2.3.2. AçÕ÷a SatÕúÕn Hisse Senedi FiyatlarÕ ve Getirileri Üzerindeki KÕsa ve
Uzun Dönemli Etkileri
Brent, Morse ve Stice155 yapmÕú olduklarÕ çalÕúmada açÕ÷a satÕú yapanlarÕ
motive eden sebepler üzerinde durmuúlardÕr. Hedge ve arbitraj amaçlÕ yapÕlan iúlemlerin
açÕ÷a satÕú iúlemlerini etkiledi÷i sonucuna varmÕúlardÕr.
Senchack ve Starks156 açÕ÷a satÕú miktarÕnÕn tahmin gücünü test etmiúlerdir.
OpsiyonlarÕn açÕ÷a satÕú ile kÕyaslanÕnca daha düúük maliyetli oldu÷unu ve opsiyon
iúlem hacimlerine ve fiyatlarÕna bakarak açÕ÷a satÕú miktarlarÕ açÕklanmadan önce hisse
senetlerinin performansÕ ile ilgili bilginin edinilebilece÷ine dikkat çekmiúlerdir. AçÕ÷a
satÕú miktarÕ arttÕkça fiyatlarÕn buna tepkisinin negatif yönde artÕú gösterece÷ini ancak
opsiyon yazÕlmÕú olan hisse senetlerinin göstermiú oldu÷u tepkinin bu boyutta
olmayaca÷ÕnÕ tespit etmiúlerdir.
AçÕ÷a satÕú oranÕndaki yükseliúe fiyatlarÕn göstermiú oldu÷u tepkinin analizi
Diamond ve Verrecchia¶nin hipotezinin test edilmesidir ve yukarÕda bahsedilen ampirik
çalÕúmalar literatürde yer alan örneklerdir.
Desai, Ramesh, Thiagarajan, ve Balachandran157 1988 ile 1994 yÕllarÕ arasÕnda
NASDAQ piyasasÕndan elde ettikleri açÕ÷a satÕú verileri ile yapmÕú olduklarÕ çalÕúmada
uzun vadede getirileri ölçmüúlerdir. Yo÷un olarak açÕ÷a satÕúa konu firmalarÕn
getirilerinin negatif oldu÷u ve bazen anormal getirilerin oluútu÷unu tespit etmiúlerdir.
ÇalÕúmalarÕnda elde ettikleri sonuçlar, genelde yüksek miktarda açÕ÷a satÕúÕn negatif
bilgiyi içerdi÷ini önermektedir.
2.3.3. AçÕ÷a SatÕú ile øúlem Hacmi ve Volatilite ArasÕndaki øliúki
Bir grup piyasa katÕlÕmcÕsÕ açÕ÷a satÕúÕn hisse senedi fiyat volatilitesini
arttÕrdÕ÷ÕnÕ düúünmektedir ve bu konudan úikayetçidir. Volatilitedeki artÕú úu úekilde
oluúmaktadÕr. AçÕ÷a satÕú ile birlikte hisse senedi fiyatÕnda oluúan düúme Diamond ve
155

Brent, Morse and Stice, s. 273-289.
Senchack and Starks, s. 177-194.
157
Hemang Desai, K. Ramesh and S. Ramu Thiagarajan ,´An Investigation of The Informational Role of
Short Interest in the NASDAQ Market´, The Journal of Finance, Volume 57 No:5 (October, 2002), s.
2263-2287.
156

104

Verrecchia158 modellerinde öne sürdü÷ü, açÕ÷a satÕú yapanlarÕn daha iyi bilgilenmiú
yatÕrÕmcÕlar oldu÷u görüúü ile tutarlÕdÕr. Bu iyi bilgilenmiú yatÕrÕmcÕlar úirket hakkÕnda
negatif bilgiye sahiptirler ve úirketin gelece÷i ile ilgili bu bilgi ne kadar olumsuz ise
açÕ÷a satÕú miktarÕ da o kadar fazla olacaktÕr. Gelecekteki bir zamanda bu bilginin tüm
yatÕrÕmcÕlar tarafÕndan ö÷renilmesi ve halka duyulmasÕ durumunda hisse senedi fiyatÕ
düúecektir. Sonuç olarak fiyat düúüúlerinden önce yüksek oranda açÕ÷a satÕú aktivitesi
izlenecektir159.
Alternatif bir bakÕú açÕsÕna göre açÕ÷a satÕú aktivitesindeki maliyetleri
karúÕlayabilmesi için açÕ÷a satÕú yapanlar daha yüksek volatiliteye sahip hisse senetlerini
tercih etmektedirler. Düúük volatiliteye sahip hisse senetlerinde fiyat hareketlerinin de
çok düúük olmasÕ iúlem maliyetlerini karúÕlayacak ekstra getiriyi sa÷lamayacaktÕr. Hisse
senedi fiyatÕndaki yüksek volatilite açÕ÷a satÕú aktivitesini tetikleyecektir160.
McKenzie ve Olan161 tarafÕndan yapÕlan çalÕúmada iúlem hacmi ile volatilite
arasÕndaki iliúki incelenmiútir. AçÕ÷a satÕú periyodu boyunca piyasanÕn daha yüksek
oranda volatilite gösterdi÷i tespit edilmiútir.
Angel, Christophe ve Ferri162 tarafÕndan NASDAQ piyasasÕnda iúlem gören
hisse senetleri ile Eylül 2000 ile baúlayan üç aylÕk periyot boyunca yapÕlan çalÕúmada
ilk olarak aúa÷Õdaki bir dizi soruya yanÕt aranmÕútÕr.
•

AçÕ÷a satÕú hangi sÕklÕkla yapÕlmaktadÕr. NASDAQ piyasasÕnda hisse
senedi satÕn alan bir kiúinin açÕ÷a satÕú yapmÕú olan birinden bu hisse
senedini satÕn almÕú olma olasÕlÕ÷Õ nedir?
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•

AçÕ÷a satÕú yapanlar bir strateji izliyorlar mÕ? Geri dönüúü veya getirisi
çok yüksek olan hisse senetleri için mi yoksa performansÕ kötü olan
hisse senetleri için mi açÕ÷a satÕú yapÕlmaktadÕr?

•

AçÕ÷a satÕú daha çok yüksek iúlem hacmine sahip hisse senetleri için mi
yoksa daha düúük iúlem hacmine sahip hisse senetleri için mi
yapÕlmaktadÕr?

•

AçÕ÷a satÕú yapanlar yüksek fiyat volatilitesine sahip hisse senetleri için
mi yoksa fiyat volatilitesi sabit olan hisse senetleri için mi açÕ÷a satÕú
yapmaktadÕr?

•

AçÕ÷a satÕú haftanÕn belli günleri için di÷er günler ile kÕyaslandÕ÷Õnda
daha yo÷un olarak yapÕlmakta mÕdÕr?

•

Yüksek oranda açÕ÷a satÕúÕn yapÕldÕ÷Õ günler yüksek veya düúük hisse
senedi dönüúlerinin yaúandÕ÷Õ günlerin öncesinde mi izlenmektedir?

Angel, Christoph ve Ferri¶nin çalÕúmasÕnda açÕ÷a satÕú ile ilgili aúa÷Õdaki
tespitlerde bulunulmuútur.
•

NASDAQ piyasasÕnda gerçekleúen her 42 iúlemden biri açÕ÷a satÕú
iúlemi içermektedir.

•

AçÕ÷a satÕú yüksek getirisi olan hisse senetlerinde performansÕ düúük
olan hisse senetleri ile kÕyaslanÕnca daha yo÷un olarak yapÕlmaktadÕr.

•

Aktif olarak iúlem gören hisse senetleri kÕsÕtlÕ iúlem hacmine sahip hisse
senetlerine göre daha yo÷un olarak açÕ÷a satÕúa konu olmaktadÕrlar.

•

AçÕ÷a satÕú hisse senedi fiyat volatilitesi ile direk olarak de÷iúmektedir.

•

AçÕ÷a satÕú iúlemlerinde haftanÕn günü etkisine rastlanmamÕútÕr.

•

Düúük getirilerin izlendi÷i günlerin öncesinde daha yo÷un açÕ÷a satÕúlar
izlenmektedir.
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2.3.4. AçÕ÷a SatÕúÕn Maliyeti
AçÕ÷a satÕú ile ilgili kÕsÕtlamalar kÕsaca163:
•

ödünç almanÕn parasal maliyeti

•

kÕsa pozisyon oluúturmanÕn imkansÕzlÕ÷Õ veya zorlu÷u

•

kÕsa pozisyonu koruyamama riski

•

açÕ÷a satÕú ile ilgili kurumsal ve hukuki kÕsÕtlamalar

úeklinde tanÕmlanabilir.
KÕsa pozisyon oluúturmanÕn imkansÕzlÕ÷Õ veya zorlu÷u ve ödünç almanÕn
parasal maliyeti, ödünç alÕnacak hisse senetlerinin tekrar yerine koyma zorlu÷u ile
orantÕlÕdÕr. Aúa÷Õda sÕralanmÕú olan faktörler ödünce konu hisse senedinin yerine koyma
zorlu÷u derecesini etkilemektedir164:
•

øúlemlere konu olabilecek hisse senedi miktarÕ.

•

Hisse senedinin herhangi bir endekse dahil olup olmadÕ÷Õ.

•

Hisse senedinin likiditesi.

•

Sahipli÷in sÕnÕrlÕ sayÕda úahÕs veya úirketlerin elinde toplanmÕú olmasÕ.

•

ølk halka arzlar, birleúmeler, devralmalar, bir úirket aktifinin baúka
úirketin hisse senetlerine karúÕlÕk devri ve bu hisse senetlerinin
devreden úirket ortaklarÕna kar hissesi olarak da÷ÕtÕlmasÕ gibi özel
durumlar.

Yasal ve kurumsal kÕsÕtlamalar açÕ÷a satÕú yapmak isteyen bireysel yatÕrÕmcÕnÕn
direk karúÕlaúmÕú oldu÷u bir maliyet de÷ildir. AçÕ÷a satÕúÕn parasal maliyeti ödünç
verenin ödünç alana ödemiú oldu÷u Õskonto oranÕna (rebate rate) yansÕmaktadÕr.
163
164
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ABD¶nde merkezileútirilmiú bir menkul kÕymet ödünç piyasasÕ bulunmadÕ÷Õ için Õskonto
oranlarÕ halka açÕk bir bilgi de÷ildir.
D¶Avolio165 büyük bir kurumsal menkul kÕymet ödünç veren aracÕ kurumun
2000-2001 yÕllarÕ arasÕndaki verisini kullanarak ödünç piyasasÕ ile ilgili bir çalÕúma
yapmÕútÕr. Bu çalÕúma ABD hisse senetlerinin ödünç alma ve verme piyasasÕnÕ
tanÕmlamaktadÕr. Büyük bir ödünç aracÕsÕna ait 18 aylÕk veri ödünç arzÕ, ödünç maliyeti
ve ödüncün geri ça÷rÕlmasÕ kapsamÕnda incelenmiú ve birtakÕm sonuçlar elde edilmiútir.
AçÕ÷a satÕú yapanlar ödünç talebini, ödünç vermek isteyenler de ödünç arzÕnÕ
göstermiú olsun. Ödünç alma taleplerini temizleyen miktar açÕ÷a satÕú oranÕ olarak
izlensin. Piyasada eúleúmiú arz ve taleplere ait oluúan ödünç maliyeti ödünç alan için bir
maliyet ödünç veren için ise bir gelirdir. Tüm yatÕrÕmcÕlar ödünç vermek
istemeyebilece÷inden dolayÕ piyasadaki tüm ödünç alma taleplerini temizleyecek kadar
ödünç arzÕ olmayabilir. Bu ufak ayrÕntÕnÕn derin etkileri olabilir. YatÕrÕmcÕlarÕn menkul
kÕymetin fiyatÕ hakkÕndaki görüú ayrÕlÕklarÕ ödünç maliyetine yansÕr ve bu maliyet
yükselir. Örne÷in menkul kÕymeti açÕ÷a satmak isteyen yatÕrÕmcÕ için bu kÕymetin fiyatÕ
yeterince de÷erlenmiútir oysa bir grup yatÕrÕmcÕ için bu menkul kÕymetin fiyatÕ daha da
artabilir de÷erlenebilir ve satmak istemeyebilir. YatÕrÕmcÕlar arasÕnda görüú
ayrÕlÕklarÕnÕn çok oldu÷u durumlarda açÕ÷a satÕú maliyetleri çok fazla olabilir.
Ödünç verenin ödünce konu menkul kÕymetleri geri ça÷Õrma hakkÕ açÕ÷a satÕú
yapanÕn olumsuz bilgiden faydalanma olana÷ÕnÕ kÕsÕtlar. YatÕrÕmcÕ ile ödünç verenin
menkul kÕymete biçti÷i de÷er arasÕnda farklÕlÕk oluúmasÕ durumunda buna paralel geri
ça÷Õrma riski de artar. YatÕrÕmcÕlar ile ödünç verenin düúünceleri arasÕndaki düúük veya
negatif korelasyon ödüncün geri ça÷rÕlmasÕ durumunda bu menkul kÕymeti yerine
koyulmasÕ maliyetini önemli ölçüde arttÕrabilir166.
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Jones ve Lamont167 menkul kÕymet ödünç piyasasÕnda açÕ÷a satÕú maliyetinin
direk ölçülmesi üzerine bir çalÕúma yapmÕúlardÕr.
AçÕ÷a satÕú kÕsÕtlamalarÕ hisse senetlerinin aúÕrÕ de÷erlenmesine sebep olabilir.
Bazen bazÕ hisse senetlerini açÕ÷a satmak maliyetlidir. Bu hisse senetlerinin aúÕrÕ
de÷erlenme hipotezi ile tutarlÕ olarak de÷erleri yüksek, getirileri ise düúüktür.
AçÕ÷a satÕú kÕsÕtlamalarÕ ile ilgili pek çok potansiyel sebep olabilir. ølk olarak
kurumsal veya kültürel e÷ilimler açÕ÷a satÕúÕ engelleyebilir. 1987¶deki hisse senedi
piyasalarÕnda meydana gelen çökmeden sonra etkin pazar hipotezi ile ilgili úüpheler
davranÕúsal finans (behavioral finance) diye isimlendirilen yeni bir çalÕúma alanÕnÕn
ortaya çÕkmasÕna sebep olmuútur. Psikologlar tarafÕndan yapÕlan çalÕúmalar insanlarÕn
kaybetme durumunda hissettikleri mutsuzlu÷un kazanç durumunda hissettikleri
mutluluktan daha yo÷un oldu÷u yönündedir. AçÕ÷a satÕú durumunda açÕ÷a satÕúa konu
hisse senedinin fiyatÕ satÕúÕn yapÕldÕ÷Õ fiyattan çok daha yüksek bir de÷ere ulaúÕrsa kayÕp
sÕnÕrsÕz olabilir. Bu da yatÕrÕmcÕlarÕn bir ço÷unun neden açÕ÷a satÕúa sÕcak bakmadÕ÷ÕnÕ
açÕklayabilir. Bir di÷er sebep de baúka bir insanÕn úanssÕzlÕ÷Õndan veya bilgisizli÷inden
faydalanarak para kazanmanÕn ahlaki olmadÕ÷ÕnÕn düúünülmesidir168.
økinci olarak merkezileútirilmemiú açÕ÷a satÕú piyasalarÕnda açÕ÷a satÕú iúlemi
yapanlarÕn bir ödünç veren bulmalarÕ gerekir. Bu araútÕrma maliyetli ve zaman alÕcÕ
olabilir.
Üçüncü olarak açÕ÷a satÕlan hisse senedinin fiyatÕ yükselirse ödünç alanÕn
ekstra teminat vermesi gerekebilir. E÷er yeterli kapitalleri yoksa pozisyonlarÕnÕ bir
kayÕp ile kapamak zorunda kalabilirler.
Dördüncü olarak ödünç veren ödünç verdi÷i hisse senedini istedi÷i zaman geri
ça÷Õrma hakkÕna sahiptir, e÷er hisse senedini satmaya karar verirse geri ça÷ÕrÕr, ödünç
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alan da ödünç alacak baúka hisse senetleri bulamaz ise pozisyonunu zarar ile kapatmaya
zorlanmÕú olur169.
Geczy, Musto, Reed170 1998±1999 tarih aralÕ÷Õnda kurumsal ödünç veren belli
bir kurumdan elde ettikleri menkul kÕymet ödünç iúlemleri örne÷i üzerinde açÕ÷a satÕú
maliyetlerine bakmÕúlardÕr.
AçÕ÷a satÕú yapanlar hisse senetlerini ödünç alÕrlar ve menkul kÕymetleri
teminat olarak verirler. Ödünç verenler teminatlarÕ piyasada de÷erlendirerek bir faiz
getirisi elde eder, elde ettikleri faizin bir kÕsmÕnÕ önceden pazarlÕk edilmiú bir Õskonto
oranÕ (rebate rate) ile ödünç alana verirler. Fakat hisse senedi arzÕ az olan bir hisse
senedi ise veya bu hisse için çok fazla ödünç alma talebi varsa bu senet ³özel hisse
senedi´ (special) olur ve ödünç alan tarafÕndan özel hisse senetleri için vermiú oldu÷u
teminatlardan elde etmiú oldu÷u getiri kolayca elde edilebilen hisse senetleri için vermiú
oldu÷u teminat getirisinden daha düúük olur. En yüksek iúlem hacmine sahip ödünç
veren kurumlardan birinden elde edilen 12-aylÕk Õskonto oranlarÕ verisi ile yapÕlan
çalÕúmada menkul kÕymet ödünç piyasasÕ genel olarak ve ödüncün maliyetinin
potansiyel olarak önem kazandÕ÷Õ üç durum karakterize edilmiútir: ilk halka arzlar,
birleúme spekülasyonlarÕ ve uzun-kÕsa ³faktor´ portföy oluúumlarÕ (³factor´ portfolio
construction). Halka arzlar ödünç alÕnabilir, fakat kaçÕnÕlmaz bir úekilde baúlangÕçta
özel hisse senetleridir. Bu özel olma durumu yeni arzlar ile azalÕr ve performans ile
artar, fakat teklif edilen fiyatÕn altÕnda iúlem gören halka arzlarÕ ödünç almak daha
maliyetlidir. Birleúme arbitraj stratejileri devralmaya çalÕúan tarafÕn hisse senedinde
özel olma durumunu arttÕrÕr özellikle devralmaya çalÕúan firma küçükse veya hedef
firma büyükse. Benzer úekilde özel olma durumu arbitraj stratejisinin karlÕlÕ÷ÕnÕ arttÕrÕr
fakat özel hisse senetlerini ödünç almanÕn ekstra maliyetleri birleúme arbitraj
stratejilerindeki karÕ azaltmaz. Bununla birlikte devralan firmanÕn hisse senedini ödünç
alamama ekonomik olarak karlÕlÕ÷Õ azaltÕr. Büyümüú hisse senetlerini ödünç almak
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de÷er kazanmÕú hisse senetlerini ödünç almaktan beú kat, ortalama hisse senetlerinden
üç kat daha pahalÕdÕr171.
2.3.5. Global Perspektifte AçÕ÷a SatÕúlar
Bris, Goetzmann ve Zhu172 tarafÕndan yapÕlan çalÕúmada dünya genelinde açÕ÷a
satÕú kÕsÕtlamalarÕnÕn piyasalarÕn verimlili÷ini etkileyip etkilemedi÷i 46 ülkenin hisse
senedi piyasalarÕ incelenerek analiz edilmiútir. Dünyada piyasalarÕn politik,
makroekonomik yapÕsal farklÕlÕklarÕ, varlÕklarÕn hareketlili÷i (volatility), endüstrilerin
enformasyon alt yapÕlarÕndaki farklÕlÕklardan dolayÕ açÕ÷a satÕú ile ilgili uygulamalar
farklÕlÕk gösterebilmektedir. Bu farklÕlÕklar her ne olursa olsun, açÕ÷a satÕú ile ilgili
düzenlemelerden sorumlu birimler piyasalarÕn gidiúatÕna göre bu kÕsÕtlamalarÕ ülke
içinde yeniden düzenleyebilmektedirler.
Son dönem yapÕlan ampirik çalÕúmalar açÕ÷a satÕú ile ilgili zorluklarÕn ve
kÕsÕtlamalarÕn

menkul

kÕymet

fiyatlamasÕnÕ

olumsuz

etkiledi÷i

hipotezini

desteklemektedir. Dünya genelinde uygulanan açÕ÷a satÕú ile ilgili düzenlemeler ve
uygulamalar incelenerek yapÕlan bu çalÕúmada yukarÕdaki hipotezi destekler deliller
bulunmuútur173.
2.4. Di÷er ÇalÕúmalar
Chen, Hong ve Stein174 çalÕúmalarÕnda sahiplik seviyesini yani bir hisse
senedine sahip yatÕrÕmcÕlarÕn yüzdesini incelemiúlerdir. Sahiplik seviyesindeki
de÷iúimin fiyat de÷iúikliklerini tahmin etmeye yardÕmcÕ olaca÷ÕnÕ bulgu olarak elde
etmiúlerdir175. AçÕ÷a satÕú talebi için alternatif ölçü olarak sahiplik seviyesi alÕnabilir.
E÷er açÕ÷a satÕú ile ilgili kÕsÕtlamalar, yatÕrÕmcÕlarÕ aúÕrÕ de÷erlenmiú olan hisse
senetlerinin açÕ÷a satÕúÕ konusunda engellerse bu yatÕrÕmcÕlar bu tip hisselere sahip
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olmaktan kaçÕnacaklardÕr ve bu hisseler sadece aúÕrÕ iyimser yatÕrÕmcÕlar tarafÕndan elde
tutulacaklardÕr176.
Mevcut ampirik deliller açÕ÷a satÕú kÕsÕtlamalarÕnÕn fiyatlarÕn oluúumunu
engelledi÷i teorik görüúünü ço÷unlukla destekler. Bununla birlikte testlerin ço÷unlu÷u
dolaylÕ yolardan yapÕlmÕútÕr. Çünkü, açÕ÷a satÕúlar teúvik edilmese bile, bu testlerin
odaklandÕ÷Õ önemli finansal piyasalarda özellikle ABD piyasalarÕnda yasak de÷ildir.
AçÕ÷a satÕú ile ilgili kÕsÕtlamalar haricinde birbirinin aynÕsÕ iki farklÕ ekonomi bulmak
imkansÕzdÕr. Böylece testlerin odak noktasÕ kÕsÕtlamalarÕn uzantÕlarÕnÕ ve etkilerini
tanÕmlamak ve ölçmek olmuútur. En erken ampirik çalÕúmalardan biri Figlewski¶nin 177
açÕ÷a satÕú kÕsÕtlamalarÕnÕn aúÕrÕ de÷erlenme üzerine etkilerini sorguladÕ÷Õ çalÕúmadÕr, bu
çalÕúmada teori, açÕ÷a satÕú oranÕ seviyesi veya miktarÕ ile menkul kÕymet getirileri
arasÕndaki iliúkiye bakÕlarak test edilmiútir. Yo÷un olarak açÕ÷a satÕúa konu firmalarÕn
performansÕ, daha az açÕ÷a satÕúa konu firmalarÕn performansÕndan daha kötüdür.
Chen, Hong ve Stein178 bununla birlikte açÕ÷a satÕú oranÕ proxy¶sinin yanlÕú
tanÕmlandÕ÷ÕnÕ savunur. Çeúitli menkul kÕymetlere ait açÕ÷a satÕú oranlarÕnda izlenen
farklÕlÕklar açÕ÷a satÕúÕn iúlem maliyetlerindeki farklÕlÕklarÕ gösteriyor olabilir. Düúük
veya sÕfÕr de÷erinde açÕ÷a satÕú oranÕna sahip bir menkulün açÕ÷a satÕúÕ zor veya
maliyetli olabilir, bu maliyete katlanmak istemeyen iúlem yapanlar piyasadan uzaklaúÕr
ve bu durum menkul kÕymetle ilgili oluúabilecek olumsuz bir bilginin fiyata
yansÕmamasÕ anlamÕna gelebilir. Chen, Hong ve Stein179 açÕ÷a satÕú oranÕ ile geri
dönüúler arasÕnda açÕk ve net bir iliúkinin açÕklanamayaca÷Õndan yola çÕkarak, açÕ÷a
satÕú kÕsÕtlamalarÕ için baúka bir proxy öne sürer: düúük sahiplik seviyesi. Sahiplik
seviyesinde azalma yaúayan hisse senetlerinin performansÕ bu seviyede yükselme
yaúayanlar ile kÕyaslanÕnca daha kötüdür.
Ofek ve Richardson180 yapmÕú oldu÷u çalÕúmada ønternet sektörüne ait hisse
senetlerini incelemiúlerdir. ølk olarak ønternet hisselerine ait özel açÕ÷a satÕú
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kÕsÕtlamalarÕnÕ dökümante etmiúlerdir. økinci olarak ønternet hisseleri üzerinde
yatÕrÕmcÕlara ait homojen olmayan fikirler ile fiyatlar arasÕndaki iliúkiyi göstermiúlerdir.
1999-2000 aralÕ÷Õnda ønternet hisselerine ait ortalama açÕ÷a satÕú oranÕ di÷er sektörlere
ait hisselerin açÕ÷a satÕú oranlarÕ ile karúÕlaútÕrÕldÕ÷Õnda daha yüksektir. AçÕ÷a satÕú
maliyetleri de aynÕ paralelde di÷er sektörlere ait hisseler ile karúÕlaútÕrÕldÕ÷Õnda daha
yüksektir 181.
Jones ve Lamont182 20 .yüzyÕlÕn baúlarÕna ait ABD verisini kullanarak, açÕ÷a
satÕúÕ maliyetli olan hisselerin, aúÕrÕ de÷erlenmiú ve düúük getirili olduklarÕnÕ
göstermiúlerdir. OnlarÕn bulgularÕ, açÕ÷a satÕúÕ zor olan hisselerin aúÕrÕ de÷erlenmiú
oldu÷u hipotezi ile tutarlÕdÕr.
Bu dolaylÕ ampirik çalÕúma örnekleri, istisnasÕz açÕ÷a satÕú kÕsÕtlamalarÕ için
uygun olmayan proxy kullanma problemi ile kaçÕnÕlmaz bir úekilde yüz yüzedir. Jones
ve Lamont183 açÕ÷a satÕúÕn direk maliyetine baktÕklarÕ için en ikna edici delili
sunmaktadÕr. Geczy, Musto, ve Reed184 ve D'Avolio (11/1998±10/1999 ve 4/2000±
9/2001) belli tarih aralÕ÷Õnda belli kurumlardan elde ettikleri menkul kÕymet ödünç
iúlemleri örne÷i üzerinde açÕ÷a satÕú maliyetlerine bakmÕúlardÕr.
Hong ve Stein185 açÕ÷a satÕú kÕsÕtlamalarÕnÕ piyasa çökmeleri ile iliúkilendiren
bir model geliútirmiúlerdir. Modellerinde e÷er bir grup yatÕrÕmcÕ açÕ÷a satÕú iúlemindeki
kÕsÕtlamalardan dolayÕ iúlem yapamaz ise, bunlarÕn sahip oldu÷u tüm olumsuz bilgi
piyasa düúmeye baúlayana kadar kendini gösteremeyecek, ileride piyasanÕn düúüúünü
hÕzlandÕracak ve piyasanÕn çökmesine sebep olacaktÕr.
AçÕ÷a satÕú ile ilgili kÕsÕtlamalarÕn pozitif ve negatif bilginin yayÕlmasÕna farklÕ
úekillerde zarar verece÷i tezini savunan Diamond ve Verrecchia¶nÕn
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eden pek çok ampirik çalÕúma mevcuttur. Asquith ve Meulbroek187 ve Danielsen ve
Sorescu188 tespitlerine göre açÕ÷a satÕú kapsamÕnda açÕ÷a satÕú oranÕnda de÷iúiklik, açÕ÷a
satÕú ile ilgili düzenlemeler veya opsiyonlar negatif geri dönüúler ile alakalÕdÕr. AçÕ÷a
satÕú ile ilgili kÕsÕtlamalarÕn oldu÷u durumlarda negatif bilginin fiyatlara yansÕmasÕ çok
yavaú olmaktadÕr. Bunlara ek olarak Reed189 açÕ÷a satÕúÕn maliyetli oldu÷u hisse
senetlerine ait kar açÕklamalarÕna, fiyatlarÕn verdi÷i tepkinin e÷er bu açÕklamalar negatif
yönde ise çok büyük olabilece÷ini bulmuútur.
Reed190 yapmÕú oldu÷u çalÕúmada hisse senedi ödünç piyasasÕnda açÕ÷a satÕú
kÕsÕtlamalarÕnÕn hisse senedi fiyatlarÕnÕn efektifli÷i üzerindeki etkileri incelenmiútir.
Diamond ve Verrecchia¶nÕn açÕ÷a satÕú kÕsÕtlamalarÕ fiyatlarÕn kar açÕklamalarÕna olan
duyarlÕlÕ÷ÕnÕ ve de÷er kazanma veya kaybetme hÕzÕnÕ azalttÕ÷Õ hipotezi test edilmiútir.
AçÕ÷a satÕúÕn maliyetli oldu÷u hisselerde olumsuz kar açÕklamalarÕna fiyatlarÕn
göstermiú oldu÷u reaksiyon daha büyük olmaktadÕr. YatÕrÕm fonlarÕ, emeklilik fonlarÕ
ve sigorta úirketleri hisse senedi piyasasÕnda temel ödünç veren kurumlardÕr ve genelde
bunlar ödünç verme konusunda tereddütlü davranÕrlar. Ödünç arzÕnÕn artmasÕ
enformasyonel etkinli÷i arttÕracak ve oynaklÕ÷Õ azaltacaktÕr. Ödünç alma maliyetinin
azalmasÕ kötü haberlere verilen reaksiyonun etkisini azaltacaktÕr.
AçÕ÷a satÕú kÕsÕtlamalarÕnÕn hisse senedi fiyatlarÕ üzerindeki etkisi ampirik bir
sorudur. AçÕ÷a satÕú kÕsÕtlamalarÕnÕn uygun bir ölçüsünü belirlemek ise anahtar ampirik
bir konudur. AçÕ÷a atÕúÕn direk maliyetleri ile ilgili veri elde etmenin zorlu÷undan
dolayÕ, çeúitli çalÕúmalar úu gerçeklerden birini tespit etmiútir: açÕ÷a satÕú konusundaki
isteksizlik, yetersizlik, yapamamazlÕk, imkansÕzlÕk açÕ÷a satÕú maliyetlerinde oldu÷u
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gibi negatif bilginin fiyatlara yansÕmasÕnÕ sÕnÕrlayabilir . Örne÷in kurumsal veya kültürel
normlar açÕ÷a satÕúÕ sÕnÕrlayabilir191.
AçÕ÷a satÕú ile ilgili yapÕlan ampirik çalÕúmalarÕn bir grubu açÕ÷a satÕú talebine
proxy olarak açÕ÷a satÕú oranÕna (açÕ÷a satÕlmÕú hisse miktarÕnÕn toplam hisse miktarÕna
oranÕ) odaklanÕr. En erken yapÕlan ampirik çalÕúmalar açÕ÷a satÕú oranÕ ve anormal
dönüúler arasÕnda tutarlÕ bir iliúki yakalamada baúarÕsÕz olur. Bu açÕ÷a satÕú oranÕnÕn
problem oluúturmaya uygun do÷asÕndan kaynaklanmaktadÕr. Düúük bir açÕ÷a satÕú oranÕ
düúük açÕ÷a satÕú talebi demek de÷ildir: açÕ÷a satÕúÕ imkansÕz olan hisse senetlerinin
açÕ÷a satÕú maliyeti sonsuzdur ve açÕ÷a satÕú miktarÕnÕn toplam menkul miktarÕna oranÕnÕ
ifade eden açÕ÷a satÕú oranÕ sÕfÕrdÕr. Desai, Ramesh, Thiagarajan, ve Balachandran

192

tespit etti÷i zayÕf bulgularÕn sebebi bu erken dönemlerde yapÕlan çalÕúmada alÕnan
örneklerin yetersizli÷i olabilir193. AçÕ÷a satÕú miktarÕnÕ gelecekteki dönüúler ile
iliúkilendiren modern ampirik çalÕúmalarÕn bulgularÕ, yüksek açÕ÷a satÕú oranÕnÕn
gelecekte düúük dönüúler ile iliúkilendirilebilece÷i konusunda tutarlÕ deliller sunar.
Buna örnek Asquith ve Meulbroek194 ve Desai, Ramesh, Thiagarajan, ve
Balachandran195 çalÕúmalarÕ verilebilir.
Son dönem yapÕlan çalÕúmalar açÕ÷a satÕú maliyetinin direk ölçülmesini analiz
ederler. En yaygÕn kullanÕlan ölçü birimi (metric) Õskonto oranÕ (rebate rate)196 ve
Õskonto oranÕ ile piyasa faiz oranÕ arasÕndaki spred (spread) tir. Iskonto oranÕ ödünç
verenin ödünç alana geri ödeyece÷i paradÕr. AçÕ÷a satÕú iúlemi, sonucu ödünç almak
isteyen yatÕrÕmcÕ ödünç verene teminat vermek zorundadÕr, ödünç veren de bu teminatÕn
karúÕlÕ÷Õnda ödünç alana bir faiz öder. Nakit fonlara ödenen faiz oranÕ ile Õskonto oranÕ
arasÕndaki fark açÕ÷a satÕú iúlemini yapan için maliyet, ödünç veren için de gelirdir ve
ödünç maliyeti diye adlandÕrÕlÕr. Iskonto oranÕ sabit getirili piyasadaki repo oranÕ gibi,
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ödünç piyasasÕnda arz ve talebin dengelenmesine yardÕmcÕ olur. E÷er her yatÕrÕmcÕ
ödünç vermek isterse ve bunun için bir kÕsÕtlama yoksa, ödünç maliyeti sÕfÕr olacaktÕr.
Iskonto oranlarÕ ile ilgili mevcut çalÕúmalar kÕsa dönem priyodlarÕ için özel
veritabanlarÕ ile kÕsÕtlÕ kalmÕútÕr. D¶Avolio197 kÕsa dönem ve tek bir ödünç veren kuruma
ait veritabanÕ ile yaptÕ÷Õ çalÕúmada, özel hisse senetlerinin daha yüksek açÕ÷a satÕú
oranÕna sahip oldu÷unu bulmuútur. Geczy, Musto, ve Reed198 1 yÕllÕk period için (19981999) tek bir ödünç verene ait veritabanÕndan elde ettikleri örnekler ile, açÕ÷a satÕú ile
ilgili kÕsÕtlamalarÕn hisse senedi geri dönüúlerindeki anormallikleri açÕklayamayaca÷Õ
sonucuna varmÕúlardÕr. Jones ve Lamont199 Õskonto oranlarÕnÕ içeren küçük bir
veritabanÕ ile yapmÕú olduklarÕ çalÕúmada düúük Õskonto oranÕna sahip hisse senetlerinin
daha düúük dönüúleri oldu÷unu bulmuúlardÕr.
ABD hisse senetlerini satan kiúiler iúlem gerçekleútikten sonra üç güne kadar
hisse senedini getiremez iseler temerrüt durumuna düúerler. Boni200 tarafÕndan ABD
hisse senetleri veri seti üzerinde yapÕlan bu çalÕúma sonucunda piyasa yapÕcÕlarÕnÕn
ödünç alma maliyetinin yüksek oldu÷u durumlarda temerrütlerinin arttÕ÷Õ hipotezini
destekler bulgular elde edilmiútir.
Edwards ve Hanley201 yapmÕú olduklarÕ çalÕúmada ilk halka arzlardan hemen
sonra halka arza konu hisse senetleri için açÕ÷a satÕú iúlemlerinin do÷asÕnÕ
incelemiúlerdir. ølk iúlem gününde yo÷un olarak açÕ÷a satÕú yapÕldÕ÷ÕnÕ tespit
etmiúlerdir. ølk halka arzlarda açÕ÷a satÕú ile ilgili en önemli kÕsÕtlamalardan biri bu hisse
senetlerinin ödünç alÕnma zorlu÷udur. YapÕlan bu çalÕúmada açÕ÷a satÕú ile birlikte takas
temerrütleri ve aralarÕndaki korelasyon incelenmiú, elde edilen düúük korelasyonlar, bu
açÕ÷a satÕúlarÕn çÕplak açÕ÷a satÕú olmadÕ÷Õ úeklinde yorumlanmÕútÕr. ølk iúlem gününde
açÕ÷a satÕú ne kadar fazla ise üç ay sonundaki getiri veya geri dönüú o kadar düúük
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izlenmiútir. ølk halka arzlara iliúkin literatürde varsayÕldÕ÷Õ úekilde açÕ÷a satÕú
kÕsÕtlamalarÕnÕn bu özel durum için çok a÷Õr olmadÕ÷Õ úeklinde yorumlanmÕútÕr.
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3. HøSSE SENEDø PøYASALARINDA AÇIöA SATIù VE
MENKUL KIYMET ÖDÜNÇ UYGULAMALARI

3.1. Yurt DÕúÕnda AçÕ÷a SatÕú øle ølgili Uygulamalar
Bu bölümde özellikle øngiltere ve Amerika olmak üzere yurt dÕúÕndaki açÕ÷a
satÕú ile ilgili uygulamalar incelenecektir.
3.1.1. AçÕ÷a SatÕú øúlemlerine Genel Bir BakÕú
AçÕ÷a satÕú iúlemleri ile ilgili üç ayrÕ yaklaúÕm bulunmaktadÕr. ølki piyasa
etkinli÷ini arttÕrdÕ÷Õ yönündedir, ikincisi piyasalar için faydalÕ oldu÷u fakat kontrollü
olmasÕ gerekti÷idir, üçüncüsü ise piyasalarÕ iyileútirmenin ötesinde zarar verdi÷i
yönündedir. Bu yaklaúÕmlar ile paralel açÕ÷a satÕú iúlemleri için farklÕ düzenleyici
uygulama ve yaklaúÕmlar geliútirilmiútir.
Sahip olunmayan bir menkul kÕymetin satÕlmasÕ anlamÕna gelen açÕ÷a satÕú
uzun yÕllardan beri piyasalarda bir iúlem stratejisi olarak yer almaktadÕr ve tüm dünyada
hisse senedi piyasalarÕnda bu konu hakkÕnda farklÕ fikirler ve yo÷un tartÕúmalar
yaúanmaktadÕr. AçÕ÷a satÕúÕ destekleyenler açÕ÷a satÕú iúlemlerinin piyasalarda sadece
likiditeyi sa÷lamayÕp aynÕ zamanda aúÕrÕ de÷erlenmiú olan hisse senedi fiyatlarÕnÕn
olmasÕ gereken de÷ere ulaúmasÕnÕ sa÷ladÕ÷Õ ve bu sebeple hisse senedi piyasalarÕnÕn
vazgeçilmez bir özelli÷i oldu÷unu düúünmektedirler. OnlarÕn görüúüne göre açÕ÷a satÕú
ile ilgili kÕsÕtlamalar fiyatlarÕn etkin bir úekilde oluúmasÕnÕ engelleyerek rasyonel
yatÕrÕmcÕlar yerine manipülasyon yapanlara yardÕmcÕ olacaktÕr. Düúen bir piyasada
açÕ÷a satÕú pozisyonlarÕnÕ kapamak için yapÕlan alÕúlar bu düúüú trendini durduracaktÕr.
AçÕ÷a satÕú ile ilgili olarak eleútiride bulunanlar direk veya dolayÕ bir úekilde
açÕ÷a satÕúÕn bir takÕm potansiyel riskler taúÕdÕ÷ÕnÕ ve piyasalarÕn dengesini kolayca
bozabilece÷ini düúünmektedirler. Onlar açÕ÷a satÕúÕn piyasalardaki düúüú trendini ve
hisse senedi fiyat volatilitesini arttÕrabilece÷ini, ve bazÕ hisse senetlerinin fiyatlarÕnÕ
baúka
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inanmaktadÕrlar. Bir úirkete ait hisse senedi fiyatlarÕndaki düúüú trendi, bu úirketin
fonlama kabiliyetini azaltacak ve úirkete olan güveni olumsuz yönde etkileyecektir.
AçÕ÷a satÕú ile ilgili farklÕ yaklaúÕmlar olmasÕna ra÷men geliúmiú ülkelerin hisse
senedi piyasalarÕndaki düzenleyici otoriteler açÕ÷a satÕúÕ yasal bir yatÕrÕm aktivitesi
olarak ele almaktadÕr. Bu otoritelerden biri olan The International Organisation of
Securities Commissions (IOSCO) açÕ÷a satÕú ve menkul kÕymet ödünç iúlemlerini tüm
dünya genelinde incelemiú ve açÕ÷a satÕúÕn kÕsÕtlanmasÕ veya engellenmesi yerine
úeffaflaútÕrÕlmasÕ yönünde önerilerde bulunmuútur.
Hisse senedi piyasalarÕna ait bir di÷er önemli özellik menkul kÕymetlerin ödünç
alÕnmasÕ ve ödünç verilmesidir. CanlÕ bir menkul kÕymet ödünç piyasasÕ hisse senedi
açÕ÷a satÕú iúlemlerini desteklemek ve tamamlamak ile birlikte yatÕrÕmcÕlarÕn atÕl duran
hisse senetlerinden para kazanmasÕnÕ da sa÷lamaktadÕr.
3.1.2. AçÕ÷a SatÕú øle ølgili Düzenleyici YaklaúÕmlar Ve Uygulamalar
Yurt dÕúÕndaki açÕ÷a satÕú ve menkul kÕymet ödünç iúlemlerinin uygulamasÕna
iliúkin bilgiler verilirken bu konuda di÷er ülkelere de rehberlik etmiú olan Amerika ve
øngiltere uygulamasÕ esas alÕnmÕútÕr. øngiltere¶de FSA ve Amerika¶da SEC bu konuda
düzenlemeler yapmÕú olan kurumlardÕr.
3.1.2.1. øngiltere¶de AçÕ÷a SatÕú øle ølgili øzlenen YaklaúÕm
AçÕ÷a satÕú iúlemi øngiltere¶de yo÷un olarak tartÕúÕlmaktadÕr. Ekim 2002¶de
FSA* açÕ÷a satÕú ile ilgili kendi düúüncelerini ve yaklaúÕmlarÕnÕ içeren Discussion Paper
No. 17 yi yayÕnlamÕútÕr202.
FSA, açÕ÷a satÕú iúleminin aúÕrÕ de÷erlenmiú hisse senetlerinde fiyat
düzeltmelerini hÕzlandÕrarak veya hisse senedi fiyatÕnÕn aúÕrÕ yükselmesini sa÷layan
*
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yo÷un alÕú yönlü baskÕyÕ karúÕlayarak ve bu yolla fiyat enflasyonunu engelleyerek
piyasalarÕn bu iúleyiúten olumlu yönde faydalanaca÷ÕnÕ düúünmektedir203.
Benzer úekilde FSA açÕ÷a satÕúÕn piyasalardaki fiyat anormalliklerini
düzeltmeyi destekledi÷ini düúünmektedir. Arbitraj yapan yatÕrÕmcÕlar aúÕrÕ de÷erlenmiú
olan hisse senetlerinde açÕ÷a satÕú yaparak kÕsa pozisyona geçmekte aynÕ zamanda
de÷erinin altÕnda iúlem gören hisse senetlerini satÕn alarak uzun pozisyona geçmekte ve
böylece fiyat düzeltme iúleminin etkinli÷i artmÕú olmaktadÕr 204.
FSA üçüncü olarak açÕ÷a satÕú iúleminin piyasa yapÕcÕlÕ÷Õna ve piyasalarÕn
likiditesine olan faydalarÕndan bahsetmektedir. Piyasaya likidite sa÷layan aracÕlarÕn
açÕ÷a satÕú iúlemlerinin kÕsÕtlanmasÕ piyasalarda likidite sorunu yaratacaktÕr. Veya
piyasa yapÕcÕlarÕnÕn müúterilerinin alÕú emirlerini karúÕlayamamasÕ bu aracÕlarÕn piyasa
yapÕcÕlÕ÷Õ fonksiyonunu yerine getirememesine sebep olacaktÕr205.
Sonuç olarak FSA, yukarÕda açÕklanan iúlem stratejilerini kolaylaútÕrmak için,
açÕ÷a satÕúÕn, ekstra iúlem fÕrsatlarÕ yaratarak fiyat etkinli÷ini arttÕrdÕ÷Õ ve genel olarak
piyasalara likidite sa÷ladÕ÷Õ görüúündedir. AçÕ÷a satÕú iúlemlerinin yasaklanmasÕ veya
caydÕrÕcÕ engellerin getirilmesinin bir faydasÕnÕn olmayaca÷ÕnÕ düúünmektedir.
FSA aynÕ zamanda açÕ÷a satÕú ile birlikte bir takÕm potansiyel risklerin
oluúaca÷ÕnÕn farkÕndadÕr. Piyasa riski bunlardan ilkidir. AçÕ÷a satÕú iúlemi
manipülasyona imkan yaratabilir. AçÕ÷a satÕú iúlemi aynÕ zamanda hisse senedi
fiyatlarÕnda kÕsa vadeli volatiliteyi arttÕrabilir. Takas esnasÕnda açÕ÷a satÕúa konu olmuú
menkul kÕymetin teslim edilememesi de piyasa riski kapsamÕndadÕr. Potansiyel risklerin
ikincisi açÕ÷a satÕú iúlem zinciri içerisinde oluúabilir. Bu takas iúlemi esnasÕnda
oluúabilecek

gecikme

ve

problemler

ile

menkul

kÕymet

ödünç

iúleminden

kaynaklanabilecek riskleri içerir206.
FSA pek çok yabancÕ düzenleyici kurum tarafÕndan yukarÕ fiyat kuralÕ (up-tick
rule) nÕn uygulandÕ÷ÕnÕ ve bu kural ile hedeflenenin bir hisse senedine ait en son iúlem
203
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fiyatÕndan daha düúük bir fiyattan açÕ÷a satÕú iúlemi yapÕlmasÕna engel olunmasÕ ve
böylece düúüú trendinin hÕzÕnÕn yavaúlatÕlmasÕ oldu÷unu ifade eder. øngiltere
borsalarÕnda fiyat kurallarÕ bulunmamaktadÕr. FSA fiyat kurallarÕ ile ilgili birtakÕm
endiúeler taúÕmaktadÕr. Bu kurallara getirilen istisnalarÕn karmaúÕklÕ÷Õ bazÕ piyasa
katÕlÕmcÕlarÕnÕn bu kurallardan istisna tutulmalarÕ gibi konular bu kapsamdadÕr. Daha da
önemlisi fiyat kurallarÕnÕn hisse senedi fiyat volatilitesini kontrol etti÷i veya azalttÕ÷Õ
veya piyasa düúüúlerini yumuúattÕ÷Õna dair güçlü delillerin yer almamasÕdÕr.
FSA açÕ÷a satÕú iúleminin kendisinin manipülatif olmadÕ÷Õ , hisse senedi satÕn
alarak uzun pozisyona geçmenin tersi bir yatÕrÕm stratejisi oldu÷u

görüúündedir.

Bununla birlikte di÷er iúlem stratejileri gibi kötü amaçlar için kullanÕldÕ÷Õnda
manipülatif olabilece÷ini ve bu durumunda kanunlar ile engellenebilece÷i ve
cezalandÕrÕlabilece÷ini ifade etmektedir.
FSA karúÕlaúÕlabilecek bir di÷er durum olarak, bir grup yatÕrÕmcÕ tarafÕndan
úirket hakkÕnda asÕlsÕz bilgi yayarak hisse senedi fiyatlarÕnÕn oluúabilecek en düúük fiyat
seviyesine inmesini sa÷lamalarÕnÕ ve seviyeden açÕ÷a satmÕú olduklarÕ hisse senetlerini
geri satÕn alarak haksÕz bir kazanç elde etmelerini ele alÕr. Bu durum piyasanÕn kötüye
kullanÕlmasÕ anlamÕndadÕr ve øngiltere kanunlarÕnÕn da bu tür suçlarÕn cezasÕ limitsiz
olabilmektedir.
FSA mevcut sistemin kötü amaçlÕ yapÕlmÕú açÕ÷a satÕú iúlemlerini yakalamak
için yeterli araçlarÕ oldu÷unu ve bu tip deliller elde edilmesi durumunda araútÕrma
yapmak için hazÕr oldu÷unu düúünmektedir.
AçÕ÷a satÕúa konu kÕymetin takas esnasÕnda teslim edilememe riskine karúÕlÕk
bazÕ ülke uygulamalarÕnda açÕ÷a satÕúa konu menkul kÕymetin satÕútan önce ödünç
alÕnmasÕ veya ödünç ile ilgili gerekli ayarlamalarÕn yapÕlmasÕ gereklili÷i ile ilgili bir
takÕm kurallar getirilmiútir. øngiltere¶ de FSA¶ ya göre bu bir gereklilik de÷ildir. Takasta
sÕk olarak yaúanan gecikmeler nedeni ile oluúan temerrütler için yaptÕrÕmlar ve cezalar
söz konusudur. øngiltere¶de takas iúlemlerinin performansÕ çok iyidir ve takas evleri bu
tip temerrüt durumlarÕnÕn çözümü için düzenlemeler yapmÕúlardÕr.
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FSA açÕ÷a satÕúÕn yatÕrÕmcÕlarÕn daha iyi bilgilenmelerini sa÷layacak bilgiyi
içerdi÷ini ve yatÕrÕm kararlarÕnÕ daha sa÷lÕklÕ bir úekilde alacaklarÕnÕ ve bu nedenle
açÕ÷a satÕú üzerine koyulacak direk kontrol ve kÕsÕtlamalarÕn piyasada güvenin
sa÷lanmasÕ ile ilgili direk bir ba÷lantÕsÕ olmadÕ÷Õna inanmaktadÕr. SÕnÕrlÕ sayÕda
yatÕrÕmcÕnÕn sahip oldu÷u bilginin açÕ÷a çÕkmasÕ ve aúÕrÕ de÷erlenmiú olan hisse
senetlerinin tespit edilerek bu hisse senetlerine ait fiyatlarÕn olmasÕ gereken de÷erlere
çekilmesi açÕ÷a satÕúÕn avantajÕ olarak düúünüldü÷ünde bu fayda maliyet kapsamÕnda
açÕklÕk ve úeffaflÕk önem kazanmaktadÕr.
FSA¶nÕn yayÕnlamÕú oldu÷u Discussion Paper No. 17 ile ilgili almÕú geri
bildirim kendi görüúleri ile tutarlÕ ve destekler nitelikte olmuútur 207. Sonuç olarak FSA
açÕ÷a satÕúÕn yasal bir yatÕrÕm aktivitesi olarak piyasalarÕn etkinli÷ini desteklemede
önemli bir rol oynadÕ÷Õ ve mevcut düzenleme ile ilgili önemli de÷iúikliklere gidilmesine
gerek olmadÕ÷Õna karar vermiútir. AçÕ÷a satÕú ile ilgili yapay kÕsÕtlamalar da gereksizdir.
AçÕ÷a satÕú ve etkiledi÷i iúlemler ile ilgili úeffaflÕ÷Õn arttÕrÕlmasÕ açÕ÷a satÕúÕn içerdi÷i
bilginin geniú yatÕrÕmcÕ kitlesine ulaútÕrÕlmasÕ ve böylece bu faydalarÕn açÕ÷a satÕú ile
ilgili olabilecek dezavantajlarÕ ortadan kaldÕrmasÕ veya etkilerin azaltmasÕnÕ
sa÷layacaktÕr.
FSA, CREST tarafÕndan her bir hisse senedi için oluúan takas temerrütlerinin
halka açÕklanmasÕnÕ belirli hisse senetleri ile ilgili olarak oluúan takas baskÕnÕn tespit
edilebilmesi açÕsÕndan faydalÕ bulmakta ve desteklemektedir. FSA aynÕ zamanda piyasa
katÕlÕmcÕlarÕnÕn bazÕ likit olmayan hisse senetleri ile ilgili oluúan takas baskÕsÕnÕn
hafifletilmesi için bilgilendirilmesi konusunda yapÕlabilecekleri de düúünmektedir.
YatÕrÕmcÕlarÕn uyarÕlmasÕ onlarÕn yatÕrÕm kararlarÕnÕ alÕrken çok sÕk takas temerrüdü
yaúayan hisse senetlerinin satÕn alÕnÕp alÕnmamasÕ konusunda bilgilendirecektir 208.
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3.1.2.2. Amerika Birleúik Devletleri¶nde AçÕ÷a SatÕú øle ølgili øzlenen
YaklaúÕm
AçÕ÷a satÕú iúlemleri ilgili olarak en ayrÕntÕlÕ düzenleme yapmÕú olan ülke
ABD¶dir. SEC, New York Stock Exchange (NYSE) ve National Association of
Securities Dealers Inc. (NASD) açÕ÷a satÕú iúlemleriyle ilgili olarak düzenleme yapmÕú
olan kurumlardÕr.
Söz konusu kural koyucular genel olarak düúen bir piyasada açÕ÷a satÕú
yapÕlmasÕnÕ yasaklamÕúlardÕr. Buna ek olarak SEC açÕ÷a satÕú yapan yatÕrÕmcÕlar
hakkÕnda menkul kÕymet halka arzlarÕnda manipülasyon tehlikesine karúÕlÕk bazÕ
kÕsÕtlamalar getirmiútir. 1934 Tarihli Menkul KÕymetler YasasÕ¶nÕn 3b-3 maddesi, açÕ÷a
satÕú iúlemlerinin tanÕmÕnÕ yapmÕútÕr. Buna göre açÕ÷a satÕú sahip olunmayan bir menkul
kÕymetin satÕlmasÕ veya menkul kÕymetin takasÕnÕn ödünç alÕnmak suretiyle yerine
getirilmesidir. AynÕ yasanÕn 10a-1 maddesi ise yukarÕ fiyat kuralÕ (up-tick rule) ile
ilgilidir209. Buna ek olarak NYSE¶de 440B isimli bir kural altÕnda aynÕ düzenlemeleri
yapmÕútÕr210. 1934 sayÕlÕ Menkul KÕymetler Kanunu¶nun 10a-2 maddesi müúterilerinin
açÕ÷a satÕú iúlemleri yapmalarÕ durumunda aracÕ kurumlarÕn açÕ÷a satÕúÕ yapÕlacak olan
menkul kÕymetlerin ödünç alÕnabilir veya açÕ÷a satÕúÕ yapÕlan menkul kÕymetlerin
takasÕnÕn gerçekleútirilebilir oldu÷u konusunda emin olmalarÕ kuralÕnÕ getirmektedir.
NASD 3350 KuralÕ¶nda ise NASD üyelerinin bir hisse senedi için verdikleri en iyi alÕm
teklifinin bir önceki en iyi alÕm teklifinin fiyatÕna eúit veya en iyi alÕm teklifinden daha
düúük olmasÕ durumunda açÕ÷a satÕú iúlemi yapamayacaklarÕnÕ düzenlemektedir.
AyrÕca 1934 tarihli Menkul KÕymetler YasasÕ¶nda M KuralÕ adÕ altÕnda halka
arzlarda açÕ÷a satÕú iúlemleri düzenlenmiútir. Buna göre, açÕ÷a satÕú pozisyonunun
menkul kÕymet ihraçlarÕna katÕlmÕú olan yükleniciden temin edilmek suretiyle
kapatÕlmasÕ yasaklanmÕútÕr.

209
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ABD¶nde SEC 1938 yÕlÕndan beri uygulamakta oldu÷u fiyat kuralÕnÕ kaldÕrarak
Ocak 2005 tarihinden itibaren yerine Regulation SHO211 uygulamasÕnÕ koymuútur.
Regulation SHO212 uygulamasÕ ile Menkul KÕymetler Kanunu¶nun 3b-3 maddesi yerine
200 maddesi, 10a-1 maddesi yerine 201 ve 202T maddeleri , 10a-2 maddesi yerine 203,
maddesi getirilmiútir.
Regulation SHO kuralÕ takas esnasÕnda karúÕlaúÕlan gecikme veya takas
yükümlülü÷ün yerine getirilememesi problemlerine karúÕlÕk baúlÕca iki gereklili÷in
yerine getirilmesini úart koúmaktadÕr. Birincisi yerine koyma (locate) di÷eri ise kapama
(close-out) dÕr. Yerine koyma ile kastedilen açÕ÷a satÕú yapacak olan kiúinin açÕ÷a satÕúa
konu menkul kÕymetin eline vaktinde ulaúaca÷Õna dair veya ödünç aldÕ÷Õ veya
alabilece÷ine dair gerekli belge ve bilgilendirmeyi yapabilecek durumda olmasÕdÕr.
Kapama ise birbirini takip eden günlerde kayÕtlÕ olunan takas kurumunda belli bir takas
günü boyunca takas temerrüdü yaúamÕú olan ve "threshold securities" diye adlandÕrÕlan
menkul kÕymetler ile ilgili olarak broker ve dealer¶lar için ekstra teslim yükümlülükleri
getirmektedir.
Regulation SHO açÕ÷a satÕúÕ, yatÕrÕmcÕnÕn sahip olmadÕ÷Õ veya ödünç alÕp
teslim edece÷i bir menkul kÕymetin satÕúÕ olarak tanÕmlamaktadÕr. SEC açÕ÷a satÕú
yapanlarÕn menkul kÕymetin fiyatÕnÕn düúece÷ine inanarak, ellerinde tuttuklarÕ menkul
kÕymetin

potansiyel

fiyat

oynaklÕ÷Õna

karúÕ

hedge

etmek

isteyebileceklerini

düúünmektedir. E÷er hisse senedinin fiyatÕ düúerse açÕ÷a satÕú yapanlar daha düúük
fiyatlardan bu hisse senedini satÕn alÕp kar elde edeceklerdir. E÷er hisse senedinin fiyatÕ
yükselirse yatÕrÕmcÕ zarar edecektir. AçÕ÷a satÕú, aúa÷Õ yönlü fiyat hareketinden kazanç
elde etmek, tahmin edilemeyen ani bir talep baskÕsÕ durumunda likidite sa÷lamak, uzun
pozisyon riskini hedge etmek gibi sebeplerden dolayÕ yapÕlabilir.
ABD¶nde borsalarda takas iúlemlerinde temerrüt durumlarÕ için tolere edilebilir
temerrüt seviyesi ardÕúÕk beú takas olarak tanÕmlanmÕútÕr. SHO ya göre ancak bu
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adÕmdan sonra yaptÕrÕm ve cezalar uygulanmaktadÕr. SEC tarafÕndan yapÕlan bu son
düzenlemelerin arkasÕnda yatan sebepler çÕplak (naked) açÕ÷a satÕúlar sonucu oluúan
temerrütlerin artmasÕdÕr. Yeni SHO düzenlemesi ile SEC belirli sÕklÕk veya sayÕda takas
temerrüdüne düúen hisse senetlerini threshold kÕymetler olarak sÕnÕflamÕútÕr.
SEC¶e göre açÕ÷a satÕúlarÕn büyük ço÷unlu÷u yasaldÕr ancak kötü amaçlÕ açÕ÷a
satÕúlar yasal de÷ildir. Örne÷in bir hisse senedinin fiyatÕnÕ manipüle ederek etkilemek
için yapÕlan açÕ÷a satÕúlar yasaklanmÕútÕr.
Regulation SHO ³çÕplak´ (naked) açÕ÷a satÕúÕ , satÕcÕnÕn standart üç günlük
takas süresi içerisinde teslim edilmek üzere ödünç almadÕ÷Õ veya ödünç almak için
herhangi bir anlaúma yapmadÕ÷Õ satÕú olarak tanÕmlamaktadÕr. Sonuç olarak satÕú yapan
yatÕrÕmcÕ alÕcÕya hisse senetlerini takas süresi içerisinde teslim edemez. Takastaki bu
gecikme sadece açÕ÷a satÕú kaynaklÕ olmayabilir. Bu gecikmeler insan veya sistem
kaynaklÕ da olabilir. Müúteri taleplerini karúÕlamak için özellikle likit olmayan bir hisse
senedi ile açÕ÷a satÕú yapan piyasa yapÕcÕlar takasta bu kÕymetleri teslim güçlü÷ü
yaúayabilirler. ÇÕplak açÕ÷a satÕú her zaman SEC kurallarÕnÕn ihlal edilmesi anlamÕna
gelmez.
SEC bazÕ durumlarda çÕplak açÕ÷a satÕúÕn piyasa likiditesine katkÕda
bulundu÷unun farkÕndadÕr. Örne÷in belli hisse senetleri için piyasa yapÕcÕsÕ durumunda
olan broker veya dealer¶lar baúka alÕcÕ veya satÕcÕ olmasa bile kota edilmiú fiyattan
düzenli ve sürekli olarak bu hisse senetlerini satÕn alma veya satma durumundadÕrlar.
Böylece, piyasa yapÕcÕlar bu hisse senedi ile ilgili piyasada hiç satÕcÕ olmasa bile e÷er
bir alÕcÕ varsa bu hisse senedini satmalÕlar. Böyle durumlar ile örne÷in bir hisse senedi
için aúÕrÕ ve ani bir talep oluúur ve e÷er elinde bu hisse senedini bulunduranlarÕn hiç
birisi satmak istemez ise karúÕlaúÕlabilmektedir.
3.1.2.3. AçÕ÷a SatÕú øle ølgili Di÷er Ülke UygulamalarÕ
AçÕ÷a satÕú ile ilgili ülke uygulamalarÕ aúa÷Õdaki tabloda gösterilmiútir.
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Tablo 1 AçÕ÷a SatÕú øle ølgili Ülke UygulamalarÕ
Ülke

AçÕ÷a SatÕúa øzin
Verilen Tarih

Arjantin
Avustralya
Avusturya
Belçika
Brezilya
Kanada
Chile
Kolombiya
Çek Cumhuriyeti
Danimarka
Finlandiya
Fransa
Almanya
Yunanistan
HongKong
Hindistan
Endonezya
ørlanda
øsrail
øtalya
Japonya
Ürdün
Lüksembourg
Malezya

1999
1990¶ dan önce
1990 µdan önce
1990 µdan önce
1990 µdan önce
1990 µdan önce
1999¶ da izin verildi
øzin verilmiyor
1990 µdan önce
1990 µdan önce
1998 da izin verildi
1990 µdan önce
1990 µdan önce
øzin verilmiyor
1996 da izin verildi
1990 µdan önce
øzin verilmiyor
1990 µdan önce
1990 µdan önce
1990 µdan önce
1990 µdan önce
øzin verilmiyor
1990 µdan önce
1995µde izin
verildi;1997¶de tekrar
yasaklandÕ
1990 µdan önce
1990 µdan önce
1992 de izin verildi
1992 de izin verildi
øzin verilmiyor
øzin verilmiyor
1998 µde izin verildi
2000¶de izin verildi
1990 µdan önce
øzin verilmiyor
øzin verilmiyor
1990 µdan önce
øzin verilmiyor
1992¶de izin verildi
1991¶de izin verildi
1990 µdan önce
øzin verilmiyor
1997¶de izin verildi
1990 dan önce
1990 µdan önce

Meksika
Hollanda
Yeni Zelanda
Norveç
Pakistan
Peru
Filipinler
Polonya
Portekiz
Singapur
Slovak Cumhuriyeti
Güney Afrika
Güney Kore
øspanya
øsveç
øsviçre
Tayvan
Tayland
Türkiye
øngiltere

Menkul KÕymet
Ödüncüne øzin Verilen
Tarih
1991
1990¶ dan önce
1990 µdan önce
1990 µdan önce
1990 µdan önce
1990 µdan önce
1999¶ da izin verildi
øzin verilmiyor
1990 µdan önce
1990 µdan önce
1990 µdan önce
1990 µdan önce
1990 µdan önce
øzin verilmiyor
1990 µdan önce
1990 µdan önce
1996 da izin verildi
1990 µdan önce
1990 µdan önce
1990 µdan önce
1990 µdan önce
øzin verilmiyor
1990 µdan önce
1995µde izin
verildi;1997¶de tekrar
yasaklandÕ
1990 µdan önce
1990 µdan önce
øzin verilmiyor
1996de izin verildi
øzin verilmiyor
øzin verilmiyor
1998 µde izin verildi
1990 µdan önce
1990 µdan önce
1990 µdan önce
øzin verilmiyor
1990 µdan önce
1990 µdan önce
1992¶de izin verildi
1991¶de izin verildi
1990 µdan önce
øzin verilmiyor
1999¶da izin verildi
1996¶da izin verildi
1990 µdan önce
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AçÕ÷a SatÕúÕn
UygulanÕp
UygulanmadÕ÷Õ
HayÕr
Evet
Evet
Evet
HayÕr
Evet
HayÕr
HayÕr
Evet
Evet
HayÕr
Evet
Evet
HayÕr
Evet
HayÕr
HayÕr
Evet
HayÕr
Evet
Evet
HayÕr
Evet
Evet
Evet
Evet
HayÕr
Evet
HayÕr
HayÕr
HayÕr
HayÕr
Evet
Evet
HayÕr
Evet
HayÕr
HayÕr
Evet
Evet
HayÕr
Evet
HayÕr
Evet

úim:

Amerika Birleúik
Devletleri
Venezüella
Zimbambe

1990 µdan önce

1990 µdan önce

Evet

øzin verilmiyor
øzin verilmiyor

øzin verilmiyor
øzin verilmiyor

HayÕr
HayÕr

Kaynak : Arturo Bris, William N. Goetzmann and Ning Zhu, ³Short-Sales in Global
Perspective´, Yale International Center For Finance (ICF) Working Paper No. 04-01,
(December, 2003), http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=486264, (Eri
07 Haziran 2008), (Çeviri).
AçÕ÷a satÕú kaynaklÕ olasÕ risklere ve piyasalarda oluúabilecek düzensizliklere
karúÕ

uygulanmakta olan kontroller aúa÷Õda sÕralanmÕú olan üç ana konuya

odaklanmÕútÕr:213
•

AçÕ÷a satÕúa konu olabilecek hisse senetlerinin belirlenmesi

•

AçÕ÷a satÕúÕn uygulanma yöntemi

•

AçÕ÷a satÕú ile alakalÕ takas yükümlülükleri

Dünya genelinde açÕ÷a satÕú ile ilgili uygulamalar aúa÷Õda karúÕlaútÕrÕlmÕútÕr214:
•

Menkul kÕymet piyasalarÕnÕn düzenleyicileri açÕ÷a satÕúÕn potansiyel
risklerinin farkÕnda olarak açÕ÷a satÕúÕ yasal bir yatÕrÕm aktivitesi olarak
ele almakta ve belli durumlar için belirlenmiú olan kÕsÕtlamalar
çerçevesinde açÕ÷a satÕúa izin vermektedirler. Bununla birlikte açÕ÷a
satÕú iúlemleri fiyat manipülasyonu veya kötü amaçlar için de
kullanÕlabilmektedir.

•

PiyasalarÕn

ço÷unlu÷unda

açÕ÷a

satÕú

ile

ilgili

kÕsÕtlamalar

uygulanmamaktadÕr. BazÕ piyasalarda ise belli hisse senetleri için açÕ÷a
satÕúa izin verilmektedir.

213

IOSCO, Report On Transparency Of Short Selling, s.9
Secondary Market Advisory Committee of The Securities and Exchange Board of India (SEBI),
Discussion paper on Short Selling and Securities Lending and Borrowing,
http://www.sebi.gov.in/commreport/rep40.pdf , (Eriúim: 07 Haziran 2008).
214
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•

øngiltere¶de Financial Services Authority (FSA) açÕ÷a satÕúÕ yasal bir
yatÕrÕm aktivitesi olarak görmekte ve piyasa

etkinli÷ini arttÕrdÕ÷ÕnÕ

düúünmektedir.
•

ABD¶nde SEC ilk olarak 1938 yÕlÕnda kabul etti÷i fiyat kuralÕnÕ terk
etmiútir. Regulation SHO uygulamasÕnÕ bir yÕllÕ÷Õna pilot proje olarak
uygulamaya koymuútur.

•

SEC açÕ÷a satÕú iúlemlerinin ço÷unlu÷unun yasal olmasÕna ra÷men kötü
amaçla uygulanan açÕ÷a satÕú iúlemlerini yasal olmadÕ÷Õ görüúündedir.

•

ABD¶nde borsalarda iúlemlerinin takasÕnÕn gerçekleúememe olasÕlÕ÷Õ
çok düúüktür. SEC tamamlanamamÕú takaslar için tolerans seviyesi
olarak ardÕúÕk beú takasÕ belirlemiútir ve ancak bundan sonra SHO
kapsamÕnda aksiyon almaktadÕr.

•

Hong Kong, Kore, Japonya, Singapur gibi geliúmekte olan piyasalarda
açÕ÷a satÕú belli hisse senetleri için, açÕ÷a satÕú iúlemlerinin halka açÕk
bir bilgi olmasÕ kapsamÕnda ve düúen piyasalarda açÕ÷a satÕúÕ
yasaklayan fiyat kurallarÕ ile birlikte uygulanmaktadÕr.

•

BazÕ otoriteler açÕ÷a satÕúÕ belirli dönemlerde ve belirli aktiviteler ile
birlikte yapÕlmasÕnÕ engellemiútir ki bunlar; birleúme ve satÕn almalar,
yeni halka arzlar, stratejik kararlarÕn açÕklandÕ÷Õ esnalarda.

3.2. Türkiye¶de AçÕ÷a SatÕú
Bu bölümde SPK düzenlemeleri ve øMKB Kredili Menkul KÕymet, AçÕ÷a SatÕú
ve Menkul KÕymetlerin Ödünç Alma ve Verme iúlemleri incelenecektir.
3.2.1. Sermaye PiyasasÕ Kurulu Düzenlemeleri
SPK¶nÕn Seri:V, No:65 Sermaye PiyasasÕ AraçlarÕnÕn Kredili AlÕm AçÕ÷a SatÕú
ve Ödünç Alma ve Verme øúlemleri HakkÕndaki Tebli÷i ile sermaye piyasasÕ araçlarÕnÕn

128

kredili alÕm, açÕ÷a satÕú ve ödünç alma ve verme iúlemleri ile bu faaliyeti yapacak olan
kurumlara iliúkin ilke ve esaslar düzenlenmiútir.
Bu tebli÷de açÕ÷a satÕú iúlemi; sahip olunmayan sermaye piyasasÕ araçlarÕnÕn
satÕlmasÕnÕ veya satÕúa iliúkin emrin verilmesini ifade eder. SatÕúa iliúkin takas
yükümlülü÷ünün ödünç alÕnan sermaye piyasasÕ araçlarÕ ile yerine getirilmesi de açÕ÷a
satÕú sayÕlÕr.
Sermaye piyasasÕ aracÕnÕn satÕú emrinin verilmesi anÕndan önce, satÕn alÕnmÕú
veya sermaye piyasasÕ aracÕnÕn devri konusunda her iki tarafÕ da ba÷layÕcÕ sözleúme
yapÕlmÕú olunmasÕna ra÷men henüz teslimatÕn yapÕlmamÕú olmasÕ durumlarÕnda satÕúÕ
yapan kiúinin söz konusu sermaye piyasasÕ aracÕna sahip oldu÷u varsayÕlÕr. Müúteri
tarafÕndan verilen satÕm emrinin açÕ÷a satÕú oldu÷unun emrin verilmesi esnasÕnda aracÕ
kuruma yazÕlÕ olarak bildirilmesi zorunludur. Müúterilerden Seri: V, No: 6 sayÕlÕ
"AracÕlÕk Faaliyetinde Belge ve KayÕt Düzeni HakkÕnda Tebli÷" kapsamÕnda sözlü emir
niteli÷inde açÕ÷a satÕú emri kabul edilmesi durumunda, müúteri tarafÕndan verilen satÕm
emrinin açÕ÷a satÕú oldu÷unun emrin verilmesi esnasÕnda aracÕ kuruma bildirilmesi
gerekmektedir. AracÕ kurumlar, sözlü emir niteli÷inde açÕ÷a satÕú emri kabulü halinde,
emirlerin açÕ÷a satÕú oldu÷unun, emir iletiminde kullanÕlan iletiúim aracÕnÕn niteli÷ine
uygun bir úekilde bildirilmesi ve bu bildirimlerin saklanmasÕ hususunda gerekli
önlemleri alÕr.
SatÕma konu olan sermaye piyasasÕ araçlarÕnÕn satÕm emrinin verildi÷i an itibarÕ
ile müúterinin aracÕ kurum nezdindeki hesabÕnda bulunmamasÕ veya söz konusu
yükümlülü÷ün ilgili sermaye piyasasÕ aracÕnÕn ödünç alÕnmasÕ sureti ile yerine
getirilmesi durumunda herhangi bir ilave bildirime ihtiyaç duyulmaksÕzÕn müúteri
tarafÕndan verilen satÕm emrinin bu Tebli÷ hükümleri ve açÕ÷a satÕú iúlemlerine iliúkin
borsa iúlem kurallarÕ açÕsÕndan açÕ÷a satÕú oldu÷u kabul edilir. Ancak müúterinin satÕúÕ
yapÕlan sermaye piyasasÕ aracÕnÕ tevdi edebilecek durumda oldu÷unu ve satÕúa konu
sermaye piyasasÕ aracÕnÕn takas tarihine kadar aracÕ kuruma iletilece÷ini yazÕlÕ veya
herhangi bir iletiúim aracÕ ile (faks, telefon, elektronik ortam ve benzeri) beyan etmesi
durumunda iúlem açÕ÷a satÕú iúlemi sayÕlmaz. Müúteri söz konusu beyanÕn
do÷rulu÷undan sorumludur. AracÕ kurum müúteri tarafÕndan yapÕlan söz konusu beyanÕn
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do÷rulu÷unun araútÕrÕlmasÕndan, gerekirse do÷rulu÷unun teyit edilmesinden ve gerekli
belgelerin temin edilerek saklanmasÕndan sorumludur.
SatÕúÕ yapÕlan sermaye piyasasÕ aracÕnÕn tamamÕnÕn veya bir kÕsmÕnÕn takas
süresi içinde tevdi edilmemesi veya söz konusu sermaye piyasasÕ araçlarÕnÕn takas tarihi
itibariyle müúterinin aracÕ kurum nezdindeki hesaplarÕnda bulunmamasÕ durumunda
müúteriye temerrüt hükümleri uygulanarak en geç takas tarihini izleyen 2 iú günü
içerisinde;
•

Daha önce imzalanan alÕm satÕm aracÕlÕ÷Õ çerçeve sözleúmesinde bu
yönde hüküm bulunmasÕ ve satÕm emrinin yerine getirildi÷inin
müúteriye açÕkça bildirilmiú olmasÕ úartÕ ile sermaye piyasasÕ aracÕ
yükümlülü÷ünü yerine getirmeyen müúteri namÕna satÕlan sermaye
piyasasÕ araçlarÕndan elde edilen tutarÕn yükümlülü÷e tekabül eden
kÕsmÕ için piyasadan ilgili sermaye piyasasÕ aracÕnÕn satÕn alÕnmasÕ,

veya
•

øMKB Yönetmeli÷inin 38 inci maddesinin veya genel hükümlerin
uygulanmasÕ, suretiyle söz konusu temerrüdün tasfiye edilmesi veya
tasfiyesi için gerekli iúlemlere baúlanmasÕ zorunludur. AyrÕca temerrüde
düúen müúteri için Tebli÷in 35 inci maddesi çerçevesinde øMKB¶ye
gerekli bildirim yapÕlÕr.

3.2.2. østanbul Menkul KÕymetler BorsasÕnda (øMKB)Kredili Menkul
KÕymet, AçÕ÷a SatÕú ve Menkul KÕymetlerin Ödünç Alma ve Verme øúlemleri
AracÕ kuruluúlarÕn, kredili menkul kÕymet, açÕ÷a satÕú ve menkul kÕymetlerin
ödünç alma ve verme iúlem esaslarÕ, 3794 sayÕlÕ Kanun'la de÷iúik 2499 sayÕlÕ Sermaye
PiyasasÕ Kanunu'nun 22'nci maddesinin (L) bendi uyarÕnca SPK'nÕn 14.07.2003 tarih
25168 sayÕlÕ Resmi Gazete'de yayÕmlanan Seri :V, No: 65 tebli÷i ile düzenlenmiútir.
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3.2.2.1. Kredili Menkul KÕymet, AçÕ÷a SatÕú ve Menkul KÕymetlerin
Ödünç Alma ve Verme øúlemlerini Yapabilecek Kuruluúlar
Sermaye piyasasÕ araçlarÕnÕn kredili alÕm, açÕ÷a satÕú ve ödünç alma ve verme
iúlemlerine, sermaye piyasasÕ araçlarÕnÕn alÕm satÕmÕna aracÕlÕk yetki belgesine sahip
aracÕ kurumlar Kuruldan ayrÕca izin almaksÕzÕn aracÕlÕk edebilirler.
AracÕ kurumlar ilgili Tebli÷de yer alan mekan, teknik donanÕm, personel ve
muhasebe sistemi gibi úartlarÕ yerine getirdiklerini Kurula tevsik etmeleri úartÕ ile 30 iú
günü içerisinde kendilerine aksi bildirilmedikçe Tebli÷ kapsamÕna giren iúlemleri
yapabilirler.
Sermaye piyasasÕ aracÕ ödünç alma ve verme iúlemleri; aracÕ kurumlar,
bankalar ve Takasbank tarafÕndan Seri :V, No: 65 sayÕlÕ Tebli÷de yer alan esaslar
çerçevesinde Kuruldan ayrÕca izin alÕnmaksÕzÕn gerçekleútirebilir. Sermaye piyasasÕ
aracÕ ödünç alma ve verme iúlemleri için Takasbank bünyesinde oluúturulacak piyasaya
kabul koúullarÕ, iúlem yapma kural ve biçimleri ile uygulanacak di÷er hükümler
Takasbank yönetim kurulunun önerisi üzerine Kurul onayÕ alÕnmak kaydÕyla
yönetmelikle belirlenir.
3.2.2.2. øúlem Konusu Menkul KÕymetler ve øúlem SÕnÕrÕ
Borsalar ve teúkilatlanmÕú di÷er piyasalarda iúlem gören sermaye piyasasÕ
araçlarÕndan, sermaye piyasasÕ araçlarÕnÕn kredili alÕm ve açÕ÷a satÕú iúlemlerine konu
olacaklar ilgili borsanÕn yetkili organlarÕ tarafÕndan piyasa kapitalizasyonu, likidite,
dolaúÕmda bulunan pay sayÕsÕ, iúlem sÕklÕ÷Õ ve bu gibi hususlar dikkate alÕnmak suretiyle
bir veya birden fazla gruba ayrÕlarak listelere alÕnÕr, Kurul'a bildirilir ve Kurul'un
onayÕnÕ müteakip ilan edilir. Kurul gerekli gördü÷ü hallerde, bazÕ sermaye piyasasÕ
araçlarÕnÕn listelerden çÕkarÕlmasÕnÕ ilgili borsanÕn yetkili organÕndan isteyebilir.
Güncelleúme sonucunda listeden çÕkarÕlan hisse senetleri, takip eden 3 aylÕk
de÷erleme döneminin sonuna kadar ³Geçici Listeler´de yer alacak, söz konusu hisse
senetleri bu dönem boyunca gerçekleútirilecek yeni kredili menkul kÕymet iúlemleri ve
açÕ÷a satÕú iúlemlerine konu edilmeyecek ancak kredili iúlemelerden do÷an hesaplardaki
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pozisyonlar, krediyi sa÷layan banka/aracÕ kurumun veya müúterinin aksine bir talebi
bulunmamasÕ halinde, bu dönemin sonuna kadar korunabilecektir. Söz konusu üç aylÕk
dönemi takip eden yeni de÷erleme döneminde, geçici listedeki hisse senetlerinin
yeniden esas listelere alÕnmamasÕ durumunda, bu hisse senetlerindeki kredili
iúlemlerden kaynaklanan pozisyonlarÕn do÷rudan tasfiyesi gerekecektir. (2 KasÕm 1998
tarih, 102 sayÕlÕ Genelge)
11 Haziran 2001 tarih ve 150 sayÕlÕ Genelge ile konu hakkÕnda getirilen
düzenleme sonucunda; ³Kredili Menkul KÕymet øúlemlerine Konu Olan Menkul KÕymet
Listesi´ øMKB pazarlarÕnda iúlem görme úartlarÕnÕ sa÷layan tüm úirketlerin hisse
senetlerinden oluúturulmaktadÕr.
³AçÕ÷a SatÕú øúlemlerine Konu Olan Menkul KÕymetler Listeleri´ 1 Mart 2006
tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; GözaltÕ PazarÕ hariç tutularak øMKB
PazarlarÕ¶nda iúlem gören tüm hisse senetlerini ve borsa yatÕrÕm fonlarÕnÕ kapsayacak
úekilde yeniden belirlenmiútir.
Kurul gerekli gördü÷ü hallerde, bazÕ menkul kÕymetlerin listelerden
çÕkarÕlmasÕnÕ, ilgili Borsa'nÕn yetkili organÕndan isteyebilmektedir.
øúlem sÕnÕrlarÕ ilgili tebli÷ ile Sermaye PiyasasÕ Kurulu tarafÕndan Genel ve
Özel øúlem SÕnÕrlarÕ olmak üzere iki bölüme ayrÕlarak ele alÕnmÕútÕr. Buna göre:
Genel øúlem SÕnÕrlarÕ:
AracÕ kurumlarÕn belirli bir anda kullandÕrdÕklarÕ kredilerin toplam tutarÕ ile
müúterileri ve/veya kendi hesaplarÕna açÕ÷a sattÕklarÕ hisse senetlerinin de÷erinin
toplamÕ her faaliyet için ayrÕ hesaplanmak üzere içinde bulunulan aydan önceki üç ay
için ay sonlarÕ itibariyle hesaplanan özsermayelerin ortalamasÕnÕn iki katÕnÕ geçemez.
Ancak, ortalamaya dahil olan son aya ait özsermaye rakamÕnÕn ortalamadan düúük
olmasÕ durumunda, limit hesaplamalarÕnda son üç aylÕk özsermaye rakamlarÕnÕn
ortalamasÕ yerine son aya ait özsermaye rakamÕ dikkate alÕnÕr. Kurul'un aracÕ
kurumlarÕn sermayelerine ve sermaye yeterlili÷ine iliúkin düzenlemelerinde yer alan
sermayenin güçlendirilmesine iliúkin özel hükümler saklÕdÕr.
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Özel øúlem SÕnÕrÕ:
AracÕ kurumlarÕn bir müúteriye açacaklarÕ kredi tutarÕ, tebli÷in 7 nci madde
çerçevesinde hesaplanan ortalama özsermaye tutarÕnÕn %10 (yüzde on)'unu aúamaz.
Sürdürme teminatÕnÕn kredili iúlem süresince % 50 oranÕnda ve üzerinde uygulanmasÕ
kaydÕ ile aracÕ kurumlarÕn bir müúteriye açabilecekleri kredi tutarÕ iki katÕna kadar
artÕrÕlabilir. Ancak bu hüküm Kurulun aracÕ kurumlarÕn sermayelerine ve sermaye
yeterlili÷ine iliúkin düzenlemelerinde yer alan sermayenin güçlendirilmesine iliúkin özel
hükümlerden yararlanan aracÕ kurumlar için uygulanmaz.
Kredi HesabÕ
AracÕ kurumlar sermaye piyasasÕ araçlarÕnÕn kredili alÕmÕ ve açÕ÷a satÕú
iúlemlerinde bulunacak gerçek veya tüzel kiúiler adÕna "kredi hesabÕ" açmak
zorundadÕrlar. Müúterilerin hem sermaye piyasasÕ araçlarÕnÕn kredili alÕmÕ hem de açÕ÷a
satÕú iúlemlerinin aynÕ anda olmasÕ halinde her iki iúlem türü için de ayrÕ hesap açÕlÕr.
3.2.2.3. AçÕ÷a SatÕú øúlemleri
AçÕ÷a satÕú iúlemi; sahip olunmayan sermaye piyasasÕ araçlarÕnÕn satÕlmasÕnÕ
veya satÕúa iliúkin emrin verilmesini ifade eder. SatÕúa iliúkin takas yükümlülü÷ünün
ödünç alÕnan sermaye piyasasÕ araçlarÕ ile yerine getirilmesi de açÕ÷a satÕú sayÕlÕr.
Sermaye piyasasÕ aracÕnÕn satÕú emrinin verilmesi anÕndan önce, satÕn alÕnmÕú
veya sermaye piyasasÕ aracÕnÕn devri konusunda her iki tarafÕ da ba÷layÕcÕ sözleúme
yapÕlmÕú olunmasÕna ra÷men henüz teslimatÕn yapÕlmamÕú olmasÕ durumlarÕnda satÕúÕ
yapan kiúinin söz konusu sermaye piyasasÕ aracÕna sahip oldu÷u varsayÕlÕr. Müúteri
tarafÕndan verilen satÕm emrinin açÕ÷a satÕú oldu÷unun emrin verilmesi esnasÕnda aracÕ
kuruma yazÕlÕ olarak bildirilmesi zorunludur.
SatÕma konu olan sermaye piyasasÕ araçlarÕnÕn satÕm emrinin verildi÷i an itibarÕ
ile müúterinin aracÕ kurum nezdindeki hesabÕnda bulunmamasÕ veya söz konusu
yükümlülü÷ün ilgili sermaye piyasasÕ aracÕnÕn ödünç alÕnmasÕ sureti ile yerine
getirilmesi durumunda herhangi bir ilave bildirime ihtiyaç duyulmaksÕzÕn müúteri
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tarafÕndan verilen satÕm emrinin Tebli÷ hükümleri ve açÕ÷a satÕú iúlemlerine iliúkin
borsa iúlem kurallarÕ açÕsÕndan açÕ÷a satÕú oldu÷u kabul edilir.
Ancak müúterinin satÕúÕ yapÕlan sermaye piyasasÕ aracÕnÕ tevdi edebilecek
durumda oldu÷unu ve satÕúa konu sermaye piyasasÕ aracÕnÕn takas tarihine kadar aracÕ
kuruma iletilece÷ini yazÕlÕ veya herhangi bir iletiúim aracÕ ile (faks, telefon, elektronik
ortam ve benzeri) beyan etmesi durumunda iúlem açÕ÷a satÕú iúlemi sayÕlmaz. Müúteri
söz konusu beyanÕn do÷rulu÷undan sorumludur. AracÕ kurum müúteri tarafÕndan yapÕlan
söz konusu beyanÕn do÷rulu÷unun araútÕrÕlmasÕndan, gerekirse do÷rulu÷unun teyit
edilmesinden ve gerekli belgelerin temin edilerek saklanmasÕndan sorumludur.
AçÕ÷a SatÕú øúlemlerinde Özkaynak Ve Özkayna÷Õn KorunmasÕ:
AçÕ÷a satÕú iúlemlerinde özkaynak; iúleme konu kÕymetlerin Tebli÷in 13 üncü
maddenin birinci fÕkrasÕndaki esaslara göre belirlenen cari de÷erleri ile açÕ÷a satÕútan
elde edilen hasÕlatÕn toplanmasÕ suretiyle hesaplanÕr.
Müúteri açÕ÷a satÕú iúleminde baúlangÕçta asgari %50 oranÕnda özkaynak
yatÕrmak zorundadÕr. BaúlangÕçtaki özkaynak, açÕ÷a satÕlacak menkul kÕymetlerin cari
piyasa de÷eri kadar nakit veya menkul kÕymetin peúin olarak yatÕrÕlmasÕnÕ ifade eder.
AçÕ÷a satÕú iúlemlerinin devamÕ süresince özkaynak oranÕnÕn %35 olmasÕ zorunludur.
Özkaynak oranÕnÕn hesaplanmasÕnda;
[(øúleme konu kÕymetlerin cari piyasa de÷eri-açÕ÷a satÕúa konu sermaye
piyasasÕ aracÕnÕn piyasa de÷eri)/iúleme konu kÕymetlerin cari piyasa de÷eri] formülü
kullanÕlÕr.
AçÕ÷a SatÕú Emrinin Bildirilmesi
Müúteri tarafÕndan açÕ÷a satÕú emri oldu÷u yazÕlÕ olarak bildirilen emirlerin
alÕnmasÕ veya aracÕ kurum tarafÕndan bir iúlemin açÕ÷a satÕú oldu÷unun tespit edilmesi
yahut aracÕ kurumun kendi hesabÕna açÕ÷a satÕú iúlemi gerçekleútirecek olmasÕ
durumunda, aracÕ kurum emri Borsaya iletirken emrin açÕ÷a satÕú emri oldu÷unu açÕkça
belirtir.
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Müúteri tarafÕndan açÕ÷a satÕú emri oldu÷u aracÕ kuruma yazÕlÕ olarak bildirilen
ancak aracÕ kurum tarafÕndan Borsa'ya açÕ÷a satÕú emri oldu÷u bildirilmeyen ve/veya
aracÕ kurum tarafÕndan açÕ÷a satÕú niteli÷inde oldu÷u tespit edilen ancak aracÕ kurum
tarafÕndan Borsa'ya açÕ÷a satÕú oldu÷u bildirilmeyen emirlerden dolayÕ cezai sorumluluk
aracÕ kuruma aittir.
Müúteri ve aracÕ kurum, yapmakla yükümlü olduklarÕ her bir açÕ÷a satÕú
bildiriminden dolayÕ ayrÕ ayrÕ olarak Tebli÷ hükümlerine aykÕrÕlÕktan sorumludurlar.
øúlemlerde Fiyat SÕnÕrÕ
AracÕ kurumun müúteri adÕna veya kendi hesabÕna açÕ÷a satÕú iúlemi
gerçekleútirmesi durumunda açÕ÷a satÕú iúlemi, açÕ÷a satÕúa konu olacak sermaye
piyasasÕ aracÕnÕn en son gerçekleúen iúlem fiyatÕndan daha yüksek bir fiyat üzerinden
yapÕlÕr.
Ancak, en son gerçekleúen fiyatÕn bir önceki fiyattan daha yüksek olmasÕ
halinde açÕ÷a satÕú iúlemi en son gerçekleúen fiyat düzeyinden yapÕlabilir.
Seans açÕlÕúÕnda, en son gerçekleúen fiyat bir önceki seansÕn kapanÕú fiyatÕdÕr.
AçÕ÷a SatÕú øúlemi Yapma Yasa÷Õ:
Sermaye piyasasÕ aracÕ ihraç eden úirketin yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey
personeli ve %10 veya daha fazla paya sahip ortaklarÕ ile bu kiúilerle birlikte hareket
etti÷i tespit edilen kiúiler ve bu kiúilerin eú ve velayeti altÕnda bulunanlarÕn söz konusu
ihraççÕnÕn sermaye piyasasÕ aracÕnda açÕ÷a satÕú iúlemi yapmalarÕ yasaktÕr.
3.2.2.4. Sermaye PiyasasÕ Ödünç Alma ve Verme øúlemleri
Sermaye piyasasÕ aracÕ ödünç alma ve verme iúlemi, ilgili çerçeve sözleúmede
belirlenen esaslar dahilinde, ödünç veren tarafÕndan ödünç alan tarafa, belirli bir dönem
için sermaye piyasasÕ araçlarÕnÕn verilmesi ve aynÕ cins sermaye piyasasÕ aracÕnÕn
mislen geri alÕnmasÕnÕ ifade eder.

135

AracÕ kurumlar, kendi nam ve hesaplarÕna tuttuklarÕ sermaye piyasasÕ araçlarÕ
ile müúteriler veya portföy bulunduran di÷er kiúi ve kurumlar tarafÕndan yetki verilmiú
olmasÕ úartÕyla, müúterilerin veya portföy bulunduran di÷er kiúi ve kurumlarÕn
hesaplarÕnda bulunan sermaye piyasasÕ araçlarÕnÕ her ödünç verme iúleminden önce
müúterinin yazÕlÕ veya herhangi bir iletiúim aracÕ ile (faks, telefon, elektronik ortam ve
benzeri) talimatÕnÕ alarak baúka kiúi ve kuruluúlara ödünç verebilirler.

Ödünç AlÕnan Menkul KÕymetlerden Do÷an HaklarÕn KullanÕmÕ
Ödünç alÕnan sermaye piyasasÕ araçlarÕnÕn ödünç verene tesliminden önce,
ihraççÕ ortaklÕk tarafÕndan temettü veya faiz ödenmesi durumunda, söz konusu ödemeler
ödünç alan tarafÕndan ödünç veren tarafa sermaye piyasasÕ araçlarÕ ödünç alma ve
verme iúlemi çerçeve sözleúmesi hükümleri dahilinde ödenmek zorundadÕr.
Ödünç alÕnan hisse senetlerinin ödünç verene tesliminden önce, ihraççÕ
ortaklÕ÷Õn sermaye artÕrÕmÕ sonucu yeni pay ve bedelsiz pay alma hakkÕ kullanÕmÕ söz
konusu oldu÷unda, taraflarÕn yükümlülükleri sermaye piyasasÕ araçlarÕ ödünç alma ve
verme iúlemi çerçeve sözleúmesi hükümleri dahilinde serbestçe belirlenir.
Ödünç alan aracÕ kurum tarafÕndan verilen özkaynak tutarÕ ile ödünç alÕnan
sermaye piyasasÕ araçlarÕnÕn cari de÷eri arasÕndaki fark Tebli÷in 4 nolu ekinde yer alan
ödünç alÕnan menkul kÕymetler izleme formu ile izlenir.
Ödünç AlÕnan Sermaye PiyasasÕ AraçlarÕ KarúÕlÕ÷Õnda Özkaynak
Verilmesi:
Ödünç alan, ödünç aldÕ÷Õ sermaye piyasasÕ araçlarÕ karúÕlÕ÷Õnda, ödünç veren
tarafa ödünç alÕnan sermaye piyasasÕ araçlarÕnÕn cari de÷erinin %100'ünden az olmamak
kaydÕyla, aralarÕnda serbestçe belirlenecek tutarda özkaynak verir.
Verilecek özkayna÷Õn, Tebli÷in 12 nci maddede belirlenen özkaynak olarak
kabul edilebilecek kÕymetlerden oluúmasÕ gereklidir. Ancak, DøBS piyasa yapÕcÕlarÕ
tarafÕndan gerçekleútirilecek ödünç alma ve verme iúlemlerinde, özkaynak olarak kabul
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edilecek kÕymetler Türkiye Cumhuriyet Merkez BankasÕ ve Hazine MüsteúarlÕ÷ÕnÕn
görüúü alÕnarak ilgili Borsa tarafÕndan belirlenir.
Özkaynak tutarÕ ile ödünç verilen sermaye piyasasÕ araçlarÕnÕn cari de÷eri
arasÕndaki fark ödünç veren adÕna ilgili aracÕ kurum tarafÕndan günlük olarak Tebli÷in 5
nolu ekinde yer alan ödünç verilen menkul kÕymetler izleme formu düzenlenerek takip
edilir. Özkaynak tutarÕ, sermaye piyasasÕ araçlarÕnÕn cari de÷erinin %100'ünün altÕna
düútü÷ü takdirde, ödünç alan tarafa aynÕ gün içinde en seri haberleúme aracÕ ile yazÕlÕ
olarak özkaynak tamamlama bildiriminde bulunulur. Ancak ödünç alan tarafÕn aracÕ
kurum, ödünç veren tarafÕn ise aracÕ kurumun kendi müúterisi olmasÕ durumunda
bildirime gerek olmaksÕzÕn aracÕ kurumun özkaynak tutarÕnÕ baúlangÕç seviyesine
tamamlamasÕ gerekir.
Ödünç øúleminin Sona Ermesi ve Muacceliyeti
Ödünç alma ve verme iúleminden do÷an borç aúa÷Õdaki hallerde muaccel hale
gelir.
•

AracÕ kurum tarafÕndan yapÕlan özkaynak tamamlama bildirimine
ra÷men müúterinin özkayna÷Õ tamamlamamasÕ,

•

Sermaye piyasasÕ araçlarÕ ödünç alma ve verme iúlemi çerçeve
sözleúmesi ile belirlenen ödünç alma ve verme iúlemi süresinin sona
ermesi,

•

AçÕ÷a satÕúÕ yapÕlan sermaye piyasasÕ araçlarÕnÕn ilgili listeden
çÕkarÕlmasÕ.

Muaccel hale gelen borç karúÕlÕ÷Õnda, sözleúmede hüküm bulunmasÕ kaydÕyla,
özkaynak olarak yatÕrÕlan kÕymetler nakde dönüútürülmek sureti ile tasfiye edilebilece÷i
gibi, aracÕ kurumun hesabÕna geçirilebilir. Bu durumda söz konusu kÕymetler 13 üncü
maddede yer alan de÷erleme hükümleri çerçevesinde de÷erlenir.
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Ödünç alma ve verme iúlemlerinden do÷an borcun muaccel hale gelmesi
durumunda bu Tebli÷de hüküm bulunmayan hallerde sermaye piyasasÕ araçlarÕ ödünç
alma ve verme iúlemi çerçeve sözleúmesi ve genel hükümleri uygulanÕr.
3.2.2.5. østanbul Menkul KÕymetler BorsasÕnda (øMKB) Kredili Menkul
KÕymet ve AçÕ÷a SatÕú øúlemleri Süreci
AracÕ Kurumlar Borsa'ya baúvurarak BilgisayarlÕ AlÕm SatÕm Sistemi'nde
kendilerine bu yetkinin verilmesini sa÷larlar. Söz konusu baúvuru Üye øúleri
Müdürlü÷ü'ne yapÕlacaktÕr. AçÕ÷a satÕú iúlemleriyle ilgili olarak sadece Hisse Senetleri
PiyasasÕ'nda hali hazÕrda geçerli olan limitler uygulanacaktÕr.
Kredili Menkul KÕymet øúlemleri ve AçÕ÷a SatÕú øúlemlerini Konu Alan
Menkul KÕymet Listeleri
Sermaye PiyasasÕ Kurulu¶nun Seri: V, No: 18 sayÕlÕ Tebli÷i¶nin 5. maddesi
çerçevesinde, ³Kredili Menkul KÕymet øúlemlerine Konu Olan Menkul KÕymet Listesi´
øMKB pazarlarÕnda iúlem görme úartlarÕnÕ sa÷layan tüm úirketlerin hisse senetlerinden
oluúturulmaktadÕr (11.06.2001 tarih ve 150 sayÕlÕ Genelge).
Menkul kÕymet listeleri baúlangÕç tarihinden bir yÕl geriye dönük veriler esas
alÕnarak hazÕrlanacak ve üç ay için geçerli olacaktÕr. Menkul kÕymet listelerinin geçerli
oldu÷u dönemler; Ocak-Mart, Nisan-Haziran, Temmuz-Eylül, Ekim-AralÕk olarak
belirlenmiútir. Menkul kÕymet listeleri yürürlü÷e girece÷i dönem baúlangÕcÕndan 15 gün
önce Borsa Bülteni¶nde ilan edilecektir.
Fiyat SÕnÕrÕ
AçÕ÷a satÕú iúlemi, açÕ÷a satÕúa konu olan menkul kÕymetin en son gerçekleúen
fiyatÕnÕn bir önceki fiyattan daha yüksek olmasÕ halinde açÕ÷a satÕú iúlemi en son
gerçekleúen fiyat düzeyinden yapÕlabilir.
SeansÕn açÕlÕúÕnda, en son gerçekleúen fiyat bir önceki seansÕn kapanÕú fiyatÕdÕr
ve açÕ÷a satÕú emri bu fiyatÕn bir adÕm üzerinden verilebilir. Baz fiyat serbest veya
de÷iútirilmiú ise açÕ÷a satÕú emri iúlem gerçekleútikten sonra verilebilir. Sistem fiyat
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sÕnÕrÕ ile ilgili kontrolleri yapacak, söz konusu düzenlemeye uymayan emir giriúleri
yapÕlamayacaktÕr.
Emir Giriúi
AçÕ÷a satÕú emri girmek isteyen üye, normal emir giriúinde kullandÕ÷Õ "Sat"
tuúu yerine "AçÕ÷a SatÕú" tuúuna basarak emrini girecektir. AçÕ÷a satÕú iúlemlerine
iliúkin Özel Emir ve Tarihli Emir verilemez.
AçÕ÷a SatÕú øúlemlerinin Bültende ølanÕ
AçÕ÷a satÕú iúlemleri Bültende hisse bazÕnda, her fiyat seviyesinde miktar ve
sözleúme adedi belirtilerek ilan edilecektir.
Müúterilerin özkaynak tamamlama ve/veya takas yükümlülü÷ünü yerine
getirmemesine iliúkin bildirim:
SPK düzenlemeleri uyarÕnca: Üç ay içerisinde iki defadan daha fazla nakit ve
sermaye piyasasÕ aracÕ takas yükümlülü÷ünü ve/veya özkaynak tamamlama
yükümlülü÷ünü yerine getirmeyen müúteriler ilgili aracÕ kurum tarafÕndan 2 iú günü
içerisinde Borsaya bildirilir ve söz konusu müúterilerin kimlik bilgileri Borsa tarafÕndan
ilan edilir. Ancak temerrüt tarihi itibariyle 10.000 Yeni Türk lirasÕ ve altÕnda kalan
tutarlar veya müúterinin net varlÕ÷ÕnÕn %5 ini geçmeyen tutarlar Borsaya
bildirilmeyebilir.
3.2.3. østanbul Menkul KÕymetler BorsasÕnda (øMKB) yapÕlan AçÕ÷a SatÕú
øúlemlerinin Analizi
Aúa÷Õda ùekil 10 da yer alan grafikte 2006-2007 tarih aralÕ÷Õnda øMKB¶de
gerçekleúen toplam iúlem miktarÕ ve toplam açÕ÷a satÕú miktarlarÕnÕn yükseliú trendi
gösterdi÷i izlenmektedir. ùekil 11 de 2006-2007 aralÕ÷Õ için øMKB¶de yapÕlan açÕ÷a
satÕú iúlemlerinin sektör bazÕnda da÷ÕlÕmÕna bakÕldÕ÷Õnda ilk sÕralarÕ sÕrasÕ ile, bankacÕlÕk
ve özel finans kurumlarÕ, holdingler ve yatÕrÕm úirketleri, demir, çelik, metal ana sanayi
sektörlerine ait hisse senetlerinin aldÕ÷Õ görülmektedir.
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Kaynak : øMKBMETAL
AçÕ÷a
Verileri
EùYA,SatÕú
MAKøNE VE
GEREÇ YAPIM
DERø, DERø BENZER MADDELER VE KÜRK EùYA SANAYø

KøMYA SANAYøø
GIDA, øÇKø VE TÜTÜN
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ELEKTRøK GAZ VE SU
SAVUNMA

KARAYOLU TAùIMACILIöI

FøNANSAL KøRALAMA VE FACTORøNG ùøRKETLERø

MENSUCAT, GøYøM EùYASI, MOBøLYA TOPTAN TøCARET

KERESTE VE YAPI MALZEMESø TOPTAN TøCARETø

EöLENCE HøZMETLERø

LASTøK ÜRÜNLERø SANAYøø

3.3. Yurt DÕúÕ Menkul KÕymet Ödünç UygulamalarÕ
Menkul kÕymet ödünç iúlemi belli bir ücret karúÕlÕ÷Õnda menkul kÕymetlerin
sahipli÷inin geçici süreli÷ine ödünç verenden ödünç alana geçmesine, ödünç alanÕn
ödünç veren tarafÕndan talep edilmesi durumunda veya mutabÕk kalÕnmÕú olan sürenin
sonunda yani vade sonunda menkul kÕymetlerin geri getirilmesine dayalÕ piyasa
uygulamasÕnÕ ifade etmektedir. Ödünç alan ödünç verenin kredi riskine karúÕ korunmasÕ
için iúlemi nakit veya di÷er menkul kÕymetler ile teminatlandÕrmaktadÕr. Kanunen ödünç
iúlemi ödünç alÕnan menkul kÕymet kadarÕnÕ geri getirme taahhüdü karúÕlÕ÷Õnda
sahipli÷in geçici süreli÷ine transferini ifade etmektedir.
Menkul kÕymet ödünç iúlemlerini do÷asÕndan kaynaklanan birtakÕm sonuçlar
aúa÷Õda listelenmiútir215.
•

Ödünce ve teminatlara konu sahiplik taraflar arasÕnda yer de÷iútirir.
Böylece bu menkul kÕymetler direk satÕlabilirler.

•

Menkul kÕymetlerin yeni sahipleri birtakÕm haklara sahiptir. Örne÷in
bunlarÕ baúka birine satma, ödünç verme ve yÕllÕk ola÷an toplantÕlarda
(AGM) oy kullanma.

•

Ödünç alan ödünce konu menkul kÕymetlerin ekonomik getirilerinden
faydalanma haklarÕna sahiptir örne÷in temettü getirileri ancak ödünç
veren ile yapÕlan anlaúma gere÷i eúit miktardaki ödemeleri ödünç
verene iade etme yükümlülü÷ü bulunmaktadÕr.

•

Ödünç veren menkul kÕymetlere sahip de÷ildir ve oy kullanma hakkÕ
yoktur.

Fakat

yine

de

menkul

kÕymetin

fiyatÕnda

oluúacak

dalgalanmalara maruzdur, çünkü ödünç alan önceden belirlenmiú olan
fiyatta

onu

geri

getirecektir.

Ödünç

verenler

oy

kullanmak

istediklerinde ödünçleri geri ça÷Õrma hakkÕna sahiptir. Bununla birlikte
özellikle hissedarlarÕn oy hakkÕnÕ etkilemek amacÕ ile ödünç alÕnmasÕ
kabul edilebilir bir piyasa uygulamasÕ de÷ildir.
215

Frank J. Fabozzi, Steven V. Mann, Securities Finance, USA: John Wiley & Sons, Inc, 2005, s. 4.

141

3.3.1. Menkul KÕymet Ödünç PiyasalarÕna Genel Bir BakÕú
Menkul kÕymet kredileri di÷er menkul kÕymetler ile veya nakit ile
teminatlandÕrÕlÕrlar. Ödünç verenlerin menkul kÕymetleri teminat olarak almasÕ
durumunda ödünç alanlar belli bir ücret veya komisyon öderler. Tersi durumda yani
ödünç verenlere nakit teminat verilmesi durumunda, onlar ödünç alana piyasa faiz
oranlarÕnÕn altÕnda bir faiz öderler ki böylece onlar bu nakdi tekrar piyasada
de÷erlendirerek bir gelir elde ederler. Fiyat taraflar arasÕnda pazarlÕk sonucu oluúur,
menkul kÕymetlerin arz ve talebine göre, teminatlarÕn esnekli÷ine göre, ödünç verenin
menkul kÕymeti vadesinden önce geri ça÷Õrma olasÕlÕ÷Õna göre de÷iúebilir.
Menkul kÕymet ödünç iúlemleri gibi, repo ve buy-sell back iúlemleri de nakde
karúÕ menkul kÕymetlerin geçici süreli÷ine el de÷iútirmesi amacÕ ile kullanÕlmaktadÕrlar.
Genelde menkul kÕymet ödünç iúlemleri belirli menkul kÕymetleri ödünç almak için
kullanÕlÕrken repo ve buy-sell back nakit ödünç almak için kullanÕlmaktadÕrlar. Fakat bu
sÕnÕrlar net de÷ildir. Örne÷in nakit teminatÕn yeniden de÷erlendirilmek üzere yatÕrÕlmasÕ
menkul kÕymet ödünç iúlemlerinin en önemli bölümlerinden biridir. Özellikle ABD¶nde
yeniden yatÕrÕm fÕrsatlarÕ menkul kÕymet ödünç iúlemlerini tetikleyen olaydÕr216.
1- Menkul KÕymetin Do÷rudan Borç Verilmesi
ùekil 12 de gösterildi÷i úekilde menkul kÕymetin sahibi olan kiúi/kuruluúun bir
sözleúme ile belirlenmiú úartlarla ve daha sonraki bir tarihte geri almak üzere ödünç
almak isteyen kiúi/kuruluúa ödünç vermesidir. Ödünç alan kiúi/kuruluúlarÕn ödünç
aldÕklarÕ menkul kÕymetleri vadesinde ödünç veren tarafa iade etmesini sa÷lamak
amacÕyla bir teminatlandÕrma sistemi geliútirilmiútir. øúlem teminatlarÕ nakit, menkul
kÕymet veya teminat mektubu olarak ödünç alan tarafÕndan ödünç verene tevdi
edilmektedir. Ödünç iúleminin vade bitiminde veya sözleúmede yazÕlÕ belirli bir tarihte,
ödünç alan taraf ödünç veren tarafa komisyon ödemesinde bulunmaktadÕr.

216

Mark C. Faulkner, An Introduction to Securities Lending, Third Edition, UK: Spitalfields Advisors
Limited, 2006, s. 9.
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Aúa÷Õdaki

iki

úekilde

di÷er

menkul

kÕymetler

veya

varlÕklar

ile

teminatlandÕrÕlmÕú bir ödünç iúlemi gösterilmektedir217.
a- Kredinin baúlatÕlmasÕ

Kredi
Ödünç
Veren

Ödünç
Alan
Raporlama

Raporlama

Teminat
Hizmet
Veren
Kurum

b- Kredinin sona ermesi

Kredi
Ödünç
Veren

Ödünç
Alan

Teminat
Hizmet
Veren
Kurum

ùekil 12 : Menkul KÕymetler øle TeminatlandÕrÕlmÕú Bir Ödünç øúlemi
Kaynak : Mark C. Faulkner, An Introduction to Securities Lending, Third Edition, UK:
Spitalfields Advisors Limited, 2006, s. 9.
Nakit olmayan teminat tipleri aúa÷Õda listelenmiútir :
•

G7, G10 veya G7 ye dahil olmayan devletler tarafÕndan çÕkarÕlmÕú
devlet tahvilleri

217

Faulkner, s. 9.
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•

Özel sektör tahvilleri

•

Dönüútürülebilir tahviller

•

FarklÕ endeks gruplarÕna ait hisse senetleri

•

Kredibilitesi olan bankalardan alÕnmÕú teminat mektuplarÕ

•

Mevduat sertifikalarÕ

•

Warrants

•

Di÷er para piyasasÕ enstrümanlarÕ

Kabul edilebilir teminat ve aúa÷Õda listelenmiú olan faktörler taraflar arasÕnda
belirlenir :
•

Ulusal limitler
Teminat olarak kabul edilecek varlÕ÷Õn gerçek de÷eri

•

BaúlangÕç marj oranÕ

•

Sürdürme marj oranÕ

•

Yo÷unluk limitleri
Herhangi bir konu ile ilgili kabul edilebilir maksimum oran örne÷in

günlük iúlem hacminin %5 i gibi.
AynÕ ihraççÕdan kabul edilebilecek teminat havuzunun maksimum oranÕ
örne÷in teminat mektubu, mevduat sertifikasÕ, tahvilden oluúan teminatlarÕn
tümü aynÕ kuruma ait olabilir.
YukarÕdaki úekilde hizmet veren kurum tarafÕndan teminatlar muhafaza
edilmektedir. SaklamacÕ banka veya uluslararasÕ merkezi saklama kurumu gibi özel
kurumlar sadece seçilmiú kabul edilebilir teminatlarÕ ödünç alandan alacaktÕr ve bunlarÕ
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ödünç verenin talimatÕ do÷rultusunda ayrÕ bir hesapta tutacaktÕr. Ödünç alan burada
kuruma bir ücret ödemektedir.
Aúa÷Õdaki

iki

úekilde

nakit

ile

teminatlandÕrÕlmÕú

ödünç

iúlemleri

gösterilmektedir218.
a- Kredinin baúlatÕlmasÕ

Kredi
Ödünç
Veren

Ödünç
Alan
Nakit

Nakit

Teminat
Para
PiyasalarÕ

b- Kredinin sona ermesi

Kredi
Ödünç
Veren

Ödünç
Alan
Nakit

Nakit

Teminat
Para
PiyasalarÕ

ùekil 13 : Nakit øle TeminatlandÕrÕlmÕú Bir Ödünç øúlemi
Kaynak : Mark C. Faulkner, An Introduction to Securities Lending, Third Edition, UK:
Spitalfields Advisors Limited, 2006, s. 16.

218

Faulkner, s. 16.
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Nakit ile teminatlandÕrÕlmÕú bir ödünç iúlemi ise ùekil 13 de gösterildi÷i
úekilde, menkul kÕymetin sahibi olan kiúi/kuruluúun bir sözleúme ile belirlenmiú
úartlarla ve daha sonraki bir tarihte geri almak üzere ödünç almak isteyen kiúi/kuruluúa
ödünç vermesi, karúÕlÕ÷Õnda ise nakit teminat almasÕdÕr. Ödünç veren bu nakit teminatÕ
para piyasasÕnda de÷erlendirmekte ve bir getiri elde etmektedir. Nakit teminat içeren
menkul kÕymet ödünç iúlemlerindeki gelir nakit teminat içermeyen menkul kÕymet
iúlemlerindeki getiriden farklÕdÕr. Ödünç veren açÕsÕndan ödenen ve elde edilen faiz
oranlarÕ arasÕndaki fark getiriyi oluúturmaktadÕr.
Nakit teminat özellikle ABD¶nde yÕllardÕr menkul kÕymet ödünç iúlemlerinin
en önemli parçasÕdÕr. øki farklÕ aktivite arasÕndaki çizgi:
•

Menkul kÕymet ödüncü ve

•

Nakdin yeniden de÷erlendirilmesi

net de÷ildir ve pek çok Amerikan yatÕrÕm kuruluúlarÕ için eú anlam ifade etmektedir.
ABD dÕúÕnda bu pek yaygÕn de÷ildir ancak saklama iúinin konsolidasyonu ve Amerikan
saklamacÕ bankalarÕnÕn piyasalardaki önemli rolünden dolayÕ daha yaygÕn hale
gelmektedir. Bununla ilgili olarak birbirine geçmiú olan bu aktivitelerdeki risk profilleri
önem arz etmektedir.
2- Repo
Satma ve geri alma veya repo menkul kÕymetleri elinde tutan tarafÕn nakit
karúÕlÕ÷Õnda bu kÕymetleri karúÕ tarafa satmasÕ ve gelecekteki bir tarihte önceden
belirlenmiú olan fiyattan aynÕ kÕymetleri geri alaca÷ÕnÕ taahhüt etmesidir. Ödünç alan ve
ödünç veren ifadelerinin yerine alan ve satan ifadeleri terminolojide kullanÕlmaktadÕr.
Repolar The Bond Market Association (TBMA) / ISMA Global Master Repurchase
Agreement (GMRA) tarafÕndan yönetilmektedir. Repolar iki temel sebepten dolayÕ
yapÕlmaktadÕr: belirli menkul kÕymetlerin transferini taraflar arasÕnda gerçekleútirmek
veya teminatlandÕrÕlmÕú nakit kredileri kolaylaútÕrmak veya iúlemleri fonlamak219.

219

Faulkner, s. 17.
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Bono veya tahvil ödüncü ve finansmanÕ (bond) repolar ile yapÕlmaktadÕr ve
hisse senedi repo piyasasÕ da geliúmektedir. Repo iúleminin baúlangÕcÕnda menkul
kÕymetler piyasa fiyatÕ üzerinden de÷erlendirilir ve satÕlÕr. Vade sonunda menkul
kÕymetler daha önce belirlenmiú fiyattan yani orijinal satÕú fiyatÕ artÕ daha önce
belirlenmiú olan faiz oranÕ yani repo oranÕndan tekrar satÕlÕr. Menkul kÕymetlere dayalÕ
iúlemlerde repo oranÕ para piyasalarÕnda geçerli oran orandan daha düúüktür ki böylece
ödünç alan taraf bu nakdi para piyasalarÕnda de÷erlendirerek bir getiri elde edebilsin.
Nakde dayalÕ iúlemlerde, yeniden satÕn alma fiyatÕ para piyasalarÕndaki oranlara
yakÕndÕr, çünkü bu tip iúlemler menkul kÕymet spesifik olma yerine finansman amaçlÕ
yapÕlan iúlemlerdir.
Reponun en belirgin özelli÷i hem nakit hem de menkul kÕymet elde etmek için
kullanÕlmasÕdÕr. Bu nedenle repo piyasasÕ birbirini tamamlayan iki piyasa kesimini
kapsÕyor olarak görülebilir; farklÕ piyasa oyuncularÕnÕn faaliyet gösterdi÷i menkul
kÕymetlere dayalÕ kesim ile nakde dayalÕ kesim220.
Nakde dayalÕ kesimde iúlemler, nakit ödünç almak veya vermek isteyen bir
tarafÕn giriúimiyle baúlamakta ve menkul kÕymetler teminat görevi görmektedir. Bu
durumda repo iúlemlerinin statüsünü teminatlÕ kredi olarak göstermek üzere repo oranÕ
bankalar arasÕ faiz oranÕna yakÕn veya çok az altÕnda olmaktadÕr. Talep edilen aktifin
nakit olmasÕ durumunda de÷iúime konu menkul kÕymetlerin özellikleri ikinci derecede
önem taúÕmakta ve iúlemler genellikle ³genel teminat´ karúÕlÕ÷Õnda yapÕlmaktadÕr. Genel
teminatlÕ repo iúlemlerinde tüm menkul kÕymetler kredi çeúidi ve kalitesi ile belirlenmiú
bir teminat grubunda yer almaktadÕr221.
Menkul kÕymete dayalÕ kesimde ise iúlemler fiilen teminat görevi gören nakit
ile özel bir menkul kÕymeti ödünç vermek veya ödünç almak isteyen tarafÕn iste÷i ile
baúlamaktadÕr. Bu kesimde ço÷unlukla yüksek talep gören özel menkul kÕymetler iúlem
görmektedir. Bunlar özellikle aranan menkul kÕymetler olmakla birlikte repo oranÕ genel
teminatlÕ repo oranÕ ve bankalar arasÕ faiz oranÕndan daha düúüktür ve ³özel menkul

220

Avrupa Merkez BankasÕ, ³Euro AlanÕnda Repo PiyasasÕnÕn Özellikleri´, BankacÕlar Dergisi, SayÕ 44
(2003), s. 72.
221
Avrupa Merkez BankasÕ, ³Euro AlanÕnda Repo PiyasasÕnÕn Özellikleri´, s. 72.
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kÕymetler´ (specials) olarak adlandÕrÕlmaktadÕr. Özel olmalarÕ, menkul kÕymetin kalÕcÕ
de÷il geçici bir özelli÷idir222.
Menkul kÕymete dayalÕ repo kesiminde nakit ödünç verenlerin (menkul kÕymet
alÕcÕsÕ) davranÕúÕ özel bir menkul kÕymet elde etmek istemesine ba÷lÕdÕr; örne÷in bir
menkul kÕymette kÕsa pozisyon almak, bir mutabakatÕ sonuçlandÕrmak için gerekli
menkul kÕymeti sa÷lamak veya vadeli bir sözleúme gere÷i gerekli menkul kÕymeti
teslim etmek amacÕyla hareket ederler. øúlemin di÷er tarafÕnda ise menkul kÕymet
karúÕlÕ÷Õ nakit ödünç alan taraf ya uzun dönemli pozisyonunu nakde çevirmek veya
menkul kÕymetlerini repo ile ödünç vermek veya marjinal bir gelir elde etmek amacÕyla
elde etti÷i nakdi daha yüksek bir faizle (örne÷in teminatsÕz bankalar arasÕ piyasa veya
teminatsÕz repo oranlarÕnda) yeniden yatÕrÕm için kullanmak istemektedir. Özel menkul
kÕymetlerin ödünç verilmesi menkul kÕymet portföylerinin optimizasyonu için
kullanÕlan bir tekniktir.
Ekonomik anlamda bir repo iúlemi menkul kÕymetlerin teminat olarak
gösterildi÷i nakit kredi gibi de÷erlendirilebilir. TeminatsÕz nakit krediden farklÕ olarak
bir repo iúleminde ödünç alan tarafÕndan kreditöre, genel olarak menkul kÕymet olmak
üzere, bir maddi teminat verilmektedir. øúlemin sonunda teminat ödünç alana geri iade
edilir. Bu teminatÕn temel fonksiyonu ödedi÷i nakit karúÕlÕ÷Õnda kreditöre bir güvence
sa÷lamasÕdÕr. Menkul kÕymetler teminat olarak kullanÕlmakta ve alÕnan nakit tutarÕn geri
ödenmemesi durumunda piyasalarda satÕú imkanÕ bulunmaktadÕr. Ne var ki söz konusu
teminatÕn etkin olarak kullanÕlabilmesi için teminat olarak verilen menkul kÕymetin
piyasa de÷erinin en azÕndan ödünç verilen nakit karúÕlÕ÷Õ ve iúlem dolayÕsÕyla
kazanÕlacak faiz getirisi toplamÕna eúit olmasÕ gerekmektedir. Ancak teminatÕn piyasa
de÷erinde olabilecek ters yönlü de÷iúimler dikkate alÕnmalÕdÕr. Bu nedenle kredi
verilirken teminat olarak alÕnan menkul kÕymetin nakit karúÕlÕ÷Õ ödünç verilen kredi
miktarÕndan daha fazladÕr. Iskonto olarak adlandÕrÕlan belli bir oranÕn düúülmesinden
sonra teminat de÷eri en azÕndan nakit karúÕlÕ÷Õna eúit olmalÕdÕr223.

222
223

Avrupa Merkez BankasÕ, ³Euro AlanÕnda Repo PiyasasÕnÕn Özellikleri´, s. 72.
Avrupa Merkez BankasÕ, ³Euro AlanÕnda Repo PiyasasÕnÕn Özellikleri´, s. 72.
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Di÷er açÕdan bakÕldÕ÷Õnda ise repo, satÕú/geri-alÕm anlaúmasÕnÕn yasal yapÕsÕ
nedeniyle, teminatlÕ nakit krediden farklÕdÕr. Nakit ödünç alan (menkul kÕymet teminatÕ
veren) ³satÕcÕ´, nakit ödünç veren ise ³alÕcÕ´ olarak adlandÕrÕlmaktadÕr. SatÕcÕ tarafÕnda
iúlem repo; menkul kÕymet satÕúÕ ve geri-alÕmÕ, alÕcÕ tarafÕnda ise iúlem ters repo;
menkul kÕymet alÕmÕ ve geri-satÕúÕdÕr224.
UluslararasÕ para piyasalarÕnda gerçekleútirilen repo iúlemleri genelde; ³iki
taraf arasÕnda nakit karúÕlÕ÷Õ gerçekleútirilen, GMRA 2000 benzeri çerçeve bir anlaúma
metni ile sözleútirilen ve teminat olarak rehnedilen kÕymetin yasal haklarÕnÕn nakit
ödünç veren tarafa devredilmesine olanak veren bir para piyasasÕ iúlemi´ olarak
de÷erlendirilmektedir. Repo iúlemlerindeki marjin uygulamalarÕ, nakit ödünç veren
tarafÕn maruz kalabilece÷i kredi riskinden dinamik bir úekilde korunmasÕnÕ
sa÷lamaktadÕr. ølaveten, repo iúlemlerinin otomatik bir programa tabi kalÕnmadan iki
kuruluú nezdinde rahat bir úekilde gerçekleútirilebilmesi olana÷Õ ve uluslararasÕ repo
piyasalarÕnda gerçekleútirilen repo iúlemlerine konu olan anlaúmalarÕn GMRA 2000
anlaúma metni ile standardize edilmesi, bu menkul kÕymet borç iúlem türünün di÷er
menkul kÕymet borç iúlem türlerinden daha fazla tercih edilmesine neden olmaktadÕr.
Repo iúlemlerinin kullanÕm amaçlarÕnÕn di÷er menkul kÕymet iúlem türlerinden daha
fazla olmasÕ, iki taraflÕ iúlemlere olanak sa÷lamasÕ ve repo iúlemlerine konu olan
anlaúmalarÕn standart olmasÕ nedenlerinden ötürü, Merkez BankalarÕnÕn döviz rezerv
yönetim etkinliklerine en fazla katkÕda bulunacak menkul kÕymet borç verme iúlemi
oldu÷u düúünülmektedir225.
3- Sell /Buy Back (SatÕm/Geri AlÕm) Veya Buy/Sell Back (AlÕm/Geri satÕm)
øúlemleri
Alma ve satma ekonomik anlamda repo ya benzemektedir. Ödünç menkul
kÕymet iúlemlerinin de÷iúik bir türüdür. Bu türde de, repo iúlemine benzer úekilde satÕm
ve geri alÕm iúlemi taraflar arasÕndaki sözleúme uyarÕnca gerçekleútirilmektedir. Bu
iúlemlerde iúlem günündeki satÕú fiyatÕ ile vade sonundaki geri alÕm fiyatÕ iúlem anÕnda
belirlenmektedir. Repo iúlemleriyle arasÕndaki en büyük fark, repo iúlemlerinde bir faiz
224

Avrupa Merkez BankasÕ, ³Euro AlanÕnda Repo PiyasasÕnÕn Özellikleri´, s. 72.
Volkan Arslan, Teminat KarúÕlÕ÷Õ Menkul KÕymet Borç øúlemlerinden Repo¶nun Merkez
BankalarÕ Döviz Rezerv Yönetimindeki Yeri, Ankara: TCMB Piyasalar Genel Müdürlü÷ü, 2005, s. 28.
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oranÕ söz konusu iken burada vade tarihindeki geri alÕm tutarÕ iúlem anÕnda
belirlenmektedir. øúlem gününde yapÕlan kontratlarda yazÕlÕ olan úartlar bu iúlemin
dayana÷ÕnÕ oluúturmaktadÕr226.
Aúa÷Õdaki tabloda üç tip teminatlandÕrÕlmÕú menkul kÕymet ödünç iúlem tipi
karúÕlaútÕrÕlmÕútÕr227.

226
227

Fabozzi and Mann, s. 11-12.
Faulkner, s. 18.
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Tablo 2 Menkul KÕymet Ödünç øúlem Tiplerinin KarúÕlaútÕrÕlmasÕ
Özellikler

Menkul KÕymet Ödünç øúlemi

Repo

Nakit
Teminat

Belirli
KÕymetler
(Menkul
KÕymete
DayalÕ)
Yasal bir
sözleúmeye
(Master
Agreement)
dayanan satma
ve geri satÕn
alma
Menkul kÕymet
karúÕlÕ÷Õnda
nakit

Eúde÷er
Resmi De÷iúim menkul
kÕymetlerin
Metodu
alÕnmasÕ
karúÕlÕ÷Õnda
satÕú
anlaúmasÕ
Menkul
De÷iúim
kÕymet
karúÕlÕ÷Õnda
Yöntemi
nakit
Teminat Tipi

BaúlangÕç

Menkul
KÕymetler/Nakit
Olmayan Di÷er
Teminat
Eúde÷er menkul
kÕymetlerin
alÕnmasÕ
karúÕlÕ÷Õnda satÕú
anlaúmasÕ
Menkul kÕymet
karúÕlÕ÷Õnda
teminatlar

Buy/Sell back

Genel Teminat
(Nakde DayalÕ)

Yasal bir sözleúmeye Satma ve geri satÕn
(Master Agreement)
alma
dayanan satma ve geri
satÕn alma

Nakit karúÕlÕ÷Õnda
menkul kÕymetler

Nakit karúÕlÕ÷Õnda
menkul kÕymetler

Nakit

Menkul kÕymetler
(bonolar, hisse
senetleri),teminat
mektuplarÕ

Nakit

Evet

Evet

Evet

Genel
Bonolar
teminat(bonolar), alÕcÕ
tarafÕndan belirlenen
kabul edilebilir
teminat
Evet
Mümkün

Evet

Evet

Evet

Evet

HayÕr

Evet

Evet

HayÕr

Mümkün

Mümkün

Orijinal satÕcÕya
ödenir

Orijinal satÕcÕya
ödenir

Geri satÕn alma
fiyatÕna dahil etme
yükümlülü÷ü yok

MarjÕ
De÷iúim MarjÕ

Teminat
FazlasÕ

Ödünç
Ödünç verene
Temettüler ve verene verilir verilir
kuponlar
AçÕk veya
vadeli

Vade

Tipik
tipi

Bonolar ve
varlÕk hisse
senetleri

Motivasyon

Menkul
kÕymet
spesifik
a÷ÕrlÕklÕ
olarak

AçÕk veya vadeli

AçÕk veya vadeli AçÕk veya vadeli

Vadeli

Bonolar ve
hisse senetleri

A÷ÕrlÕklÕ olarak
bonolar, hisse
senetleri
mümkün
Menkul kÕymet
spesifik

A÷ÕrlÕklÕ olarak
bonolar, hisse
senetleri mümkün

Bonolar

Finansman

Finansman

Menkul kÕymet
spesifik

Kaynak : Mark C. Faulkner, An Introduction to Securities Lending, Third Edition,
UK: Spitalfields Advisors Limited, 2006, s.18, (Çeviri).
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3.3.2. Menkul KÕymet Ödünç PiyasalarÕnÕn Genel YapÕsÕ
Kredinin görüúülmesi
Geleneksel olarak menkul kÕymet kredileri taraflar arasÕnda telefonda pazarlÕk
edilir ve devamÕnda yazÕlÕ veya elektronik teyitler oluúturulur. Normalde ödünç almak
isteyen ödünç alma talebi ile ödünç vereni arar. Bununla birlikte aktif ödünç vericiler
talep edilen menkul kÕymetleri onaylanmÕú yani iúlem yapmaya yetkili olduklarÕ tarafa
teklif ederler.
Günümüzde iki taraflÕ ve çok taraflÕ otomasyona geçmiú ödünç sistemleri
mevcuttur. Ödünce konu edilmek istenen menkul kÕymetler e-mail veya di÷er elektronik
ortamlarda yayÕnlanmaktadÕr. Ödünç vadelerinde mutabÕk kalÕnmasÕ durumunda
otomatik eúleúmeler gerçekleúmektedir.
EquiLend hisse ödüncü kredileri için örnek bir elektronik platformdur. 2002
yÕlÕnda iúlemlere baúlamÕútÕr ve finansal kurumlar tarafÕndan oluúturulmuú bir
konsorsiyum tarafÕndan desteklenmektedir. SEcFinex Avrupa¶da benzer hizmeti
sunmaktadÕr228.
Teyitler
øúlemin yapÕldÕ÷Õ gün yazÕlÕ veya elektronik teyitler oluúturulur. Teminatlar ile
ilgili ayarlamalar ve de÷iúiklikler iúlem süresince yapÕlÕr ve taraflara bunlarla ilgili
bilgilendirmeler yapÕlÕr. Teyitler aúa÷Õdaki bilgileri içerir229:
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•

Sözleúme ve takas tarihleri

•

Kredilendirilmiú menkul kÕymetlerin detaylarÕ

•

Ödünç veren ve alanÕn kimlikleri

•

Kabul edilebilir teminat ve marj oranlarÕ
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•

Vadeler ve oranlar

•

Ödünç veren ve alana ait banka ve takas hesap detaylarÕ

Kredinin vadesi , kredi kapanmadan menkul kÕymetlerin satÕlmasÕ
Krediler belirlenmiú bir vade veya açÕk uçlu olabilir. AçÕk krediler için sabit bir
vade yoktur. Özellikle hisse senedi ödünç iúlemlerinde vadenin açÕk olmasÕ yaygÕn bir
kullanÕm, çünkü ödünç verenler hisseleri fon yönetimi kapsamÕnda rahatça satabilme
esnekli÷ine sahip olmak isteyebilirler. Ödünç verenler ödünce konu kÕymetleri satmak
amacÕ ile ödünç alandan geri ça÷Õrabilirler.
Menkul kÕymet ödünç piyasasÕnda vadeli iúlem farklÕ düzenlemeleri ifade
ediyor olabilir. Taraflar bir kredinin vadesini belirli bir tarihe sabitleyece÷i gibi, vade
de÷iúen de olabilir yani ödünç veren istedi÷i zaman menkul kÕymetleri geri ça÷Õrabilir.
Vade sabit ise ödünç veren vadesinden önce bu kÕymetleri geri almak zorunda de÷ildir,
benzer úekilde ödünç alan da bu kÕymetleri vadesinden önce geri getirmek zorunda
de÷ildir. Vadesi sabit olan ödünç iúlemlerinde ödünç süresince bu kÕymetler satÕlamaz.
Sabit olmayan durumda ödünç veren kÕymetleri geri ça÷Õrma hakkÕnÕ her zaman
kullanabilir230.
Menkul kÕymetlere bloke konulmasÕ
Ödünç alanÕn gelecekte oluúabilecek ödünç ihtiyaçlarÕna karúÕlÕk olarak ödünç
verenin bu menkul kÕymetleri bloke etmesi anlamÕna gelir. Bloke koymanÕn temel
özelli÷i ödünç verenin bu iúlem karúÕlÕ÷Õnda herhangi bir ücret talep etmemesi ve baúka
bir kurumdan gelebilecek ödünç alma talebi karúÕsÕnda ilk bloke koymuú olan kurumdan
30 dakika içerisinde karar vermesini beklemesi veya bu kÕymetleri yeni ödünç
müúterisine vermesidir.

230

Fabozzi and Mann, s. 27.

153

Bloke iúlemine bir alternatif ödünç verenin bloke iúlemine karúÕlÕk olarak bir
ücret almasÕdÕr. Bu tip uygulamalarda bir sözleúme oluúturulur ve di÷er ödünç talebinde
bulunanlar önceki durumda oldu÷u gibi bu kÕymeti alma hakkÕna sahip olmazlar231.
Kredilerin TakasÕ
Menkul kÕymet ödünç verenler piyasadaki takas süresinden daha kÕsa bir
zaman diliminde iúlemlerini sonlandÕrmaya ihtiyaç duyarlar. Takas normalde ödünç
verenin saklamacÕ bankasÕ üzerinden yapÕlÕr ve ödünç veren takasa kadar belli süre
içerisinde menkul kÕymeti getirece÷ini garantiler. Pek çok takas sistemlerinde krediler
³free-of-payment´ teslimatÕ esasÕna göre takas olur ve teminatlar muhtemelen farklÕ
ödeme ve takas sistemlerinde, veya belki farklÕ bir ülke ve zaman diliminde ayrÕ bir
úekilde alÕnÕr. Örne÷in, øngiliz hisse senetleri, herhangi bir Avrupa uluslararasÕ merkezi
menkul kÕymet saklama kurumundan (a European International Central Securities
Depository) verilen teminatlar veya New York¶ ta ödenen Amerikan dolarÕ nakit
teminatÕna karúÕlÕk ödünç verilmiú olabilir. Ödünce konu kÕymetlerin teslimatÕ
gerçekleúti÷i halde teminata konu menkul kÕymetler gün aúÕmÕndan dolayÕ teslim
edilmemiú olabilir. Bu tip durumlarda bazÕ ödünç verenler önceden teminatlandÕrmayÕ
tercih edebilirler. øngiliz ve ørlanda menkul kÕymetlerinin takasÕnÕ yapan kurum olan
CREST aynÕ zamanda teminatlarÕ da içerisinde bulundurmaktadÕr. Krediler gün
içerisinde nakde karúÕ takas edilebilmektedir232.
Menkul KÕymet Ödünç øúlemleri øçin Crest µin Takas KolaylÕ÷Õ
øngiltere¶nin merkezi takas ve saklama kuruluúu olan CREST¶in ödünç menkul
kÕymet iúlemlerine iliúkin üye ve müúterilerine verdi÷i hizmetler iki grupta
de÷erlendirilmektedir. Bu hizmetler ³Menkul KÕymet Ödünç øúlemleri´ ve ³Delivery by
Value´ (DBV) olarak adlandÕrÕlan de÷er karúÕlÕ÷Õ teslim iúlemleridir.
CREST, 2002 yÕlÕnÕn Eylül ayÕnda Euroclear ile birleúmiú olup, faaliyetlerini
söz konusu tarihten itibaren Euroclear çatÕsÕ altÕnda sürdürmektedir.

231
232

Fabozzi and Mann, s. 28.
Faulkner, s. 28.

154

CREST ödünç iúlemlerinin karúÕ tarafÕ olarak iúlemlere dahil olmamakta,
sadece ödünç alan ve ödünç veren taraflara aracÕlÕk hizmeti vermektedir.
øngiltere¶de menkul kÕymet ödünç iúlemleri 1997 yÕlÕnda yayÕmlanan hisse
senedi ve sabit faizli menkul kÕymetlerin ödünç sözleúmesi ile düzenlenmiútir. Menkul
kÕymet ödünç iúlemleri 3 de÷iúik úekilde uygulanmaktadÕr. Bunlar; ödünç menkul
kÕymet iúlemleri, repo ve sell buy/back iúlemleridir. Bütün bu iúlemlerin ortak adÕ ödünç
iúlemidir. Ödünç iúleminin en önemli özelli÷i ödünce konu menkul kÕymetlerin ve bu
kÕymetler için verilen teminatlarÕn el de÷iútirmesidir. CREST¶in merkezi takas ve
saklama kuruluúu olarak sa÷ladÕ÷Õ hizmetlerden birisi de yukarÕda bahsedilen transfer
iúlemini gerçekleútirmektir.
Kredinin SonlandÕrÕlmasÕ
AçÕk krediler ödünç alanÕn menkul kÕymetleri geri getirmesi veya ödünç
verenin geri ça÷ÕrmasÕ ile sonlandÕrÕlÕr. Ödünç alan açÕk pozisyonunu kapattÕ÷Õnda
ödünç aldÕ÷Õ menkul kÕymetleri geri getirir. Bazen ödünç alan daha ucuz ödünç alarak ta
pozisyonunu kapatabilir. Ödünç alan ödünç veren ile oran pazarlÕ÷ÕnÕ tekrar yaparak
fiyatÕ düúürebilir233.
Menkul KÕymet Ödünç øúlemleri Ve Kurumsal Yönetim
Kurumsal yönetim anlayÕúÕ, anonim ortaklÕklarÕn idaresinde ve faaliyetlerinde
kar elde etme ve pay sahiplerine da÷Õtma ana unsuru ve amacÕnÕ taúÕyan geleneksel
yapÕlarÕnÕn yanÕnda, pay sahipleri dahil tüm menfaat sahiplerinin haklarÕnÕn korumasÕnÕ
ve bu çerçevede söz konusu menfaat gruplarÕ arasÕndaki iliúkilerin kurallarÕnÕn
düzenlemesini hedefleyen bir kavramdÕr 234.
Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) ¶nin Pay
Sahiplerinin Hak ve Yükümlülükleri ølkesi kapsamÕnda pay sahiplerinin haklarÕ; temel
haklar, önemli kararlarda bilgi ve söz sahibi olma hakkÕ, genel kurula katÕlma, oy
kullanma ve genel kurul prosedürü hakkÕnda bilgi sahibi olma hakkÕ, ortaklÕk

233
234

Faulkner, s. 33.
Kübra ùehirli, Kurumsal Yönetim, Ankara: SPK AraútÕrma Raporu, 1999, s. 8.

155

kontrolünün el de÷iútirmesine yol açan iúlemlerin adil ve úeffaf olmasÕ ve ortaklarÕn
özellikle de kurumsal yatÕrÕmcÕlarÕn oy haklarÕnÕ kullanmalarÕna iliúkin teúviklerin
sunulmasÕ olmak üzere belirlenmiútir235.
Menkul kÕymet ödünç iúlemi belli bir ücret karúÕlÕ÷Õnda menkul kÕymetlerin
sahipli÷inin geçici süreli÷ine ödünç verenden ödünç alana geçmesine, ödünç alanÕn
ödünç veren tarafÕndan talep edilmesi durumunda veya mutabÕk kalÕnmÕú olan sürenin
sonunda yani vade sonunda menkul kÕymetlerin geri getirilmesine dayalÕ piyasa
uygulamasÕnÕ ifade etmektedir. Ödünç alan ödünç verenin kredi riskine karúÕ korunmasÕ
için iúlemi nakit veya di÷er menkul kÕymetler ile teminatlandÕrmaktadÕr. Kanunen ödünç
iúlemi ödünç alÕnan menkul kÕymet kadarÕnÕ geri getirme taahhüdü karúÕlÕ÷Õnda
sahipli÷in geçici süreli÷ine transferini ifade etmektedir.
Menkul kÕymet ödünç iúlemlerinin do÷asÕndan kaynaklanan birtakÕm sonuçlar
aúa÷Õda listelenmiútir ve yine do÷asÕ gere÷i kurumsal yönetim anlayÕúÕ kapsamÕnda ele
alÕnmaktadÕr236.
•

Ödünce ve teminatlara konu sahiplik taraflar arasÕnda yer de÷iútirir.
Böylece bu menkul kÕymetler direk satÕlabilirler.

•

Menkul kÕymetlerin yeni sahipleri birtakÕm haklara sahiptir. Örne÷in
bunlarÕ baúka birine satma, ödünç verme ve yÕllÕk ola÷an toplantÕlarda
(AGM) oy kullanma.

•

Ödünç alan ödünce konu menkul kÕymetlerin ekonomik getirilerinden
faydalanma haklarÕna sahiptir örne÷in temettü getirileri ancak ödünç
veren ile yapÕlan anlaúma gere÷i eúit miktardaki ödemeleri ödünç
verene iade etme yükümlülü÷ü bulunmaktadÕr.

•

Ödünç veren menkul kÕymetlere sahip de÷ildir ve oy kullanma hakkÕ
yoktur.

Fakat

yine

de
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dalgalanmalara maruzdur, çünkü ödünç alan önceden belirlenmiú olan
fiyatta

onu

geri

getirecektir.

Ödünç

verenler

oy

kullanmak

istediklerinde ödünçleri geri ça÷Õrma hakkÕna sahiptir. Bununla birlikte
özellikle hissedarlarÕn oy hakkÕnÕ etkilemek amacÕ ile ödünç alÕnmasÕ
kabul edilebilir bir piyasa uygulamasÕ de÷ildir.
Menkul kÕymet ödünç iúlemlerinde kurumsal yönetim anlayÕúÕ kapsamÕnda
dikkat edilmesi gereken noktalar aúa÷Õda açÕklanmÕútÕr.237
a- ùeffaflÕk
Menkul kÕymet ödünç iúlemine taraf olan yatÕrÕmcÕlar ve tüm pay sahipleri
aúa÷Õda listelenmiú olan maddeleri anlamalÕdÕr :
•

Menkul kÕymet ödünç düzenlemesini destekleyen hukuki çerçeve

•

Menkul kÕymetler oy kullanmak için geri ça÷rÕlmalÕdÕr

•

Kredi olarak verilmiú menkul kÕymetlere ait bilgiye ne úekilde
ulaúÕlabilece÷i

•

Temettü ödeme günlerinin potansiyel etkisi

•

Oy kullanmak için geri ça÷rÕlacak hisse senetleri ile ilgili
bilgilendirmenin ne úekilde yapÕlaca÷Õ

b- TutarlÕlÕk
Menkul kÕymeti geri ça÷Õrmakla vazgeçilecek getiri ile oy kullanÕyor olmanÕn
getirece÷i katkÕ de÷erlendirilmelidir. Menkul kÕymetin çeúidine uygun esnek bir politika
oluúturulmalÕdÕr. Çünkü vazgeçilecek getirinin hesaplanmasÕ kolaydÕr ancak oy
kullanÕyor olmanÕn potansiyel getirisini hesaplamak zordur.
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c- øletiúim
Hisse senedi sahiplerinin zamanÕnda gerekli bilgiye sahip olmalarÕ karar
vermeleri için önemlidir. Menkul kÕymet ödüncüne konu taraflarÕn ödünç iúlemine
aracÕlÕk etmiú olan kurumlar üzerinden zamanÕnda ve do÷ru bilgilendirilmiú olmalarÕ
gereklidir. Bu bilgilendirmenin ne úekilde yapÕlaca÷Õ menkul kÕymet ödünç
anlaúmasÕnda dökümante edilmiú olmalÕdÕr.
d-Zamanlama
Temettü da÷ÕtÕm tarihinin yÕllÕk ola÷an genel kurul tarihinden ayrÕútÕrÕlmasÕ
daha

yapÕcÕ

olacaktÕr.

Bununla

birlikte

ortaklarÕn

toplantÕsÕna

ait

gerekli

dokümantasyonun temettü da÷ÕtÕm tarihinden önce da÷ÕtÕlmÕú olmasÕ, hisse senedi
sahiplerinin genel kurulda oy kullanmayÕ tercih edip etmeyecekleri ve hisse senetlerini
ödünç verip vermeyecekleri konusunda karar vermelerine yardÕmcÕ olacaktÕr. Ödeme
gününün genel kurula yakÕn olmasÕ temettü ödeme tarihlerinin gereksiz yere
uzatÕlmamasÕnÕ sa÷layacaktÕr. Bu da ödünç verenlerin kazançlÕ temettü ile ilgili bir
ödünç aktivitesine oy kullanma çeliúkisi yaúamadan katÕlÕmÕnÕ sa÷layacaktÕr.

3.3.3. Menkul KÕymet Ödünç UygulamalarÕ ile ølgili Önerilen Standartlar
3.3.3.1. UluslararasÕ Standartlar
Aúa÷Õda menkul kÕymet ödünç iúlemleri ile ilgili olarak standartlarÕ belirleyen
uluslararasÕ kurumlar listelenmiútir.
a- UluslararasÕ Menkul KÕymetler Ödünç øúlemleri Birli÷i (International
Securities Lending Association, ISLA)
UluslararasÕ Menkul KÕymetler Ödünç øúlemleri Birli÷i 1989 yÕlÕnda menkul
kÕymet ödünç piyasalarÕnÕn katÕlÕmcÕlarÕ tarafÕndan kurulmuútur. Bu birlik Avrupa¶daki
düzenleyici otoriteler ile birlikte iúbirli÷i içerisinde çalÕúmaktadÕr. Piyasadaki pek çok
giriúime ve yenili÷e katkÕda bulunmuútur. Birli÷in öncelikleri aúa÷Õda sÕralanmÕútÕr:
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•

Düzenleyici otoriteler ile birlikte çalÕúarak menkul kÕymet ödünç
iúlemleri için güvenli ve etkin bir çerçeve oluúturmak,

•

Üyelere menkul kÕymet ödünç piyasalarÕndaki geliúmeler ile ilgili bilgi
vermek,

•

Yeni menkul kÕymet ödünç piyasalarÕ açmak,

•

Piyasa uygulamalarÕnÕ iyileútirmek ve geliútirmek,

•

Global Master Securities Lending Agreement (GMSLA) gözden
geçirmek,

•

Menkul kÕymet ödünç piyasasÕnÕn yatÕrÕmcÕ profilini iyileútirmek.

b- øngiltere Menkul KÕymetler Ödünç øúlemleri ve Repo Komitesi
(Securities Lending and Repo Committee)
øngiltere Menkul KÕymetler Ödüncü ve Repo komitesi 1990 yÕlÕnda
kurulmuútur ve øngiltere Merkez BankasÕ (Bank of England) tarafÕndan yönetilmektedir
øngiltere merkezli olan bu komitenin katÕlÕmcÕlarÕ repo ve menkul kÕymet ödünç
uygulamacÕlarÕ, CREST, Borç Yönetimi Ofisi (the Dept Management Office), gelirler
(the Inland Revenue), Londra Takas OdasÕ (the London Clearing House) ve Londra
Menkul KÕymetler BorsasÕ¶ dÕr.
c- Asya Ülkeleri Menkul KÕymetler Ödünç øúlemleri Birli÷i (The Pan Asia
Securities Lending Association, PASLA)
Asya piyasalarÕnda menkul kÕymet ödünç alma ve ödünç verme iúlemi yapan
kurumlardan oluúmuú olan bu birlik 1995 yÕlÕnda kurulmuútur ve merkezi Hong
Kong¶tadÕr. PASLA üyeli÷i farklÕ piyasalarda iúlem yapan uluslararasÕ kurumlara da
açÕktÕr.
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d- Avustralya Menkul KÕymetler Ödünç øúlemleri Birli÷i (The Australian
Securities Lending Association, ASLA)
1991 yÕlÕnda kurulan bu birli÷in piyasada düzenleyici rolünün yanÕ sÕra
dokümantasyon ve standartlarÕn koyulmasÕ ve korunmasÕ kapsamÕnda da rolleri vardÕr.
3.3.3.2. Ülke UygulamalarÕ
Menkul kÕymet borsalarÕ menkul kÕymet ödünç iúlemlerinin kontrolü
kapsamÕnda çeúitli yaklaúÕmlar benimsemiúlerdir. BazÕ ülkelerde borsalar ve merkezi
saklama kurumlarÕ düzenli ve resmi bir piyasa iúletmektedirler. BazÕlarÕnda ise borsa ve
menkul kÕymet ödünç iúlemleri tamamen ba÷ÕmsÕzdÕr. Bu yaklaúÕmlarÕ dikkate almadan,
dünya genelinde borsalar, hisse senedi ihraç eden firmalarÕn haklarÕnÕn korunmasÕ
kapsamÕnda menkul kÕymet ödünç piyasalarÕ ile daha fazla ilgilenmeye baúlamÕúlardÕr.
Menkul kÕymet borsalarÕnÕn menkul kÕymet ödünç piyasalarÕ ile ilgili iki farklÕ
giriúimi bulunmaktadÕr. Bunlardan ilki ve potansiyel olarak en büyü÷ü yatÕrÕmcÕlarÕn
haklarÕnÕn ve kurumsal yönetim ilkesi kapsamÕnda ihraççÕ úirketlerin ihtiyaçlarÕnÕn
yönetilmesidir. Di÷eri ise açÕ÷a satÕú verisinden ayrÕ olarak menkul kÕymet ödünç
verisinin, piyasanÕn denetlenmesi ve gözetilmesi kapsamÕnda kullanÕlmasÕdÕr.
ølk bakÕúta menkul kÕymet borsalarÕnÕn menkul kÕymet ödünç iúlemleri ile ilgili
çok az ortak noktasÕ varmÕú gibi görülebilir. Borsalar ihraççÕlarÕn ve yatÕrÕmcÕlarÕn
faydalarÕ için çalÕúan düzenli piyasalardÕr oysa ki menkul kÕymet ödünç piyasalarÕ pek
çok ülkede düzenlemeden uzak bir úekilde çalÕúmaktadÕr. Menkul kÕymet ödünç
piyasalarÕ tezgah üstü piyasalardÕr ve daha çok hedge fonlar tarafÕndan bir menkul
kÕymetin fiyatÕ üzerine bahis iúlemini kolaylaútÕrmak için kullanÕlmaktadÕrlar.
Borsalarda fiyatlar úeffaf iken, rekabetçi menkul kÕymet ödünç fiyat oranlarÕ saydam
de÷ildir. Menkul kÕymet ödünç kredilerinin öneminin artmasÕ, borsalarÕn da hisse senedi
türev aktivitelerine dikkat etmelerini önemli hale getirmektedir.
Borsalar menkul kÕymet ödünç verilerini analiz ederek piyasa gözetim ve
kontrollerini derinleútirme yöntemini de seçebilirler. Menkul kÕymet ödünç verisi
piyasanÕn belli bir hisse senedine ait duyarlÕlÕ÷ÕnÕ ve hisse senedindeki fiyat
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hareketlerini analiz etmeye yardÕmcÕ olabilir. Veri toplama gönüllü veya zorunlu
olabilir. Her iki yöntemde de borsalar bunun yönetimi ve bu bilginin yorumlanmasÕ için
kaynak ayÕrmak zorunda kalacaklardÕr.
Merkezi saklama kurumlarÕ tarafÕndan sunulan menkul kÕymet ödünç
hizmetlerinin yer aldÕ÷Õ ülkelerde ödünç uygulamalarÕ ile ilgili güçlü kontroller
bulunmaktadÕr. Bu kontrollerin iyi veya kötü oldu÷u tartÕúÕlmaktadÕr ancak genel olarak
piyasanÕn denetlenmesi ve gözetilmesini kolaylaútÕrmaktadÕr.
Her ülke menkul kÕymet ödünç iúlemleri için merkezi bir takas kuruluúunun
taraf olup olmamasÕ konusunda kendi úartlarÕnÕ piyasa dinamikleri veya düzenleyici
kurumlarÕn kararÕ do÷rultusunda oluúturmaktadÕr. Hangi sistemin iyi oldu÷u konusunda
kesin bir hüküm olmamakla birlikte merkezileútirilmiú bir menkul kÕymet ödünç
piyasasÕ, piyasalarÕn gözetim, denetim ve fiyatlarÕn izlenmesi açÕsÕndan gerekli verileri
sa÷layacaktÕr.
Aúa÷Õda örnek olarak verilen üç ülkede de düzenleyici kurumlarÕn ne úekilde
menkul kÕymet ödünç iúlemlerini yönettikleri gösterilmiútir238.
Brezilya
Brezilya¶daki takas ve saklama kurumu (The Brazilian Clearing and
Depository Corporation (CBLC)) menkul kÕymet ödünç iúlemlerinin takasÕndan
sorumlu tek merkezi garantör kurumdur. Piyasa úeffaftÕr ve CBLC açÕk pozisyonlarÕ
ønternet sitesinde yayÕnlamaktadÕr. Menkul kÕymet ödünç programÕ, temerrütleri
azaltmak için CBLC'nin takas sistemi ile iliúkili bir úekilde çalÕúmaktadÕr. Takasbank'ta
bulunan Ödünç Pay Senedi PiyasasÕ ile benzerlik göstermektedir.
Japonya
Tokyo BorsasÕ (The Tokyo Stock Exchange) ikili bir piyasa sistemini
desteklemektedir. BazÕ menkul kÕymetler Japan Securities Finance Co. (JSF) den ödünç
238

Vodia Group Research Report, Stock Exchanges and the Growth of Securities Lending: A Report
for the World Federation of Exchanges, November 2007,
http://www.vodiagroup.com/site/stockexchangegrowthreport.php, (Eriúim: 07 Haziran 2008), s.25-26.
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alÕnmakta di÷erleri karúÕlÕklÕ kredi anlaúmasÕ (borrowed on a bilateral credit basis)
kapsamÕnda ödünç alÕnmaktadÕr. JSF menkul kÕymet finansmanÕ konusunda
uzmanlaúmÕú piyasada iúlem yapan bir kurumdur. JSF sisteminde iúlem yapan
katÕlÕmcÕlar ihtiyaç durumlarÕnda menkul kÕymetleri ödünç almaktadÕrlar ve JSF
merkezi takas tarafÕ (the central credit counterparty) olarak davranmaktadÕr. KarúÕlÕklÕ
anlaúma sistemi ABD modeline benzemektedir, bu modelde bankalar ve broker¶ler
birbirlerinden e÷er belirli bir (credit counterparty agreement) merkezi takas tarafÕ
anlaúmasÕ var ise ödünç alÕp vermektedirler.
øngiltere/ABD
øngiltere bankalara ve broker¶lere, iste÷e ba÷lÕ olarak katÕlÕmcÕlarÕn dahil
olaca÷Õ veya hariç tutulmak isteyebilecekleri karúÕlÕklÕ ödünç anlaúmalarÕ yapmalarÕna
izin vermektedir. AynÕ zamanda bazÕ merkezi takas tarafÕ (central credit counterparty)
sistemleri de mevcuttur. Bunlardan biri ABD Options Clearing Corporation¶s (OCC)
programÕdÕr. Bu sistemler merkezileútirilmiú piyasalar gibi davranmazlar ve menkul
kÕymet ödünç iúlemlerini de izleyip takip etmezler. OCC sistemi ödünç alan ve ödünç
veren açÕsÕndan kredileri garanti eder. øngiltere¶de bu çeúit bir merkezi program
olmamakla birlikte pek çok kurum piyasa fÕrsatlarÕnÕ araútÕrmaktadÕr.
Bir ülkenin düzenleyici kurumlarÕ merkezi takas taraflarÕna (central credit
counterparties) sahip olma tercihinde bulunabilirler, bu tercih do÷ru veya yanlÕútÕr
úeklinde yorumlanamaz. Brezilya ve Türkiye modelinde tüm ödünç aktivitesi
düzenleyici

otoritelerin

gözetiminde

yapÕlmaktadÕr.

Piyasaya

ait

veriler

merkezileútirilmiútir ve istenirse yatÕrÕmcÕlara açÕk bir úekilde da÷ÕtÕlmaktadÕr. Di÷er
yandan merkezi takas taraflarÕ (central credit counterparties) ve bunlarÕn getirmiú
oldu÷u yükümlülük, kural ve kÕsÕtlamalar yatÕrÕmcÕlarÕn aktivitelerini ve açÕk piyasa
davranÕúÕnÕ sÕnÕrlayabilir. Hong Kong Borsa µsÕnda (Hong Kong Stock Exchange)
iúlemler ile ilgili kÕsÕtlamalarÕn daha esnek olmasÕ yüksek volatilitenin yaúandÕ÷Õ
günlerde yatÕrÕmcÕlara sÕnÕrlÕ bir koruma sa÷layarak piyasanÕn kendini açÕk bir úekilde
ifade etmesini veya tepki vermesini sa÷lamaktadÕr. Tüm dünya genelinde borsalar kendi
ulusal piyasa yapÕlarÕnÕ dikkate alarak hangi sistemin en iyi úekilde çalÕúaca÷Õna karar
vermelidirler.
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Türkiye¶de

bütün

menkul

kÕymet

kredileri

Takasbank

aracÕlÕ÷Õ

ile

yürütülmektedir. Üyelerin ödünç alabilmesi için iki taraflÕ kredi sözleúmeleri yapmasÕ
gerekmektedir. Takasbank merkezi takas kuruluúudur ancak Ödünç Pay Senedi
PiyasasÕ¶nda (ÖPSP) garantör de÷ildir. Bununla birlikte menkul kÕymet ödünç iúlemleri
Takasbank¶Õn bu sistemdeki rolü sebebi ile úeffaftÕr.
Clearstream Banking (Frankfurt, Lüksembourg)239
UluslararasÕ takas ve saklama kuruluúu Cedelbank ve Avrupa¶nÕn en büyük
ulusal takas ve saklama kuruluúu Deutsche Borse Clearing, MayÕs 1999¶da aldÕklarÕ
kararla birleúmiúlerdir. Bu iki dev kurumun birleúerek oluúturduklarÕ yeni kuruluúun adÕ
Clearstream International olarak belirlenmiútir. Clearstream International iki ana
kurumdan oluúmaktadÕr:
 Clearstream Banking ve
 Clearstream Services.
Clearstream Banking takas ve saklamadan oluúan görevleri üstlenirken,
Clearstream Services ise teknik destek ve yazÕlÕm deste÷i sa÷lamaktadÕr. Clearstream
Banking, takas ve saklama iúlevini Clearstream Banking Frankfurt ve Clearstream
Banking Luxemburg ofisleri aracÕlÕ÷Õyla yürütmektedir.
Kurumlar, bu birleúme ile AvrupalÕ yatÕrÕmcÕlara daha düúük maliyetle daha
kaliteli hizmet sa÷lamayÕ planlamaktadÕrlar.
Aúa÷Õda menkul kÕymet ödünç hizmeti veren kurumlar listelenmiútir.
•

EuroClear (øngiltere)240

•

Monte Titoli (øtalya)241

•

øberClear (øspanya)

239

http://www.clearstream.com
http://www.euroclear.com
241
http://www.montetitoli.it
240
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•

State Street Bank (ABD)242

•

National Securities Clearing Corporation (ABD)243

Aúa÷Õda menkul kÕymet ödünç hizmeti veren OTC piyasalar listelenmiútir.
•

Sunguard Enterprises (Loanet) (ABD)

•

eSEcLEnding (ABD)244

3.4. Türkiye¶de Menkul KÕymet Ödünç UygulamalarÕ
3.4.1. Genel AçÕklama
Türkiye¶deki menkul kÕymet ödünç iúlemlerinin; øMKB Takas Ve Saklama
BankasÕ A.ù. aracÕlÕ÷Õyla gerçekleútirilen ödünç iúlemleri aracÕ kurumlarÕn kendi
bünyelerinde gerçekleútirdikleri ödünç iúlemleri olmak üzere iki grup altÕnda
sÕnÕflandÕrÕlmasÕ

gerekmektedir.

Takasbank¶tan

sa÷lanan

veriler

çerçevesinde,

Takasbank aracÕlÕ÷Õnda gerçekleútirilen ödünç iúlemlerinin hacmi ve uygulama esaslarÕ
hakkÕnda bilgi sahibi olmakla birlikte, piyasada gerçekleúen ödünç iúlemleri için aynÕ
úeyi söylemek mümkün de÷ildir. Bu sebeple bu bölümde sadece Takasbank Ödünç Pay
Senedi PiyasasÕ iúlemleri ele alÕnmÕútÕr.
3.4.2. Sermaye PiyasasÕ Kurulu Düzenlemeleri
Türkiye¶de ödünç menkul kÕymet iúlemlerinin esaslarÕnÕ belirleyen temel
düzenleme, SPK¶nÕn Seri:V, No:18 Kredili Menkul KÕymet AçÕ÷a SatÕú ve Menkul
KÕymetlerin Ödünç Alma ve Verme øúlemleri HakkÕndaki Tebli÷i (Tebli÷)¶dir.
øMKB Takas ve Saklama BankasÕ A.ù. (Takasbank) esas sözleúmesinin ³Amaç
ve Konu´ baúlÕklÕ 3.4. maddesinin (c) bendinde, Takasbank¶Õn faaliyet amaçlarÕ arasÕnda
³...øMKB veya görev verilecek di÷er borsa üyelerinin takas iúlemlerinin süresinde
sonuçlandÕrÕlmasÕ amacÕyla gerek takas açÕklarÕ gerekse açÕ÷a satÕú iúlemleri için
242

http://www.statestreet.com
http://www.dtcc.com
244
http://www.eseclending.com
243
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müúterilerin ve kurumsal yatÕrÕmcÕlarÕn da taraf olabilece÷i menkul kÕymet ödünç alma
ve verme mekanizmalarÕ kurmak ve iúletmek...´ sayÕlmÕútÕr. Bu amaçla Takasbank
tarafÕndan 1996 yÕlÕnÕn son çeyre÷inde ³Ödünç Menkul KÕymet Kredisi (ÖMK)´
iúlemleri uygulamaya konmuútur.
Borsa¶da iúlem gören hisse senetlerine iliúkin kayÕtlar, SPK¶nÕn 28 Ekim 2005
tarih, 43/1318 sayÕlÕ kararÕ do÷rultusunda 28 KasÕm 2005 tarihi itibariyle Merkezi KayÕt
Kuruluúu A.ù.¶ye aktarÕlmÕútÕr.
Sermaye PiyasasÕ AraçlarÕnÕn Kredili AlÕm, AçÕ÷a SatÕú ve Ödünç Alma ve
Verme øúlemleri HakkÕnda Tebli÷in Revizyonu (Resmi Gazete: 8.6.2005, 25839) ile
øMKB Takas ve Saklama BankasÕ A.ù. tarafÕndan hazÕrlanan Ödünç Pay Senedi
PiyasasÕ Uygulama EsaslarÕ Yönetmeli÷i yürürlü÷e girmiútir.
Ödünç Pay Senedi PiyasasÕ Uygulama EsaslarÕ Yönetmeli÷i245 uluslararasÕ
normlara uygun, etkin, sistemik riskten uzak, güvenli, hacimli ve yurtdÕúÕnda muadili
piyasalarla rekabet edebilecek, aracÕ kurumlarÕn takas yükümlü÷ünü yerine getirmesini
kolaylaútÕracak bir ödünç piyasasÕnÕn kurulabilmesi amacÕyla hazÕrlanmÕú ve devreye
girmiútir.
28 KasÕm 2005 tarihinde ³Ödünç Pay Senedi PiyasasÕ (ÖPSP) ´nÕn faaliyete
baúlamasÕ ile beraber ³Ödünç Menkul KÕymet Kredisi (ÖMK)´ uygulamasÕna son
verilmiútir.
3.4.3. øMKB Takas ve Saklama BankasÕ A.ù. AracÕlÕ÷Õnda Ödünç Pay
Senedi PiyasasÕ
Ödünç Pay Senedi PiyasasÕ¶nÕn kurulmasÕndaki amaç, Sermaye PiyasasÕ
Kurulu¶nca onaylanan tür ve miktarda teminat göstererek belirli bir dönem için Pay
Senedi ve Borsa YatÕrÕm Fonu KatÕlma Belgesi ödünç almak isteyen AracÕ KuruluúlarÕn
taleplerinin, portföylerine ilave getiri ve piyasada oluúacak temerrütlerin minimuma
indirilmesini sa÷lamak amacÕyla, Pay Senedi ve Borsa YatÕrÕm Fonu KatÕlma Belgesi

245

Takasbank A.ù., Ödünç Pay Senedi PiyasasÕ Uygulama EsaslarÕ Yönetmeli÷i,
http://www.takasbank.com.tr/UserFiles/Documents/OPSPYONETMELIK.pdf (Eriúim: 07 Haziran 2008).
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ödünç vermek ve vade sonunda bunlarÕ mislen geri almak isteyen AracÕ KuruluúlarÕn
teklifleri ile karúÕlaúmasÕnÕ sa÷lamaktÕr.
Takasbank, Tebli÷¶in ilgili maddesinde verilen yetki ve SPK¶ca onaylanan
Ödünç Pay Senedi Uygulama EsaslarÕ Yönetmeli÷i çerçevesinde, Piyasa¶da alÕnan iúlem
teminatlarÕ dahilinde, takasÕn sonlanmasÕna aracÕlÕk eden ve Piyasa¶yÕ iúleten kurumdur.
3.4.3.1. øúleyiú EsaslarÕ
Ödünç Pay Senedi piyasasÕ iúleyiú esaslarÕ aúa÷Õda açÕklanmÕútÕr246.
Piyasada, SPK¶ca Tebli÷ kapsamÕna giren ödünç iúlemlerini yapmalarÕ
yasaklananlar dÕúÕndaki aracÕ kuruluúlar iúlem yapabilirler.
Piyasada iúlem yapmak isteyen aracÕ kuruluúlarÕn, úekli ve kapsamÕ Takasbank
tarafÕndan belirlenmiú ³Ödünç Pay Senedi PiyasasÕ Taahhütnamesi´ni imzalamalarÕ ve
temsilcilerini Takasbank¶a bildirmeleri gerekmektedir.
Piyasa¶da iúlemler temsilciler aracÕlÕ÷Õyla verilen emirler ile yapÕlÕr.
Temsilciler; aracÕ kuruluú veya müúterileri adÕna piyasada; emir verebilir, verilmiú
emirleri iyileútirebilir ve vadesi gelen iúlemleri kapatabilirler.
Aúa÷Õdaki durumlarda aracÕ kuruluúlar piyasada iúlem yapamazlar:
•

øMKB ve SPK tarafÕndan faaliyetlerinin (geçici veya sürekli)
durdurulmasÕ,

•

øMKB üyeli÷inden çÕkarÕlmasÕ,

•

Piyasada, iúlem komisyonu (ödünç verene ödenecek olan komisyon)
nedeni ile temerrütte olmalarÕ ve/veya ödenmemiú Takasbank komisyon
borçlarÕnÕn olmasÕ

246

Takasbank A.ù., 25/11/2005 tarihli 855 nolu Genel Mektubu, http://www.takasbank.com.tr (Eriúim: 07
Haziran 2008).
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AracÕ kuruluú veya müúterileri ile ilgili olarak MKK nezdindeki hesaplarÕnda
herhangi bir kÕsÕtlamanÕn olmasÕ durumunda, bahse konu aracÕ kuruluú ve müúterileri,
kÕsÕtlÕlÕk durumlarÕ ortadan kalkÕncaya kadar yeni iúlem yapamazlar.
Piyasada kÕymet temerrüdünde veya teminat tamamlama ça÷rÕsÕ durumunda
olan aracÕ kuruluú veya müúterileri, bu durumlarÕ ortadan kalkÕncaya kadar yeni iúlem
yapamazlar.
AyrÕca teminatÕna haciz gelmiú olan veya haklarÕnda iúlem yasa÷Õ bulunan
aracÕ kuruluú veya müúterileri de, haczin veya iúlem yasa÷ÕnÕn bulundu÷u sürece yeni
iúlem yapamazlar.
øúlemlere Konu KÕymetler ve Piyasa De÷eri
Piyasada iúlemlere konu olabilecek kÕymetler, øMKB Ulusal Pazardaki Pay
Senetleri ve Borsa YatÕrÕm FonlarÕ KatÕlma Belgeleridir. øúleme konu kÕymet piyasa
de÷eri; bir gün önceki son seansta oluúan a÷ÕrlÕklÕ ortalama fiyat ile iúleme konu kÕymet
adedinin çarpÕmÕ sonucu elde edilir. E÷er bir gün önceki son seansta iúlem
gerçekleúmemiúse, piyasa de÷eri hesaplamasÕnda yine son seansa ait en iyi alÕú ve en iyi
satÕú emirlerinin aritmetik ortalamasÕ ile bulunan fiyat kullanÕlÕr. En iyi alÕú veya en iyi
satÕú emirlerinden birinin olmamasÕ halinde önceki seans a÷ÕrlÕklÕ ortalama fiyat alÕnÕr.
Vadeler
Verilecek emirlerin vadesi;
•

1 haftaya kadar her gün,

•

1, 2 ve 3 hafta,

•

1, 2, 3, 6, 9 ve 12 aydÕr.

Komisyon OranlarÕ
Piyasada yapÕlan iúlemlerin komisyon oranlarÕ taraflarca serbestçe belirlenir.
Emir komisyon adÕmlarÕ % 0.01 (onbinde bir) ve katlarÕ olacak úekilde sisteme girilir.
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Komisyon hesaplanÕrken, 1 yÕl = 365 gün olarak alÕnÕr. Emir komisyon adÕmlarÕ piyasa
koúullarÕna göre Takasbank tarafÕndan belirlenip duyurulur.
Seanslar ve Seans Saatleri
Piyasada iúlemler aynÕ gün valörlü, saat 09:30-12:00 ve 13:30-16:15 olmak
üzere 2 seanstÕr.
3.4.3.2. Teminatlara øliúkin Esaslar
Türleri
Piyasa¶da AracÕ KuruluúlarÕn verebilecekleri teminatlarÕn türleri ve kullanÕlan
kÕsaltmalarÕ aúa÷Õda belirtilmiútir:
•

NK Nakit

•

HB Hazine Bonosu

•

DT Devlet Tahvili

•

PS

Pay Senedi

•

YF

YatÕrÕm Fonu KatÕlma Belgesi

•

BYF Borsa YatÕrÕm Fonu KatÕlma Belgesi

•

AL AltÕn

•

TM

Teminat Mektubu

Tüm teminatlar sisteme aracÕ kuruluú ve müúteri detayÕ ile tanÕmlanÕr.
Teminat/risk kontrolü, aracÕ kuruluú ve müúteri bazÕnda yapÕlÕr.
YTL

cinsi

nakit

teminatlar

Takasbank

tarafÕndan

nemalandÕrÕlÕr.

NemalandÕrma, günlük olarak teminatta tutulan toplam tutar üzerinden yapÕlÕr.
Takasbank Fon Yönetimi Müdürlü÷ünce verilen ortalama günlük faiz oranÕ üzerinden
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faiz hesaplanarak, aracÕ kuruluú hesaplarÕna aktarÕmÕ günlük olarak yapÕlÕr. Faiz oranÕ
bildirilirken, yasal mali yükümlülüklerden do÷an maliyetler faiz oranÕndan düúülür.
Teminat OranlarÕ
BaúlangÕç Teminat OranÕ:
Ödünç iúleminin yapÕlabilmesi için toplam %120¶si kadar de÷erlenmiú teminat
olmasÕ gerekmektedir.
Toplam de÷erlenmiú teminatÕn içindeki; NK, HB, DT, PS, BYF veya YF türü
kÕymetlerin piyasa de÷erleri toplamÕ, toplam ödünç borcunun en az %100¶ü kadar
olmalÕdÕr.
Toplam de÷erlenmiú teminatÕn içindeki AL ve TM türü kÕymetlerin piyasa
de÷erleri toplamÕ, toplam ödünç borcunun en fazla % 20¶si kadar olabilir.
AyrÕca teminata alÕnan her bir çeúit Pay Senedinin de÷erlenmiú tutarÕ, toplam
ödünç alÕnan kÕymetin piyasa de÷erinin %20¶sini geçemez.
Sürdürme Teminat OranÕ :
Toplam ödünç borcunun (piyasa de÷erinin) % 105¶idir.
Teminat Tamamlama Ça÷rÕsÕ (Margin Call) ve Ça÷rÕya UymamanÕn
SonuçlarÕ
Toplam de÷erlenmiú teminatÕn, ödünç alÕnan kÕymetin piyasa de÷erinin
sürdürme teminat oranÕnÕn altÕna düútü÷ü durumlarda, Takasbank tarafÕndan teminat
tamamlama ça÷rÕsÕ yapÕlÕr ve ilgili aracÕ kuruluú veya müúterilerinin teminatÕnÕn
baúlangÕç teminat oranÕna tamamlanmasÕ istenir.
Her gün yapÕlan teminat de÷erlemesi sonucu; aracÕ kuruluú veya müúterilerin
her birinin toplam teminatÕ, toplam piyasa borcunun sürdürme teminat oranÕnÕn altÕna
düútü÷ü taktirde, aracÕ kuruluúa, banka tarafÕndan teminat tamamlama ça÷rÕsÕ yapÕlÕr ve
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ilgili aracÕ kuruluúun veya müúterilerinin teminatÕnÕ, baúlangÕç teminat oranÕna
tamamlamasÕ istenir.
Teminat tamamlama ça÷rÕsÕna muhatap aracÕ kuruluú veya müúterilerinin,
piyasada yeni iúlem yapmasÕna izin verilmez.
Teminat tamamlama ça÷rÕsÕnÕn yapÕldÕ÷Õ gün, gün sonuna kadar, aracÕ kuruluú
veya müúterilerinin istenen ek teminatÕ yatÕrmalarÕ gerekmektedir.
Teminat tamamlama ça÷rÕsÕna uyulmamasÕ durumunda, ça÷rÕya muhatap aracÕ
kuruluú veya müúterilerinin teminatlarÕ nakde dönüútürülüp kÕymet alÕnarak vadesi en
yakÕn olan ödünç borcundan baúlanarak teminat oranÕ yeniden baúlangÕç oranÕna
ulaúÕlÕncaya kadar ödünç borçlarÕ tasfiye edilir. Vade kÕrÕlarak kapatÕlan ödünçler için
vade sonuna kadar tahakkuk edecek olan komisyon tutarÕ, ödünç alan aracÕ kuruluútan
tahsil edilerek ödünç veren aracÕ kuruluúa aktarÕlÕr.
Teminatlardan Do÷an Haklar
Teminatta bulunan kÕymetlerden do÷an haklar teminatÕ verenindir. AracÕ
kuruluúlarÕn kendi veya müúterileri adÕna teminat olarak vermiú olduklarÕ pay
senetlerinin sermaye arttÕrÕmÕ (sermaye arttÕrÕmÕ bedelli ise, aracÕ kuruluú ve/veya
müúterilerinin rüçhan hakkÕ bedelini ödemesinden sonra) veya kar payÕ haklarÕ, aracÕ
kuruluú adÕna Takasbank tarafÕndan kullanÕlarak, iúlemler sonucu elde edilen yeni
paylar ve nakit tutarlar yine aynÕ aracÕ kuruluú ve/veya müúterilerinin teminat hesabÕna
aktarÕlÕr.
3.4.3.3. Emirler
Emirlerin øletilmesi
Emirler, AracÕ KuruluúlarÕn ofislerinde bulunan Takasbank terminalleri vasÕtasÕ
ile piyasaya iletilecek olup, her bir emre; kÕymet kodu, adedi, komisyon oranÕ, vadesi,
emir tipi ile emrin ait oldu÷u aracÕ kuruluú veya müúterilerin no.su veya kodu (yatÕrÕm
fonu veya ortaklÕ÷Õ olmasÕ durumunda) yazÕlÕr. Emir girildi÷inde sistem tarafÕndan
³emir numarasÕ´ verilir. Temsilci verdi÷i emirle ilgili yapmak istedi÷i de÷iúikliklerde
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sistem tarafÕndan verilen bu numarayÕ kullanÕr. De÷iútirilen emirler yeni emir numarasÕ
ve zamanÕ alÕrlar.
Ödünç teklifi verildi÷i anda, emre konu miktardaki kÕymet, emri veren aracÕ
kuruluú veya müúterilerinin; MKK nezdindeki Serbest Alt HesabÕndan, ÖPSP Alt
HesabÕna virmanlanÕr. Teklifin sisteme girilebilmesi için bu virman úarttÕr.
Ödünç talebinin sisteme girilebilmesi için ise, emrin verildi÷i aracÕ kuruluú
veya müúterilerinin yeterli teminatÕnÕn bulunmasÕ gerekmektedir.
Emir Türleri
Verilecek emirlerin türleri;
•

SeanslÕk Emir

•

Günlük Emir

•

KalanÕ øptal Et´ Emri (KøE)

•

Blok Eúleúmezse øptal Et´ Emri (BEøE)

Limitler ve øúlem SÕnÕrlarÕ
Ödünç talep eden aracÕ kuruluú veya müúterilerinin de÷erlenmiú teminatÕ
oranÕnda limit belirlenir.
Teklif verilebilmesi için, teklifi veren aracÕ kuruluú veya müúterilerinin MKK
nezdindeki Serbest Alt HesabÕnda ödünce konu kÕymetlerin mevcut bulunmasÕ
gerekmektedir.
Teklif verenler için herhangi bir teminat úartÕ bulunmamaktadÕr.
øúlemler adet ve katlarÕ bazÕnda gerçekleúir.
Vadesi o gün dolan bir alÕú iúlemi için, ilgili aracÕ kuruluú veya müúterilerinin
tekrar aynÕ senetten talep etmesi durumunda risk rakamÕ, vadesi dolan borcun halen
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kapatÕlmamÕú adedi ile talep adedinden büyük olanÕ üzerinden hesaplanÕr. Ancak bu
talep uygun bir teklif ile eúleúti÷inde, eúleúme sonucu alÕnan kÕymetin adedi ile vadesi
gelen iúlemin adedinden küçük olanÕ MKK nezdindeki Ödünç Kapama Blokaj HesabÕna
alÕnÕr ve Ödünç Kapama EkranÕ¶ndan aracÕ kuruluú tarafÕndan kapatÕlÕr. Bu úekilde,
vadesi gelen bir alÕúÕn ilave teminat vermeksizin yeniden talep edilerek kapatÕlmasÕ
imkanÕ sa÷lanmaktadÕr. Ödünç Kapama Blokaj HesabÕndaki kÕymetlerin farklÕ bir
kuruluú veya hesaba virmanlanmasÕ mümkün de÷ildir.
KÕymet bazÕnda en büyük emir için iki kÕsÕt bulunmaktadÕr. Bunlar:
•

Girilecek emrin adedi kÕymet bazÕnda øMKB¶nin belirledi÷i ³bir defada
iúlem yapÕlabilecek maksimum adet miktarÕ´nÕ aúamaz.

•

Girilecek emrin piyasa de÷eri 1,5 milyon YTL.sÕnÕ aúamaz. øMKB spot
piyasada yapÕlacak de÷iúiklikler aynen yansÕtÕlacaktÕr.

Eúleúme
Emirler, talepte en yüksek, teklifte en düúük komisyon oranlÕ emirlere öncelik
verilerek eúleúir. Komisyon oranÕnÕn aynÕ oldu÷u emirlerde, zaman önceli÷i geçerlidir.
øúlem gerçekleútiren taraflara, iúlemin karúÕ tarafÕndaki aracÕ kuruluú veya
müúteri bilgisi verilmez.
Eúleúmede her iki taraf, aracÕ kuruluú veya müúterilerinin (hesap numaralarÕnÕn
veya kodlarÕnÕn) farklÕ olmasÕ úartÕyla, aynÕ aracÕ kuruluú olabilir. Gerçekleúmiú
iúlemlerin (sözleúmelerin) iptali mümkün de÷ildir.
Bilgi Da÷ÕtÕm EkranlarÕ
Piyasa bilgilerine veri da÷ÕtÕm ekranlarÕ vasÕtasÕ ile eriúilir. Sisteme girilen
emirler ve iúlemler piyasa ekranlarÕna yansÕtÕlÕr. Bilgi da÷ÕtÕm úirketleri ve ekran kodlarÕ
ile ekranlara iliúkin özellikler Takasbank tarafÕndan duyurulur.
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3.4.3.4. Takas ve Ödemeler
Ödünce Konu KÕymetin TakasÕ
øúleme konu kÕymetin takasÕ, ödünç iúleminin gerçekleúti÷i anda ödünç verenin
MKK nezdindeki ÖPSP Alt hesabÕndan ödünç alanÕn MKK nezdindeki Serbest Alt
hesabÕna veya Ödünç Kapama Blokaj HesabÕna aktarÕm suretiyle yapÕlÕr.
Ödünç Kapama
Piyasa¶da vadesi gelen ödünç borçlarÕnÕn son kapama saati 16:30¶dur. Gün
içinde ödünç borcu kÕsmen veya tamamen aracÕ kuruluú ofislerindeki Takasbank
ekranlarÕndan kapatÕlabilir. AracÕ kuruluú veya müúterilerin kapatÕlmak istenen ödünç
borcunun konu oldu÷u kÕymetten Ödünç Kapama Blokaj HesabÕnda bakiye olmasÕ
durumunda Takasbank tarafÕndan da kapama yapÕlabilir.
Kapama sonrasÕ iade edilen kÕymetler ödünç veren aracÕ kuruluú veya
müúterilerinin MKK nezdindeki Serbest Alt HesaplarÕna iade edilir.
KapatÕlmak istenen ödünç borcunun konu oldu÷u kÕymetten Ödünç Kapama
Blokaj HesabÕnda bakiye olmasÕ durumunda, kapama iúlemi serbest hesaptan
yapÕlamaz, Ödünç Kapama Blokaj HesabÕndan yapÕlmak zorundadÕr.
Saat 16:30 itibariyle halen aynÕ gün vadeli borç bakiyesi bulunan AracÕ
Kuruluú veya Müúterileri temerrüde düúer.
Komisyon Ödemeleri
øúlem komisyonu, vade sonunda ödünç alan aracÕ kuruluúun serbest cari
hesabÕndan tahsil edilerek ödünç verene aktarÕlÕr. Komisyon matrahÕ, iúlemin valör
günündeki piyasa de÷eri olup aúa÷Õdaki formülle hesaplanÕr:
øúlemin Piyasa De÷eri * øúlem Komisyon OranÕ * Gün sayÕsÕ
øúlem Komisyonu = ---------------------------------------------------------------------------36.500

173

Takasbank komisyonu, emrin gerçekleúen kÕsmÕnÕn piyasa de÷erinin belli bir
yüzdesidir.
Takasbank komisyonunun ödenmemesi durumunda AracÕ kuruluúun iúlem
yetkisi komisyon ödenene kadar kaldÕrÕlÕr.
3.4.3.5. Ödünce Konu KÕymetten Do÷an Haklar
Pay senetlerinden do÷an mali haklar (bedelli, bedelsiz sermaye arttÕrÕmÕ ve kar
payÕ) ödünç verende kalmaktadÕr ancak ödünç veren yönetimsel haklarÕ (oy hakkÕ)
kaybeder.
Kar PayÕ
Ödünce konu menkul kÕymetlerin vadesi içerisinde kar payÕ ödemesi varsa,
ödünç alan AracÕ Kuruluú ilgili tutarÕ Takasbank¶a kar da÷ÕtÕmÕn oldu÷u gün saat
17:00¶a kadar yatÕrmak zorundadÕr. Banka bu tutarÕ ödünç alanÕn serbest hesabÕndan
tahsil eder ve aynÕ anda ödünç verenin serbest hesabÕna aktarÕr. E÷er ödünç alan aracÕ
kuruluú yükümlülü÷ünü yerine getiremezse ilgili tutara kar da÷ÕtÕm günü Takasbank
Borsa Para PiyasasÕ¶nda oluúan gecelik faiz oranÕ ortalamasÕnÕn %50 fazlasÕ oranÕnda
ceza faizi uygulanÕr.
Bedelsiz Sermaye ArttÕrÕmÕ
Ödünce konu menkul kÕymetin vadesi içerisinde bedelsiz sermaye artÕrÕmÕ var
ise, bedelsiz sermaye artÕrÕmÕnÕn yapÕldÕ÷Õ gün ödünç alanÕn kÕymet borcu, iúlem
adedinin bedelsiz sermaye artÕrÕm oranÕ ile çarpÕmÕ sonucu bulunacak adet kadar
artÕrÕlÕr. Ödünç alan, iúlemin vade sonunda baúlangÕçta aldÕ÷Õ adede ilave olarak bedelsiz
sermaye artÕrÕmÕ sonucu artan adedi de getirmekle yükümlüdür.
Bedelli Sermaye ArttÕrÕmÕ
Ödünce konu pay senedinin iúlemin vadesi içerisinde bedelli sermaye artÕrÕmÕ
var ise, ödünç veren aracÕ kuruluúlar, kendilerinin veya müúterilerinin bedelli sermaye
artÕrÕmÕna katÕlÕp katÕlmayaca÷ÕnÕ ve e÷er katÕlÕyorsa katÕlma oranÕnÕ bilgi iúlem sistemi
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üzerinden Takasbank¶a bildirmeli ve rüçhan hakkÕ ödemesini yapmalÕdÕr. Takasbank,
ödünç verenin serbest hesabÕndan tahsil etti÷i rüçhan hakkÕ tutarÕnÕ aynÕ anda ödünç
alanÕn serbest hesabÕna aktarÕr. Nakit aktarÕmÕnÕn ardÕndan ödünç alanÕn pay senedi
borcu, ödünç verenin ödedi÷i katÕlÕm payÕ oranÕnda artar. Ödünç alan, iúlemin vade
sonunda baúlangÕçta aldÕ÷Õ adede ilave olarak sermaye artÕrÕmÕ sonucu artan adedi de
getirmekle yükümlüdür.
Bedelli sermaye artÕrÕmÕ baúlangÕç tarihi ve kar payÕ tarihi aynÕ gün ise
otomatik mahsup iúlemi yapÕlÕr.
Ödünce Konu KÕymetin Geri Ça÷rÕlmasÕ (vadenin kÕrÕlmasÕ)
Ödünç alanÕn ödünç aldÕ÷Õ kÕymeti vadeden önce getirip iúlemi kapatmayÕ
isteme hakkÕ bulunmamaktadÕr.
Ödünce konu pay senedinin ihraççÕsÕ olan úirketin, ödüncün iúlem gününden
sonra Genel Kurul tarihi açÕklamasÕ ve Genel Kurul tarihinin vade tarihinden önceki
tarihe rastlamasÕ durumunda, ödünç veren ödüncü geri ça÷Õrma hakkÕnÕ kullanabilir.
Takasbank¶Õn ödünç verenin bu talebini ödünç alana iletmesinden sonra, ödünç alan 3 iú
günü içinde ödünce konu kÕymetleri geri vermekle yükümlüdür. Bu durumda, iúlemin
kapama gününe dek tahakkuk etmiú olan komisyon tutarÕnÕn yarÕsÕ Takasbank
tarafÕndan ödünç alandan tahsil edilerek, ödünç verene ödenir. KapatÕlmayan iúlemler
için temerrüt hükümleri uygulanÕr.
øúlem yasa÷Õ uygulanan aracÕ kuruluú veya müúterilerinin halen vadesi
gelmemiú tüm mevcut ödünç alma ve verme iúlemleri geri ça÷ÕrÕlÕr. Ödünç alan veya
verenlerin ça÷rÕyÕ kabul etmeme haklarÕ bulunmayÕp en geç 3 iú günü içinde ça÷rÕya
uymak ve iúlemlerini kapatmak zorundadÕrlar. Piyasa¶da iúlem yapacak aracÕ
kuruluúlarÕn müúterileri ile imzalayacaklarÕ sözleúmelerde, iúlem yasa÷Õ gelmesi
durumunda iúlemin kesilece÷ine dair bir madde konulmasÕ gerekmektedir. Vadesi
de÷iútirilen ödünç iúlemleri, iúlem yasaklÕ kÕymetlerle kapatÕlamaz. AracÕ kuruluú veya
müúterilerinin ödünç borçlarÕnÕ, iúlem yasa÷Õ uygulanmamÕú kÕymetlerle kapatamamasÕ
durumunda ise temerrüt hükümleri uygulanÕr. Bu tür vade kÕrma iúlemlerinde, iúlem
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kapandÕ÷Õ an itibariyle tahakkuk edecek olan komisyon tutarlarÕ ödünç alanlardan tahsil
edilerek ödünç verenlere ödenir.
Takasbank, ÖPSP¶nda açÕk iúlemi olan bir aracÕ kuruluúun, øMKB veya SPK
tarafÕndan faaliyetlerinin geçici veya sürekli olarak durdurulmasÕ, iflas veya tasfiyeye
tabii tutulmasÕ, borsa üyeli÷inden çÕkarÕlmasÕ veya herhangi bir nedenle menkul
kÕymetler üzerinde iúlem yapmalarÕnÕn yasaklanmasÕ durumunda, aracÕ kuruluúun ve
müúterilerinin halen vadesi gelmemiú tüm mevcut ödünç alma ve verme iúlemlerini geri
ça÷ÕrÕr. Ödünç alan veya verenlerin ça÷rÕyÕ kabul etmeme haklarÕ bulunmayÕp en geç 3
iú günü içinde ça÷rÕya uymak ve iúlemlerini kapatmak zorundadÕrlar. KapatÕlmayan
iúlemler için temerrüt hükümleri uygulanÕr. Bu tür geri ça÷Õrma iúlemlerinde, iúlem
kapandÕ÷Õ an itibariyle tahakkuk edecek olan komisyon tutarlarÕ ödünç alanlardan tahsil
edilerek ödünç verenlere ödenir.
MKK¶ca üzerine haciz uygulanmÕú veya hareketsizleútirilmiú olan teminatlarÕn
teminat de÷erlemesine alÕnmayÕp, de÷iútirilmesi istendi÷inde, aracÕ kuruluú veya
müúterisi tarafÕnca e÷er teminatlar de÷iútirilmez veya eksik kÕsÕm tamamlanmaz ise ve
devamÕnda teminatlarÕn riski karúÕlamaya yeterli olmamasÕ durumunda, teminatÕna haciz
gelen veya hareketsizleútirilen aracÕ kuruluú veya müúterisinin piyasa¶da ödünç veren
konumunda oldu÷u iúlemleri en yakÕn vadeden baúlamak üzere baúlangÕç teminat
oranÕna ulaúÕncaya kadar geri ça÷rÕlÕr. Ödünç alanlarÕn ça÷rÕyÕ kabul etmeme haklarÕ
bulunmayÕp en geç 3 iú günü içinde ça÷rÕya uymak ve iúlemlerini kapatmak
zorundadÕrlar. Bu tür vade kÕrma iúlemlerinde, iúlem kapandÕ÷Õ an itibariyle tahakkuk
edecek olan komisyon tutarlarÕ ödünç alanlardan tahsil edilerek ödünç verenlere ödenir.
Ödünç iúlemine konu olmuú bir pay senedinin sÕrasÕnÕn øMKB¶de kapatÕlmasÕ
durumunda, sÕranÕn kapatÕlmasÕnÕ takip eden iú günü seans açÕlana kadar øMKB¶ce bir
haftaya kadar belirli bir süre sonunda iúleme açÕlaca÷ÕnÕn beyan edilmemesi durumunda
ertesi gün, mevcut, o gün ve ileri vadeli tüm ödünç iúlemlerinin vadesi kÕrÕlarak
kapatÕlmasÕ istenir. KapatÕlmayan iúlemler için temerrüt hükümleri uygulanÕr. Bu tür
vade kÕrma iúlemlerinde, iúlem kapandÕ÷Õ an itibariyle tahakkuk edecek olan komisyon
tutarlarÕ ödünç alanlardan tahsil edilerek ödünç verenlere ödenir.
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Teminat Tamamlama Ça÷rÕsÕna uyulmamasÕ durumunda, ça÷rÕya muhatap
aracÕ kuruluú veya müúterilerinin teminatlarÕ nakde dönüútürülüp kÕymet alÕnarak vadesi
en yakÕn olan ödünç borcundan baúlanarak teminat oranÕ yeniden baúlangÕç oranÕna
ulaúÕlÕncaya kadar ödünç borçlarÕ tasfiye edilir. Vade kÕrÕlarak kapatÕlan ödünçler için
vade sonuna kadar tahakkuk edecek olan komisyon tutarÕ, ödünç alan aracÕ kuruluútan
tahsil edilerek ödünç veren aracÕ kuruluúa aktarÕlÕr.
3.4.3.6. Temerrüt
Temerrüt KoúullarÕ
1- Piyasada vadesi gelen ödünç borçlarÕnÕn son kapama saatinde kapatÕlmamasÕ
2- Ödünce konu kÕymetin, aúa÷Õda belirtilen durumlarda vadeden önce geri
ça÷rÕlmasÕ halinde kapatÕlmamasÕ
•

AracÕ Kuruluúun faaliyetlerinin geçici/sürekli olarak durdurulmasÕ,

•

øúlem yasa÷Õ gelmesi,

•

Borsa üyeli÷inden çÕkarÕlmasÕ,

•

Pay senedinin sÕrasÕnÕn kapatÕlmasÕ,

•

øflas ve tasfiyeye tabii tutulmasÕ,

•

AracÕ KuruluúlarÕn herhangi bir nedenle menkul kÕymetler üzerinde
iúlem yapmalarÕnÕn yasaklanmasÕ

Ödünce Konu KÕymet Temerrüdü ve Mali Cezalar
Piyasa¶da vadesi gelen ödünç borçlarÕnÕn son kapama saati 16:30 olup bu saat
itibariyle halen borç bakiyesi bulunan aracÕ kuruluú veya müúterileri temerrüde düúer.
Temerrüde düúülen gün ödünç borcunun saat 17:00¶e kadar kapatÕlmasÕ durumunda
temerrüt faiz oranÕ, aynÕ gün Takasbank Borsa Para PiyasasÕ¶nda oluúan gecelik
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iúlemlerin ortalama faiz oranÕnÕn %50 si kadar olup, temerrüt faiz tutarÕ, temerrüde konu
borcun piyasa de÷eri üzerinden 1 günlük hesaplanarak tahakkuk ettirilir.
Ödünç borcunun, temerrüde düúülen gün saat 17:00¶dan sonra kapatÕlmasÕ
durumunda temerrüt faiz oranÕ, aynÕ gün Takasbank Borsa Para PiyasasÕ¶nda oluúan
gecelik iúlemlerin ortalama faiz oranÕnÕn 2 katÕ kadar olup, temerrüt faiz tutarÕ,
temerrüde konu borcun piyasa de÷eri üzerinden temerrüt süresi boyunca geçen gün
sayÕsÕ kadar hesaplanarak tahakkuk ettirilir. Temerrüdün kapatÕldÕ÷Õ günden sonraki
günün tatil olmasÕ durumunda, tatil günleri için de faiz alÕnÕr. Tahsil edilen temerrüt
faizinin 2/3¶ü ödünç verenlere aktarÕlÕrken, bakiyenin 1/3¶ünü Banka komisyon olarak
alÕr.
Temerrüt süresince, temerrüdün kaynaklandÕ÷Õ aracÕ kuruluú veya müúteri;
piyasada iúlem yapamaz, teminatÕna bloke konulur ve teminat fazlalarÕnÕ çekemez.
Temerrüt durumunda ödünç verene opsiyonel olarak sunulan seçenekler
aúa÷ÕdadÕr:

•

Ödünç verenin, aynÕ úartlarla ödünç iúlemine devam etmesi,

•

TeminatlarÕn nakde dönüútürülerek ödünce konu kÕymetlerin piyasadan
alÕnmasÕ,

•

TeminatlarÕn nakde dönüútürülerek, nakdin ödünç verene verilmesi,

•

TeminatlarÕn piyasa de÷eri ile ödünce konu kÕymetlerin piyasa
de÷erlerinin karúÕlÕklÕ olarak netleútirilmesi,

Genel olarak kÕymet, nakit ve teminat aktarÕmÕ yolu ile borç kapatÕlÕrken,
ödünç verenlerin tercih ettikleri seçenek göz önünde bulundurularak, úu hususlara
uyulur:
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Ödünç verenler birden fazla ise, kÕymet nakit ve teminat aktarÕmÕ yoluyla
borcun kapatÕlmasÕ iúlemi, ilk gerçekleúen ödünç iúleminden baúlanarak yapÕlÕr.
TeminatlarÕn nakde çevrilmesi iúlemine günün piyasa koúullarÕna göre Bankaca
belirlenecek en likit teminattan baúlanÕr.
Teminatlar ödünç verenlere aktarÕlÕrken, tüm teminatlarÕn borcu karúÕlayacak
piyasa de÷eri kadarlÕk kÕsmÕ, ödünç verme oranlarÕnda ödünç verenler arasÕnda
paylaútÕrÕlÕr.
Teminat veya nakit aktarÕmÕyla ödünç borcu kapatÕlÕrken borca esas tutar,
ödünce konu kÕymetin piyasa de÷eridir.
1.Seçene÷in tercih edilmesi durumunda; ödünç borcunun temerrüt durumu
ortadan kaldÕrÕlarak iúlemin baúlangÕcÕndaki (valör günündeki) vade türü ve komisyon
oranÕndan ödünç iúlemi uzatÕlÕr(temdit).
2.Seçene÷in tercih edilmesi durumunda; Banka teminattaki kÕymetleri nakde
dönüútürerek borca konu kÕymeti satÕn alÕp borcu kapatmaya çalÕúÕr. Bu seçenek tercih
edildi÷inde aúa÷Õdakiler sÕrasÕ ile uygulanÕr:
a.Teminatlar borcu kapatmaya yetecek kadar nakde dönüútürülür ve borca konu
kÕymet satÕn alÕnarak ödünç verene iade edilir ve ödünç borcu kapatÕlÕr.
b.TeminatlarÕn borcu kapatmaya yetecek kadar kÕsmÕ nakde dönüútürülür ancak
borç bakiyesinin tümü satÕn alÕnamaz ise, borca konu kÕymetin satÕn alÕnabilen kÕsmÕ
ödünç verene verilir. Bakiye borç ise ödünç verene nakit aktarÕmÕ ile kapatÕlÕr.
c.Teminatlar borcu kapatmaya yetecek kadar nakde dönüútürülemez ise nakde
dönüúen kÕsÕm ile borca konu kÕymetin satÕn alÕnan kÕsmÕ ödünç verene verilir. Borcun
kalan kÕsmÕ ise ödünç verene teminatlarÕn aktarÕmÕ ile kapatÕlÕr.
d.Teminatlar borcu kapatmaya yetecek kadar nakde dönüútürülemedi÷i gibi
nakde dönüútürülen kÕsmÕn tamamÕ ile borca konu kÕymet de satÕn alÕnamaz ise,
kÕymetin satÕn alÕnabilen kÕsmÕ ödünç verene verilir. Bakiye borç ise ödünç verene,
nakit ve teminat aktarÕmÕ ile kapatÕlÕr.
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3.Seçene÷in tercih edilmesi durumunda; ödünç borcu, teminatlarÕn satÕúÕndan
elde edilen nakdin, borcu karúÕlayacak kadarlÕk kÕsmÕnÕn ödünç verene aktarÕlmasÕ
suretiyle kapatÕlÕr. Bu seçenek tercih edildi÷inde aúa÷Õdakiler sÕrasÕ ile uygulanÕr:
a.Teminatlar borcu kapatmaya yetecek kadar nakde dönüútürülür ve nakdin
ödünç verene aktarÕmÕ ile ödünç borcu kapatÕlÕr.
b.Teminatlar borcu kapatmaya yetecek kadar nakde dönüútürülemez ise
öncelikle elde edilen nakit ödünç verene aktarÕlÕr. Bakiye borç ise ödünç verene,
teminatlarÕn aktarÕmÕ ile kapatÕlÕr.
4.Seçene÷in tercih edilmesi durumunda; ödünç borcunun piyasa de÷eri ile
teminatlarÕn piyasa de÷eri karúÕlÕklÕ netleútirilerek ödünç verene aktarÕlmasÕ suretiyle
borç kapatÕlmÕú olur.
3.4.4. AracÕ KurumlarÕn Bünyesinde Geçekleútirilen Menkul KÕymet
Ödünç øúlemleri
SPK µnÕn Seri:V, No:18 Tebli÷i¶nin 4. maddesinde; ³...Kredili menkul kÕymet,
açÕ÷a satÕú ve menkul kÕymetlerin ödünç alma ve verme iúlemlerini, sermaye piyasasÕ
araçlarÕnÕn alÕm satÕmÕna aracÕlÕk yetki belgesine sahip bankalar ve aracÕ kurumlar,
Kurul¶dan izin almak kaydÕyla yapabilir.´ denilmektedir. AnÕlan hüküm çerçevesinde,
94 adet aracÕ kurumun kredili menkul kÕymet, açÕ÷a satÕú ve menkul kÕymetlerin ödünç
alma ve verme izin belgesi bulunmaktadÕr.
AracÕ kurum bünyesinde gerçekleútirilen ödünç menkul kÕymet iúlemlerinde;
ödünce konu olan menkul kÕymetler genel olarak, aracÕ kurumlarÕn kendi
portföylerinden, müúterilerinden veya di÷er aracÕ kurumlardan sa÷lanmaktadÕr.
AracÕ kurumun müúterilerine ait menkul kÕymetler;
a-Kredili hesabÕ bulunmayan müúterilerden alÕnan yazÕlÕ izin çerçevesinde,
b-Müúteri ile ayrÕ bir ödünç sözleúmesi yapÕlmasÕ suretiyle,
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c-Kredili müúterilerle yapÕlan kredi sözleúmelerine konan aracÕ kurumun
kredili olarak alÕnan veya teminat olarak verilen menkul kÕymetleri ödünç olarak
verebilece÷ine iliúkin yetki hükümleri çerçevesinde,
d-øzinsiz kullanÕm suretiyle,
ödünç verilmektedir.
Piyasada faaliyet gösteren di÷er kurumlara göre kurumsallaúmÕú bazÕ aracÕ
kurumlarda -sayÕsÕ çok az olmakla birlikte-, basit ödünç programlarÕnÕn oluúturuldu÷u
görülmektedir. Bu aracÕ kurumlarda ödünç iúlemlerine iliúkin olarak geliútirilen
uygulama kÕsaca úöyledir: AracÕ kurum bünyesinde müúterilerin ödünç olarak
kullanÕlmasÕna izin verdi÷i hisse senetlerinden bir havuz oluúturularak, açÕ÷a satÕú iúlemi
gerçekleútiren müúterilerin talepleri bu havuzdan karúÕlanmaktadÕr. Ödünç alÕnan hisse
senetlerinin kullanÕmÕna iliúkin olarak ödünç veren müúteri ile ³Ödünç Sözleúmesi´,
ödünç alan müúteri ile ise ³AçÕ÷a SatÕú Çerçeve Sözleúmesi´ imzalanmakta olup, her iki
sözleúmenin tarafÕ da aracÕ kurumdur.
3.4.5. Takasbank ÖPSP PiyasasÕnÕn Analizi
2006 yÕlÕ içinde ÖPSP PiyasasÕ¶nda gerçekleúen iúlem hacimleri incelendi÷inde
øMKB Hisse Senetleri PiyasasÕ iúlem hacmi ve endekslerindeki artÕú veya azalÕúlarÕn
piyasada gerçekleúen iúlemlere de paralel yönde yansÕdÕ÷Õ görülmektedir.
Ulusal Pazar¶daki tüm hisse senetlerinin iúlemlere konu olabildi÷i ÖPSP
PiyasasÕ¶nda 2006 yÕlÕ içinde 220 adet farklÕ hisse senedi iúlem görmüútür. 2006 yÕlÕnda
piyasada gerçekleúen iúlemlerin toplam hacmi 127 milyon adet ve 769 milyon YTL
olmuútur. Günlük ortalamalar ise 509 bin adet ve 3,1 milyon YTL olarak
gerçekleúmiútir. Piyasada iúlem yetkisine sahip aracÕ kurum sayÕsÕ 91, temsilci sayÕsÕ ise
2006 yÕl sonu itibariyle 248¶dir. 2006 yÕlÕ içinde 78 aracÕ kurumun katÕlÕmÕ ile toplam
8.949 adet sözleúme yapÕlmÕú, sözleúme sayÕsÕnÕn günlük ortalamasÕ 36 adet olmuútur
247

.

247

Takasbank A.ù., 2006 Faaliyet Raporu, http://www.takasbank.com.tr, (Eriúim: 07 Haziran 2008).
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2007 yÕlÕ içinde ÖPSP PiyasasÕ'nda gerçekleúen iúlem hacimleri incelendi÷inde,
øMKB hisse senetleri piyasasÕ iúlem hacmi ve endekslerindeki artÕú veya azalÕúlarÕn
piyasa

iúlemlerine

paralel

yönde

yansÕdÕ÷Õ

görülmektedir.

2006

yÕlÕ

ile

karúÕlaútÕrÕldÕ÷Õnda 2007 yÕlÕnda bu piyasada gerçekleúen iúlemlerin %83 gibi ciddi bir
artÕúla 233 milyon adede, iúlem hacminin ise %82'lik artÕúla 1.401 milyon YTL¶ ye
ulaútÕ÷Õ görülmektedir. øúlem adedi ve hacmindeki günlük ortalamalar ise 924 bin adet
ve 5,6 milyon YTL olarak hesaplanmaktadÕr. YÕl içinde ÖPSP PiyasasÕ'nda, 2006 yÕlÕna
göre %16'lÕk artÕúla, 256 adet farklÕ hisse senedi iúlem görmüútür. 2007 yÕl sonu
itibariyle, Piyasa'da iúlem yetkisine sahip aracÕ kuruluú sayÕsÕ 98, temsilci sayÕsÕ ise
253'tür. 2007 yÕlÕ içinde 87 aracÕ kurumun katÕlÕmÕyla toplam 10.723 adet sözleúme
gerçekleúmiútir. Bu rakam 2006 yÕlÕ ile kÕyaslandÕ÷Õnda %20'lik bir artÕúa karúÕlÕk
gelmektedir. Sözleúme sayÕsÕnÕn günlük ortalamasÕ 43 adet olarak gerçekleúmiútir 248.

ÖPSP
PiyasasÕnda
øúlem Yapan
AracÕ Kurum
SayÕsÕ
40%

ÖPSP
PiyasasÕnda
øúlem
Yapmayan
AracÕ Kurum
SayÕsÕ
60%

ùekil 14 : Takasbank ÖPSP PiyasasÕnda øúlem Yapan Kurumlar
Kaynak: Takasbank ÖPSP PiyasasÕ Verileri
ùekil 14 incelendi÷inde sermaye piyasasÕnda iúlem yapan aracÕ kurumlarÕn
%40¶ lÕk kÕsmÕnÕn ÖPSP PiyasasÕ'nda da iúlem yapmakta oldu÷u görülmektedir.
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Takasbank A.ù., 2007 Faaliyet Raporu, http://www.takasbank.com.tr , (Eriúim: 07 Haziran 2008)
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Fon
0%
Portföy
35%

Portföy
Müúteri
Fon

Müúteri
65%

ùekil 15 : Takasbank ÖPSP PiyasasÕnda Ödünç Alan Kurumlar
Kaynak: Takasbank ÖPSP PiyasasÕ Verileri
ùekil 15 incelendi÷inde ÖPSP piyasasÕnda ödünç alan aracÕ kurumlarÕn yo÷un
olarak müúterileri ve kendi portföyleri için ödünç almakta oldu÷u görülmektedir.

Portföy
3%

Portföy

Fon
50%

Müúteri
47%

Müúteri
Fon

ùekil 16 : Takasbank ÖPSP PiyasasÕnda Ödünç Veren Kurumlar
Kaynak: Takasbank ÖPSP PiyasasÕ Verileri
ùekil 16 da ise ÖPSP piyasasÕnda ödünç veren aracÕ kurumlarÕn yo÷un olarak
fon portföylerinden ve müúterilerinin portföylerinden ödünç vermekte oldu÷u
görülmektedir.
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ùekil 17 : Takasbank ÖPSP PiyasasÕ Ödünç øúlem MiktarlarÕ
Kaynak: Takasbank ÖPSP PiyasasÕ Verileri
2006 ve 2007 yÕllarÕ arasÕnda ÖPSP piyasasÕnda gerçekleúen iúlemlerin artÕú
kaydetti÷i ve yükseliú trendi gösterdi÷i ùekil 17 deki grafikte izlenmektedir.
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ARACI KURUMLAR
BAùKA YERDE SINIFLANDIRILMAMIù PLAST.ÜR.SAN.
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2006 ve 2007 yÕllarÕ arasÕnda ÖPSP piyasasÕnda gerçekleúen iúlemlerin sektör
bazÕnda da÷ÕlÕmÕna bakÕldÕ÷Õnda ilk sÕralarÕ sÕrasÕ ile bankalar ve özel finans kurumlarÕ,
holdingler ve yatÕrÕm úirketleri, demir çelik metal ana sanayi ile haberleúme sektörüne
ait firmalarÕn hisse senetlerinin aldÕ÷Õ ùekil 18 deki grafikte izlenmektedir.
3.5. AçÕ÷a SatÕú ve Menkul KÕymet Ödünç øúlemleri øle ølgili Öneriler Ve
Standartlar
3.5.1. Dünya Genelinde Düzenleyici Otoritelerin StandartlarÕ ve Önerileri
AçÕ÷a satÕú ile ilgili baúta ABD ve øngiltere olmak üzere dünya genelindeki
uygulamalar ve IOSCO önerileri dikkate alÕnarak, geliúmekte olan piyasalar
kapsamÕnda yapÕlan öneriler aúa÷Õda sÕralanmÕútÕr.

•

Finans literatüründe ve dünya genelinde açÕ÷a satÕú yatÕrÕmcÕ tarafÕndan
sahip olunmayan bir menkul kÕymetin satÕúÕ olarak tanÕmlanmaktadÕr.
Hisse senedi ile ilgili satÕú emrinin iúlem esnasÕnda menkul kÕymete
sahip olmadan verilmesi úeklinde yapÕlan satÕú iúleminin açÕ÷a satÕú
olarak tanÕmlanmasÕ önerilmektedir.

•

AçÕ÷a satÕú, kurumsal ve bireysel tüm yatÕrÕmcÕlar tarafÕndan
yapÕlabilmelidir.

•

UluslararasÕ menkul kÕymet piyasalarÕndaki düzenleyici ve denetleyici
otoriteler çÕplak açÕ÷a satÕúÕ yasaklamÕúlardÕr ve açÕ÷a satÕú iúlemine
baúlamadan önce yatÕrÕmcÕnÕn takas yükümlülü÷ünün ödünç alÕnarak
gerçekleútirilece÷ine dair gerekli anlaúmayÕ gösteren dokümana sahip
olmasÕnÕ gerekli kÕlmÕúlardÕr. ÇÕplak açÕ÷a satÕúa izin verilmemelidir,
takas yükümlülü÷ünü yerine getirmeyen yatÕrÕmcÕlar için a÷Õr finansal
cezalar getirilmelidir

•

øMKB takas temerrüt verisini takip etmeli ve temerrüt sebeplerini
araútÕrmalÕdÕr. AçÕ÷a satÕú kaynaklÕ temerrütlerin tespitine gidilmelidir.
AçÕ÷a satÕú yapan fakat takas yükümlülü÷ünü yerine getiremeyen
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broker¶ler için caydÕrÕcÕlÕ÷Õ olan standart bir ceza yapÕsÕ oluúturulmalÕ
ve bu çÕplak açÕ÷a satÕúÕ engellemelidir.
•

Menkul kÕymet ödünç piyasasÕ aktif bir úekilde çalÕúÕr olmalÕdÕr.

•

Dünya genelinde, uluslararasÕ düzenleyici ve denetleyici otoriteler açÕ÷a
satÕúa tüm hisse senetlerinde izin vermektedirler. Fakat bazÕ otoriteler
sadece türev ürünlere sahip hisse senetlerinde veya borsalardaki temel
endekslere dahil hisse senetlerinde açÕ÷a satÕúa izin vermektedirler. Bu
kÕsÕtlamalarÕn altÕnda yatan sebep volatiliteye ve manipülasyona daha
duyarlÕ olan likiditesi düúük hisse senetlerinde fiyat düzensizliklerine ve
fiyat bozulmalarÕna engel olmaktÕr. FarklÕ piyasa koúullarÕnda bu
uygulamalar örnek teúkil edebilece÷i ve øMKB¶de bir alternatif olarak
uygulanabilece÷i düúünülmelidir.

•

AçÕ÷a satÕú için yapÕlmÕú olan ödünç anlaúmalarÕna ait gerekli
dokümantasyon

aracÕ

kurumlar

tarafÕndan

denetimlerde

hazÕr

bulundurulmalÕdÕr.
•

AçÕ÷a satÕú iúlemleri ile ilgili detaylar yatÕrÕmcÕlara yayÕnlanmalÕdÕr.

3.5.2. Türkiye¶de Piyasa KatÕlÕmcÕlarÕnÕn Talep Etti÷i De÷iúiklikler
Mevcut yapÕda, Takasbank ödünç piyasasÕnda ödünç almak isteyen kurum
ödünç vermek isteyen kurumlarca görülememektedir. Bu durum, Takasbank¶Õn
iúlemlere garantör olamamasÕ nedeniyle de ödünç vermek isteyen kurumlar açÕsÕndan,
karúÕ kurumun risk derecesinin ölçülememesi sonucunu do÷urmaktadÕr. Bu çerçevede,
ödünç almak isteyen kurumun iúlemden önce görülmesinin sa÷lanmasÕ ile ödünç
menkul kÕymet arzÕnÕn artÕrÕlabilece÷i düúünülmektedir.
YukarÕda belirtilen sorunun çözümüne yönelik di÷er bir seçenek de, ödünç
piyasasÕnda Takasbank¶Õn garantör olmasÕdÕr. Takasbank¶Õn garantörlü÷ü ödünç vermek
isteyen kurumun risk algÕlamasÕnÕ düúürecek ve ödünç menkul kÕymet arz etmesini
kolaylaútÕracaktÕr.
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Menkul kÕymet ödünç piyasasÕndaki teminat oranlarÕnÕn ve piyasanÕn yapÕsÕnÕn
da gözden geçirilmesinde yarar görülmektedir. Çünkü, mevcut yapÕda kurumlar øMKB30 Endeksine dahil bir hisse senedini ödünç vererek karúÕlÕ÷Õnda likiditesi sÕnÕrlÕ olan
hisse senetlerini teminat olarak alma ihtimalini göz önünde bulundurarak aktif katÕlÕm
sa÷lamamaktadÕr.
Mevcut yapÕda karúÕlaúÕlan bir di÷er sorun, portföyünde uzun süre menkul
kÕymet taúÕyan ve ödünç piyasasÕnda arz yapabilecek durumda olan müúterilerin, piyasa
iúleyiúi ve piyasanÕn kendilerine kazandÕrabilece÷i gelir konusunda yeterince bilgi
sahibi olmamasÕ ve/veya piyasaya güvenlerinin yeterince oluúmamÕú olmasÕdÕr.
Ödünç piyasasÕndaki arz yetersizli÷inin bir di÷er nedeni YatÕrÕm FonlarÕna
iliúkin mevzuat hükümlerinden kaynaklanmaktadÕr. YatÕrÕm FonlarÕna øliúkin Esaslar
Tebli÷i¶nin 42/j maddesine göre YatÕrÕm FonlarÕ, portföylerindeki menkul kÕymetlerin
piyasa de÷erinin en fazla %25¶i tutarÕndaki menkul kÕymetleri ödünç verebilmekte veya
aynÕ tutarÕ aúmamak üzere ödünç alabilmektedir. Ancak, bu iúlemlerde ödünce konu
senetlerin en az %100¶ü kadar nakit veya DøBS teminatÕ aranmaktadÕr. Bu durum ödünç
piyasasÕna en önemli katkÕyÕ sa÷layacak YatÕrÕm FonlarÕnÕn piyasaya katÕlmalarÕnÕ
kÕsÕtlamaktadÕr.

Bu

sorunu

aúmak

üzere;

YatÕrÕm

FonlarÕnÕn

ödünç

verebilecekleri/alabilecekleri oranÕn yükseltilmesin ve/veya teminat oranlarÕnÕn
düúürülmesin uygun olaca÷Õ düúünülmektedir.
Ödünç piyasasÕnÕn bütünleyicisi açÕ÷a satÕú piyasasÕdÕr. AçÕ÷a satÕú iúlemlerine
iúlerlik kazandÕrÕlmasÕ ödünç piyasasÕnÕ da canlandÕracaktÕr. Ülkemiz dÕúÕnda açÕ÷a satÕú
iúlemlerini, iúlemin gerçekleútirilme esnasÕnda piyasanÕn bilgisine sunulmasÕ yöntemi
(açÕ÷a

satÕú

tuúu)

Avrupa

ülkelerinde

sadece

Yunanistan¶da

bulunmaktadÕr.

Ülkemizdeki düzenleme ABD piyasalarÕ örnek alÕnarak hazÕrlanmÕútÕr. Ancak, açÕ÷a
satÕú iúleminin iúlem esnasÕnda bildirilmesi piyasa katÕlÕmcÕlarÕ için caydÕrÕcÕ
olabilmektedir. Bu çerçevede, düzenlemenin gözden geçirilmesi düúünülebilir.
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4. HøSSE SENEDø PøYASALARINDA AÇIöA SATIù VE
MENKUL KIYMET ÖDÜNÇ øùLEMLERø ÜZERøNE AMPøRøK
BøR ÇALIùMA

4.1. øMKB¶de YapÕlan AçÕ÷a SatÕú øúlemlerinin Genel Analizi
4.1.1. Genel Metodoloji
øMKB¶de iúlem gören ve açÕ÷a satÕúa konu hisse senetleri ile yapÕlan bu
çalÕúmada 2006-2007 yÕllarÕ arasÕnda açÕ÷a satÕú iúlemleri ile ilgili olarak bir dizi soruya
yanÕt aranmÕútÕr:
•

AçÕ÷a satÕúa konu hisse senetleri belli birtakÕm özelliklerine göre
gruplandÕrÕlabiliyor mu?

•

AçÕ÷a satÕú genel olarak ne kadar sÕklÕkla yapÕlmaktadÕr. Yani øMKB¶de
hisse senedi satÕn alan kiúinin açÕ÷a satÕú yapmÕú olan birinden bu hisse
senedini satÕn almÕú olma olasÕlÕ÷Õ nedir?

•

AçÕ÷a satÕú yapanlar bir strateji izliyorlar mÕ? Geri dönüúü veya getirisi
çok yüksek olan hisse senetleri için mi yoksa performansÕ kötü olan
hisse senetleri için mi açÕ÷a satÕú yapÕlÕyor?

•

AçÕ÷a satÕú daha çok yüksek iúlem hacmine sahip hisse senetleri için mi
yapÕlÕyor yoksa daha düúük iúlem hacmine sahip hisse senetleri için mi
yapÕlÕyor?

•

Ödünç Pay Senedi PiyasasÕ¶nda ödünce konu hisse senetleri ile
øMKB¶de

yapÕlan

açÕ÷a

tanÕmlanabiliyor mu?
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satÕú

iúlemleri

arasÕnda

bir

iliúki

YukarÕda listelenmiú olan sorulara yanÕt aranÕrken ilk olarak Kümeleme
Analizi (Cluster Analysis) yapÕlmÕútÕr. Bu yöntem kullanÕlarak ilgili de÷iúkenler
arasÕnda gruplar oluúturulmuútur.
2006-2007 tarihleri arasÕnda iki yÕllÕk dönem için øMKB¶de iúlem gören ve
açÕ÷a satÕúa konu olmuú hisse senetleri aúa÷Õdaki baúlÕklar altÕnda kümelenmiútir:
•

açÕ÷a satÕú miktarlarÕ

•

iúlem miktarlarÕ

Bu çalÕúma kapsamÕnda yapÕlan kümeleme analizinde hiyerarúik kümeleme
analizi (hierarchical cluster analysis) kullanÕlmÕútÕr. Hisse senetleri de÷iúkenler olarak
tanÕmlanmÕútÕr.
Analiz çalÕúmasÕnÕn devamÕnda Eylül-KasÕm 2007 dönemine ait 3 aylÕk veri
seti üzerinde birtakÕm istatistikler ile bu dönem içinde øMKB¶de iúlem gören tüm hisse
senetlerine ait açÕ÷a satÕú iúlemlerinin genel olarak analizi yapÕlmÕú ve yukarÕda
listelenmiú olan sorulara cevap aranmÕútÕr.
ÇalÕúmada kümeleme analizi ve di÷er istatistik analizler SPSS Paket ProgramÕ
(Statistical Package for Social Sciences) kullanÕlarak gerçekleútirilmiútir.
4.1.1.1. Kümeleme Analizi
Do÷al sÕnÕflamalarÕ hakkÕnda açÕk bilgi bulunmayan durumlarda, populasyona
iliúkin tahminlerin yapÕlmasÕnda yararlanÕlan bir yöntemler toplulu÷u olarak tanÕmlanan
kümeleme analizi, araútÕrmacÕya, üzerinde çalÕúÕlan gözlemler toplulu÷unu, kendi içinde
türdeú fakat di÷erlerinden farklÕ olacak biçimde kümelere ayÕrma olana÷Õ tanÕyan, çok
de÷iúkenli istatistiksel analiz tekni÷idir249.
Kümeleme analizinin temel amacÕ n sayÕda gözlemi, p sayÕda de÷iúkene göre
saptanan özelliklerine göre olabildi÷ince kendi içinde türdeú (homojen) ve kendi
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Subhash Sharma, Applied Multivariate Techniques, USA:J.Wiley and Sons Inc., 1996, s. 185.
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aralarÕnda farklÕ (heterojen) alt gruplara (küme) ayÕrmaktÕr 250. Kümeleme analizi veriyi
anlamlÕ, yararlÕ veya hem anlamlÕ hem de yararlÕ gruplara (kümelere) ayÕrÕr. E÷er amaç
anlamlÕ gruplar ise, bu durumda kümeler verinin do÷al yapÕsÕnÕ yakalamalÕdÕr. Bununla
birlikte bazÕ durumlarda, kümeleme analizi baúka amaçlar için yalnÕzca bir baúlangÕç
noktasÕdÕr, örne÷in verinin özetlenmesi gibi .
Kümeleme analizi veri nesnelerini yalnÕzca nesneleri tanÕmlayan ve iliúkilerini
ortaya koyan verilerden çÕkarÕlacak bilgiler ÕúÕ÷Õnda gruplar. Amaç aynÕ grup
içerisindeki nesnelerin birbirine benzer veya iliúkili olmasÕ; farklÕ gruptakilerin ise
birbirinden farklÕ olmasÕ veya iliúkilerinin bulunmamasÕdÕr. AynÕ gruptakilerin birbirine
benzeme oranÕ veya farklÕ gruptakilerin ise birbirinden farklÕ olma oranlarÕ
kümelemenin ne kadar iyi oldu÷unun veya kümelerin birbirlerinden ne kadar kesinlikle
ayrÕldÕklarÕnÕn göstergesidir.
KullanÕm alanÕna göre kümeleme analizinin amaçlarÕ aúa÷Õdaki gibi
sÕralanabilir ,
•

Do÷ru tiplerin belirlenmesi

•

Model oluúturmak

•

Gruplara dayalÕ tahmin

•

Hipotez testi

•

Veri araútÕrma (inceleme)

•

Hipotez oluúturma

•

Veri indirgeme

Kümeleme analizinde pek çok teknik kullanÕlabilir. Bununla birlikte kümeleme
teknikleri hiyerarúik ve hiyerarúik olmayan teknikler olmak üzere iki grupta
incelenebilir.
250

KazÕm Özdamar, Paket Programlar ile østatistiksel Veri Analizi (Çok De÷iúkenli Analizler),
4.BaskÕ, Eskiúehir: Kaan Kitabevi, 2002, s. 279.

190

1- Hiyerarúik Kümeleme Teknikleri
Hiyerarúik kümeleme teknikleri, kümeleri peú peúe birleútirme sürecidir ve bir
grup, di÷eri ile bir kez birleútirildikten sonra, daha sonraki adÕmlarda kesinlikle
ayrÕlamaz Hiyerarúik tekniklerin a÷aç diyagramlarÕ ile gösterilen sonuçlarÕna
dendogram denir.
Anderberg251, hiyerarúik kümeleme tekniklerinin, araútÕrmacÕnÕn inceledi÷i veri
setinde kaç grup bulundu÷unu baúlangÕçta bilmedi÷i durumlarda çok uygun bir yöntem
oldu÷unu ve yöntemin araútÕrmacÕya inceledi÷i veri setinde daha önce gözlemlenmemiú
iliúkileri ve prensipleri keúfetme olana÷Õ vermesi nedeniyle de faydalÕ oldu÷unu
belirtmektedir.
Hiyerarúik kümeleme tekni÷i tipik olarak sayÕsÕ 250¶den az olan küçük
örneklem gruplarÕnÕn analizinde etkin olarak kullanÕlan bir yöntemdir252.
2- Hiyerarúik Olmayan Kümeleme Teknikleri
Birimlerin kendi içinde homojen ve kendi aralarÕnda heterojen olan kümelere
ayrÕlmasÕnÕ hedefleyen ve prototip aracÕlÕ÷Õ ile alt populasyonlarÕn parametre
tahminlerini yapmayÕ amaçlayan tekniktir. Genellikle büyük örneklem gruplarÕnÕn
analizinde tercih edilmektedir.
Hiyerarúik olmayan teknikler dü÷üm yöntemleri olarak da adlandÕrÕlÕr. Küme
sayÕsÕ konusunda ön bilgi varsa ya da araútÕrmacÕ anlamlÕ olarak küme sayÕsÕna karar
vermiú ise bu durumda hiyerarúik olmayan yöntemler kullanÕlmaktadÕr.
Bu çalÕúmada kümeleme analizinin amacÕ, hisse senetlerini açÕ÷a satÕú
miktarlarÕ ve toplam iúlem miktarlarÕ açÕsÕndan benzerliklerine göre gruplandÕrmaktÕr.
Kümeleme analizi esas olarak dört aúamada gerçekleútirilmektedir. ølk aúama
veri matrisinin oluúturulmasÕdÕr. økinci aúama gözlenen nesneler arasÕndaki benzerlikleri
ve uzaklÕklarÕ tespit etmek amacÕyla benzerlik ölçüsünün seçimidir. Üçüncü aúama
251

Michael R. Anderberg, Cluster Analysis for Applications, New York: Academic Press, 1973, s.22.
Brian Everitt and Sabine Landau, Cluster Analysis, London:Hodder Arnold Publications, 2001, s.
156.
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kümeleme tekni÷inin seçilmesi ve uygulanmasÕdÕr. Nesneleri gruplamada kullanÕlan
farklÕ yöntemler vardÕr. Bunlardan baúlÕcalar; tam ba÷lantÕ yöntemi (complete linkage),
ortalama ba÷lantÕ yöntemi (average linkage) ve Ward Yöntemi¶dir. Son aúama elde
edilen uzaklÕk katsayÕlarÕ veya a÷aç grafi÷i (dendogram) yardÕmÕyla birbirine benzeyen
nesnelerden oluúan grup sayÕsÕnÕn belirlenmesidir.
4.1.1.2. Korelasyon Analizi
Korelasyon analizi iki de÷iúken arasÕndaki iliúkinin derecesini ve yönünü
belirlemek amacÕyla kullanÕlan istatistik yöntemlerden birisidir. De÷iúkenler arasÕndaki
iliúkinin yönü ve derecesinin ölçülmesinde korelasyon katsayÕsÕndan yararlanÕlÕr.
Korelasyon katsayÕsÕ -1 ile +1 arasÕnda de÷iúen de÷erler alÕr. Korelasyon katsayÕsÕnÕn
1¶e yaklaúmasÕ iliúkinin güçlü, 0¶a yaklaúmasÕ ise iliúkinin zayÕf oldu÷unu gösterir.
Korelasyon katsayÕsÕnÕn 0¶a eúit veya yakÕn olmasÕ iki de÷iúken arasÕnda iliúki
olmadÕ÷ÕnÕ göstermez. Korelasyon katsayÕsÕ 0 de÷eri aldÕ÷Õnda, iki de÷iúken arasÕnda
do÷rusal olmayan iliúki sözkonusu olabilir. Korelasyon katsayÕsÕnÕn iúareti iki de÷iúken
arasÕndaki iliúkinin yönünü gösterir. øúaret eksi (-) ise bu, iki de÷iúken arasÕndaki
iliúkinin ters yönlü (negatif) oldu÷unu, iúaret artÕ (+) ise bu, iki de÷iúken arasÕndaki
iliúkinin aynÕ yönlü (pozitif) oldu÷unu gösterir253.
Korelasyon katsayÕsÕnÕn yorumunu, tam de÷erler dÕúÕnda ara de÷erler için
yapmak oldukça güçtür. Ara de÷erler için katsayÕ de÷erlendirirken, örnek gözlem sayÕsÕ
oldukça önemlidir. Çok fazla gözleme dayanan de÷erlendirmelerde 0.25'e kadar düúmüú
bir korelasyon katsayÕsÕ bile anlamlÕ sayÕlabilmektedir. Fakat az sayÕda, 10-15 gözleme
dayanan de÷erlendirmelerde korelasyon katsayÕsÕnÕn 0.71 üstünde olmasÕ beklenir.
Populasyona göre normal sayÕlacak kadar bir gözlem sayÕsÕ alÕnarak bakÕlmÕú gözlem
gruplarÕ için genellikle, 0-0.49 arasÕnda ise korelasyon zayÕf, 0.5-0.74 arasÕnda ise orta
derecede, 0.75-1 arasÕnda ise kuvvetli iliúki vardÕr denilmektedir. Basit korelasyon
analizinden söz edilebilece÷i gibi, çoklu korelasyon analizi yapmak da mümkündür.
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FazÕl Güler, østatistik MetodlarÕ ve UygulamalarÕ, østanbul:Beta, 2005, s. 254.
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4.1.2. ÇalÕúmanÕn KÕsÕt ve VarsayÕmlarÕ
AçÕ÷a satÕú verisinin yayÕnlanma sÕklÕ÷Õ ülkeden ülkeye de÷iúmektedir.
øMKB¶de yapÕlan açÕ÷a satÕú iúlemleri günlük olarak yayÕnlanmaktadÕr. Bu çalÕúmada
açÕ÷a satÕú iúlemlerinin gün içerisindeki ve günlük karakteristi÷i incelenmiútir.
østatistik analizler yapÕlmadan önce hisse senetleri kümeleme analizi yöntemi
ile açÕ÷a satÕú iúlem miktarlarÕ ve toplam iúlem miktarlarÕna göre gruplanmÕútÕr ve daha
sonra elde edilen kümeler yorumlanmÕútÕr. Kümeleme analizi istatistiksel olarak anlamlÕ
bir sonuç çÕkarmaktan çok araútÕrma ve tanÕmlama amaçlÕ olarak kullanÕlan bir yöntem
olarak uygulamada yer bulmaktadÕr. Çok sayÕda de÷iúkenin yine çok sayÕda olan
gözlem konusu birimler üzerindeki etkisini görme olana÷Õ vermesi açÕsÕndan oldukça
faydalÕ bir araútÕrma yöntemidir254.
Kümeleme analizi için veri setimiz øMKB¶de 2006-2007 tarihleri arasÕnda
yapÕlan açÕ÷a satÕú iúlemlerinden oluúmaktadÕr. Bu zaman aralÕ÷Õ 502 iúlem gününü
içermektedir. Bu iki yÕllÕk süre içinde açÕ÷a satÕúa yo÷un olarak konu olmuú 29 adet isse
senedini kapsayan küme kullanÕlmÕútÕr. Bu küme aúa÷Õdaki úekilde oluúturulmuútur.
Miktar
AçÕ÷a SatÕú Hisse MiktarÕ (adet) / Toplam Hisse MiktarÕ (adet)
2006-2007 tarihleri arasÕnda her bir hisse senedi için günlük yukarÕdaki formül
ile ³Miktar´ de÷iúkeni hesaplanmÕú, bir seri oluúturulmuú ve bu serinin 2 yÕllÕk
ortalamasÕ alÕnmÕútÕr. 2 yÕllÕk ortalama de÷eri 0.02 nin üzerinde kalan hisse senetleri
kümeye dahil edilmiútir.
østatistik analizler için veri setimiz øMKB¶de 2006-2007 tarihleri arasÕnda en
yo÷un olarak açÕ÷a satÕúÕn izlendi÷i Eylül-KasÕm 2007 tarihleri arasÕnda üç aylÕk süre
boyunca yapÕlan açÕ÷a satÕú iúlemlerinden oluúmaktadÕr. Bu üç aylÕk süre içinde açÕ÷a
satÕúa konu olmuú øMKB¶de iúlem görmüú tüm hisse senetleri analizlere dahil edilmiútir.
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øMKB¶de açÕ÷a satÕú olarak yayÕnlanmakta olan veriler seansta emir giriú
esnasÕnda AçÕ÷a SatÕú emir türünde girilen gerçekleúmiú sözleúmelerden oluúmaktadÕr.
AçÕ÷a satÕú yapan kiúilerin hisse senedi fiyatlarÕnÕn düúece÷i beklentisi
içerisinde açÕ÷a satÕú yaptÕ÷Õ varsayÕmÕndan yola çÕkÕlmÕútÕr.
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Tablo 3 Kümeleme Analizine Konu Hisse Senetleri
TanÕm
AKBNK
ARFYO
BANVT
DOHOL
EREGL
GARAN
GOLDS
GRNYO
HALKB
IHLAS
IPMAT
ISAMB
ISCTR
KCHOL
KOZAD
KRDMA
KRDMB
KRDMD
MMART
NTHOL
NTTUR
SAHOL
SASA
VAKBN
YKBNK
DJIST
ISDJE
ISATR
MTEKS

Adi
AKBANK T.A.ù.
ALTERNATøF YATIRIM ORTAKLIöI A.ù.
BANVøT BANDIRMA VøTAMøNLø YEM
SAN.A.ù
DOöAN ùøRKETLER GRUBU HOLDøNG A.ù.
EREöLI DEMIR VE ÇELIK FAB. A.ù.
T.GARANTø BANKASI A.ù.
GOLDAù KUYUMCULUK SAN.øTH.øHR.A.ù.
GARANTø YATIRIM ORTAKLIöI A.ù.
TÜRKøYE HALK BANKASI A.ù.
øHLAS HOLDøNG A.ù.
øPEK MATBAACILIK SAN. VE TøC.A.ù.
IùIKLAR AMBALAJ SANAYøø VE T.A.ù.
T.øù BANKASI A.ù. (C) GRUBU
KOÇ HOLDøNG A.ù.
KOZA DAVETøYE MAöAZA øùLETMELERø
VE øHR. A.ù.
KARDEMIR -A- KARABÜK DEMøR ÇELøK
SAN. A.ù.
KARDEMøR-B-KARABÜK DEMøR ÇELøK
SAN. A.ù.
KARDEMøR -D- KARABÜK DEMøR ÇELøK
A.ù.

Sektör
BANKALAR VE ÖZEL FøNANS KURUMLARI
MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIKLARI
GIDA MADDELERø SANAYøø
HOLDøNGLER VE YATIRIM ùøRKETLERø
DEMøR, ÇELøK METAL ANA SANAYøø
BANKALAR VE ÖZEL FøNANS KURUMLARI
DøöER øMALAT SANAYøø
MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIKLARI
BANKALAR VE ÖZEL FøNANS KURUMLARI
HOLDøNGLER VE YATIRIM ùøRKETLERø
KAöIT VE KAöIT ÜRÜNLERø, BASIM VE YAYIN
KAöIT VE KAöIT ÜRÜNLERø SANAYøø
BANKALAR VE ÖZEL FøNANS KURUMLARI
HOLDøNGLER VE YATIRIM ùøRKETLERø
KAöIT VE KAöIT ÜRÜNLERø, BASIM VE YAYIN
DEMøR, ÇELøK METAL ANA SANAYøø
DEMøR, ÇELøK METAL ANA SANAYøø

DEMøR, ÇELøK METAL ANA SANAYøø
OTEL, MOTEL, PANSøYON, KAMP VE DøöER
MARMARøS MARTI OTEL øùLETMELERø A.ù. KONAKLAMA
NET HOLDING A.ù.
HOLDøNGLER VE YATIRIM ùøRKETLERø
OTEL, MOTEL, PANSøYON, KAMP VE DøöER
NET TURøZM TøC.VE SAN.A.ù.
KONAKLAMA
HACI ÖMER SABANCI HOLDøNG A.ù.
HOLDøNGLER VE YATIRIM ùøRKETLERø
ÇEùøTLø PETROL VE KÖMÜR TÜREVLERø
ADVANSA SASA POLYESTER SANAYø A.ù.
SANAYøø
TÜRKøYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O
BANKALAR VE ÖZEL FøNANS KURUMLARI
YAPI VE KREDø BANKASI A.ù.
BANKALAR VE ÖZEL FøNANS KURUMLARI
DOW JONES øSTANBUL 20 ATøPø BORSA
YAT. FONU
BORSA YATIRIM FONLARI
øù YAT.DOW JONES TÜRKøYE EùøT AöIR.15
A TøPø B.YF
BORSA YATIRIM FONLARI
T.øù BANKASI A.ù. (A) GRUBU
BANKALAR VE ÖZEL FøNANS KURUMLARI
METEMTEKS TEKSTIL SAN.VE TIC.A.ù.
DOKUMA SANAYøø

Kaynak: Takasbank ÖPSP PiyasasÕ Verileri
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4.1.3. AçÕ÷a SatÕúa Konu Hisse Senetleri øçin Kümeleme Analizi
AçÕ÷a SatÕú øúlem MiktarlarÕ
Aúa÷Õda açÕ÷a satÕú iúlem miktarlarÕ için ortalama ba÷lantÕ (gruplar arasÕ)
yöntemi (Average Linkage (Between Groups)) ile yapÕlan kümeleme iúlemi için
birleútirme planÕ (Agglomeration Schedule) ve dendrogram görülmektedir.
Tablo 4 AçÕ÷a SatÕú øúlem MiktarÕ Kümeleme Analizi Birleútirme PlanÕ Ve
DendrogramÕ

Stage
1
2

Stage Cluster First
Appears

Coefficients

Cluster Combined

Next Stage

Cluster 1
25
12
14

Cluster 2
27
28
17

2
3
3

25
16
4

394,474
425,690
499,392

0
0
5

1
0
0

13
6
7

3
9
3
3

22
10
15
21

543,571
631,249
695,126
741,599

6
0
7
9

0
0
0
0

9
16
10
12

20
3

29
24

770,143
796,567

0
10

0
0

19
16

2
11
1

12
13
14

828,665
832,548
844,782

4
0
0

2
0
3

22
17
21

17

3
8

9
11

863,450
887,281

12
0

8
14

19
24

18
19

5
3

7
20

903,621
908,695

0
16

0
11

21
20

20
21
22

3

18

917,093

19

0

23

1
2

5
19

929,457
950,860

15
13

18
0

25
27

23
24
25
26

3
3

26
8

953,287
970,269

20
23

0
17

24
27

1
1

6
23

994,406
1015,522

21
25

0
0

26
28

27
28

2

3

1030,183

22

24

28

1

2

1042,151

26

27

0

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Cluster 1
Cluster 2
Cluster 1
Cluster 2
98,088
0
0
4
246,394
0
0
13
312,674
0
0
15
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iyi bilgilenmiú ve hÕrslÕ yatÕrÕmcÕlar oldu÷u ve bu tip yatÕrÕmcÕlarÕn çok büyük geri
dönüúler beklentisi ile bu tür iúlemleri yaptÕ÷ÕdÕr255. øMKB piyasasÕnda açÕ÷a satÕú
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sÕfÕrdan büyük oldu÷u günler dikkate alÕnmÕútÕr. Aúa÷Õdaki tablo 7686 adet kayÕttan
oluúmuú veri seti üzerinde yapÕlan hesaplamalarÕn sonuçlarÕnÕ içermektedir.
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Her bir hisse için günlük ³SayÕ´ yani ³AçÕ÷a SatÕú Sözleúme SayÕsÕ / Toplam
Sözleúme SayÕsÕ´ ortalama de÷eri olarak %3,16 bulunmuútur. Bu de÷er øMKB¶de iúlem
gören her 31 sözleúmeden (100/3,16) birinin açÕ÷a satÕú iúlemi sonucu oluútu÷unu
göstermektedir. %2 lÕk Median (ortanca) de÷erinin %3,16 ortalama de÷erinden düúük
olmasÕ belli hisse senetlerinde yo÷unlaúmanÕn oldu÷unu göstermektedir.
Her bir hisse için günlük ³Miktar´ yani ³AçÕ÷a SatÕú Hisse MiktarÕ / Toplam
Hisse MiktarÕ´ ortalama de÷eri olarak %3,42 bulunmuútur. Bu de÷er øMKB¶de iúlem
gören her 29 adet

hisseden (100%3,42) bir adedinin açÕ÷a satÕúa konu oldu÷unu

göstermektedir.
Diamond ve Verrecchia256 piyasada iúlem yapanlarÕn, açÕ÷a satÕúÕn maliyeti
hakkÕnda gerekli bilgiye sahip bir úekilde, yapÕlan alÕú satÕú iúlemlerine bakarak gerekli
bilgiyi edindiklerini kabul eder. Di÷er bir deyiúle yatÕrÕmcÕlar etkin piyasalar
hipotezinde varsayÕldÕ÷Õ úekilde beklentilerini mantÕksal bir úekilde oluútururlar.
AçÕ÷a SatÕú Sözleúme SayÕsÕ / Toplam Sözleúme SayÕsÕ (%3,16) ortalama
de÷erinin < AçÕ÷a SatÕú Hisse MiktarÕ / Toplam Hisse MiktarÕ (%3,42) ortalama
de÷erinden küçük olmasÕ bir açÕ÷a satÕú iúleminin adet (lot) olarak ortalama
büyüklü÷ünün normal bir satÕú iúleminin ortalama büyüklü÷ünden daha fazla oldu÷u
izlenmektedir. E÷er açÕ÷a satÕú yapanlar iyi bilgilenmiú hÕrslÕ yatÕrÕmcÕlar ise açÕ÷a satÕú
stratejisi izlemeyen bir yatÕrÕmcÕ ile kÕyaslandÕ÷Õnda daha büyük hacimlerde iúlem
yapma e÷ilimi göstereceklerdir. YukarÕdaki de÷erler de açÕ÷a satÕú iúleminin daha az
sayÕda yatÕrÕmcÕ tarafÕndan ancak daha büyük hacimlerde yapÕldÕ÷ÕnÕ göstermektedir.
4.1.4.2. AçÕ÷a SatÕú ve Fiyat PerformansÕ
Senchack ve Starks257 açÕ÷a satÕú miktarÕnÕn tahmin gücünü test etmiúlerdir.
OpsiyonlarÕn açÕ÷a satÕú ile kÕyaslanÕnca daha düúük maliyetli oldu÷unu ve opsiyon
iúlem hacimlerine ve fiyatlarÕna bakarak açÕ÷a satÕú oranlarÕ açÕklanmadan önce hisse
senedinin performansÕ ile ilgili bilginin edinilebilece÷ine dikkat çekmiúlerdir. AçÕ÷a
satÕú oranÕ arttÕkça fiyatlarÕn buna tepkisinin negatif yönde artÕú gösterece÷ini ancak
256
257

Diamond and Verrecchia, 1987, s. 277.
Senchack and Starks, s. 177-194.
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opsiyon yazÕlmÕú olan hisse senetlerinin göstermiú oldu÷u tepkinin bu boyutta
olmayaca÷ÕnÕ tespit etmiúlerdir. AçÕ÷a satÕú oranÕndaki yükseliúe fiyatlarÕn göstermiú
oldu÷u tepkinin analizi Diamond ve Verrecchia¶nÕn hipotezinin test edilmesidir.
Asquith ve Meulbroek258 ve Danielsen ve Sorescu259 tespitlerine göre açÕ÷a
satÕú kapsamÕnda açÕ÷a satÕú oranÕnda de÷iúiklik, açÕ÷a satÕú ile ilgili düzenlemeler veya
opsiyonlar negatif geri dönüúler ile alakalÕdÕr. AçÕ÷a satÕú ile ilgili kÕsÕtlamalarÕn oldu÷u
durumlarda negatif bilginin fiyatlara yansÕmasÕ çok yavaú olmaktadÕr.
03 Eylül 2007 ve 30 KasÕm 2007 tarihlerindeki kapanÕú fiyat de÷erleri
dikkate alÕnarak yapÕlan analizler
Tablolarda kullanÕlan de÷iúkenlerin anlamÕ ve hesaplanma yöntemleri aúa÷Õda
açÕklanmÕútÕr:
KAPANISGETIRI
03 Eylül ve 30 KasÕm 2007 tarihlerindeki hisse senedi kapanÕú fiyatlarÕ dikkate
alÕnarak hesaplanmÕú 3 aylÕk getiri
Logaritma ( KapanÕú FiyatÕ (30 KasÕm) / KapanÕú FiyatÕ (03 Eylül) )

258

Paul Asquith and Lisa Meulbroek, ³An Empirical Investigation of Short Interest,´ Working Paper,
Harvard Business School, Harvard University HBS Number : 96-012, (September, 1995).
http://www.hbs.edu/research/facpubs/workingpapers/papers9596.html , (Eriúim: 07 Haziran 2008).
259
Danielsen and Sorescu, s. 451-484.
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Tablo 7 AçÕ÷a SatÕú ve Fiyat PerformansÕ østatistikleri
Statistics
KAPANISGETIRI
N

Valid
Missing

323
0
-.0162
.01341

Mean
Std. Error of Mean
Median

.0000
.01

Mode
Std. Deviation
Variance
Skewness
Std. Error of Skewness

.24100
.058
-2.885
.136

Kurtosis
Std. Error of Kurtosis
Range

17.588
.271
2.47

Minimum
Maximum

-1.86

Sum
Percentiles

.61
-5.23
-.1000

20
40
60

-.0300
.0200
.1000

80

Histogram
120

100

Frequency

80

60

40

20
Mean =-0,02
Std. Dev. =0,241
N =323

0
-2,00

-1,50

-1,00

-0,50

0,00

0,50

1,00

KAPANISGETIRI
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Tablo 8 AçÕ÷a SatÕú ve Fiyat PerformansÕ KarúÕlaútÕrmalÕ Getiri GruplarÕ
østatistikleri
Gruplar

Mean
SayÕ
Miktar
Median
SayÕ
Miktar
Mode
SayÕ
Miktar
Std.
Deviation
SayÕ
Miktar
DK
SayÕ
Miktar

1. Grup
(En
Yüksek
Getiri)
2029 kayit

2. Grup
1641 kayit

3. Grup
1528 kayit

4.Grup
1068 kayit

5. Grup
1357 kayit

0,0281
0,0324

0,0387
0,0398

0,0332
0,0363

0,0308
0,0329

0,0276
0,0292

0,0200
0,0200

0,0200
0,0200

0,0200
0,0200

0,0200
0,0200

0,0200
0,0200

0,01
0,01

0,01
0,01

0,01
0,01

0,01
0,01

0,01
0,01

0,02896
0,03412

0,07657
0,07672

0,04577
0,04592

0,04714
0,04466

0,03586
0,03369

%103
%105

%197
%192

%137
%126

%153
%135

%129
%115

Analizlerde en düúük getiri dilimine (5. Grup) ait hisse senetleri için açÕ÷a satÕú
ortalama de÷eri ³SayÕ´ ve ³Miktar´ için (%2,76, %2,92) di÷er dilimler kÕyaslandÕ÷Õnda
daha düúük de÷erlere sahiptir. AçÕ÷a satÕú yüksek getirisi olan hisse senetlerinde, getirisi
düúük olan hisse senetleri ile kÕyaslanÕnca daha yo÷un olarak yapÕlmaktadÕr.
Angel, Christophe ve Ferri260 tarafÕndan NASDAQ piyasasÕnda iúlem gören
hisse senetleri ile Eylül 2000 ile baúlayan üç aylÕk periyot boyunca yapÕlan çalÕúmada da
benzer sonuçlar elde edilmiútir. AçÕ÷a satÕú yapanlar strateji olarak getirisi yüksek olan
hisse senetlerini tercih etmiúlerdir.
Ancak ikinci en yüksek getiri dilimine (2. Grup) ait hisse senetleri için açÕ÷a
satÕú oranÕ beklenenden yüksek çÕkmÕútÕr. 2. Grup istatistik de÷erleri içerisinde yer alan
minimum, maksimum ve range de÷erleri bu grupta yer alan bir grup hisse senedi için
ortalamanÕn çok üzerinde açÕ÷a satÕú de÷erleri oldu÷unu göstermektedir.

260

Angel, Christophe and Ferri, s. 66-73.
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øMKB (XUTUM) Endeksi Kapanis De÷eri (03/09/2007-30/11/2007)

58000

56000

54000

52000
KapanisDeger
Linear (KapanisDeger)

50000

48000

46000

44000

26.11.2007

19.11.2007

12.11.2007

05.11.2007

29.10.2007

22.10.2007

15.10.2007

08.10.2007

01.10.2007

24.09.2007

17.09.2007

10.09.2007

03.09.2007

42000

ùekil 19 : øMKB(XUTUM) Endeksinin 03/09/2007-30/11/2007 Tarihleri ArasÕnda
KapanÕú De÷erleri
03/09/2007-30/11/2007 tarihleri arasÕnda øMKB(XUTUM) endeksine ait
kapanÕú de÷erleri ùekil 19¶ da yer alan grafikte gösterilmiútir. Trend yukarÕ yönlüdür. 5.
Grupta yer alan negatif getirili hisse senetleri endeks ile paralel davranmamÕútÕr.
4.1.4.3. AçÕ÷a SatÕú ve Likidite
AçÕ÷a satÕúÕ mümkün kÕlan en önemli unsur, sahip olunmadÕ÷Õ halde satÕlan
hisse senetlerinin borçlanÕlarak yani ödünç alÕnarak teslim edilebilme imkanÕnÕn
bulunmasÕdÕr261. AçÕ÷a satÕú iúlemi, ödünç vermek isteyenlerin piyasada araútÕrÕlmasÕ ve
ödünç maliyeti üzerinde pazarlÕk edilmesi sonucu oluúmaktadÕr. E÷er ödünç verilebilir
menkul kÕymetleri yerine koyabilmek zor ise, menkul kÕymetin fiyatÕ yükselmektedir262.
Hisse senedi arzÕ az olan bir hisse ise veya bu hisse senedi ile ilgili çok fazla ödünç
alma talebi varsa hisse senedi ³özel hisse´ (special) olur ve bu hisse senedini ödünç
alma maliyeti daha yüksektir.263.

261

Teweles, Bradley and Teweles, s. 166.
Duffie, Garleanu and Pedersen, s. 307.
263
Geczy, Musto and Reed, s. 241-269.
262
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Ödünç veren ödünç verdi÷i hisse senedini istedi÷i zaman geri ça÷Õrma hakkÕna
sahiptir, e÷er hisse senedini satmaya karar verirse geri ça÷ÕrÕr, ödünç alan da ödünç
alacak baúka hisse senetleri bulamaz ise pozisyonunu zarar ile kapatmaya zorlanmÕú
olur264. Ödünç alÕnan menkul kÕymetler için ödünç borçlarÕ kapatÕlmak istendi÷inde
hisse senedi fiyatlarÕ tekrar yükselecektir.
Yüksek iúlem hacmine sahip hisse senetlerinin likiditesinin de yüksek olmasÕ
yukarÕda de÷inilen ödünç maliyetlerini azaltan bir faktör olacaktÕr. Angel, Christoph ve
Ferri265 tarafÕndan NASDAQ piyasasÕnda iúlem gören hisse senetleri ile yaptÕklarÕ
çalÕúmada aktif olarak iúlem gören hisse senetlerinin kÕsÕtlÕ iúlem hacmine sahip hisse
senetlerine göre daha yo÷un olarak açÕ÷a satÕúa konu oldu÷unu tespit etmiúlerdir.
Aúa÷Õda øMKB(XU030), øMKB(XU050), øMKB(XU100) , øMKB(XU100)
DIùI ve øMKB(XBANK) endekslerine dahil hisse senetleri için istatistik de÷erler
verilmiútir.
Analizlerde en yüksek likiditeye sahip øMKB(XBANK) ve øMKB(XU030)
hisse senetleri için açÕ÷a satÕú ortalama de÷eri ³SayÕ´ ve ³Miktar´ için yüksek de÷erlere
sahiptir. Di÷er endeksler için bu ortalama de÷erler endeks grubu arttÕkça düúmektedir.
øMKB(XU100) dÕúÕnda kalan hisse senetleri için bulunan de÷erler beklendi÷i
úekilde çÕkmamÕútÕr. En düúük ortalamaya sahip olmasÕ gerekirken en yüksek ortalama
bu gruptan çÕkmÕútÕr. Bu grubun di÷er istatistik de÷erleri incelendi÷inde ³SayÕ´ ve
³Miktar´ için standart sapmanÕn çok yüksek oldu÷u izlenmektedir. øMKB(XU100)
DIùI istatistik de÷erleri içerisinde yer alan minimum, maksimum ve range de÷erleri bu
grupta yer alan bir grup hisse senedi için ortalamanÕn çok üzerinde açÕ÷a satÕú de÷erleri
oldu÷unu göstermektedir.
Aúa÷Õdaki tablolarda izlenen de÷erler likiditenin veya iúlem hacminin açÕ÷a
satÕú miktarÕnÕ etkiledi÷i ve yatÕrÕmcÕlarÕn derinli÷i olan daha likit ka÷ÕtlarÕ açÕ÷a
satmayÕ tercih etti÷i úeklinde yorumlanabilir. AçÕ÷a satÕúÕn bir di÷er baca÷Õ olan ödünç

264
265

Jones and Lamont, s. 207-239.
Angel, Christophe and Ferri, s. 66-73.
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alma iúlemi likiditesi yüksek olan ka÷Õtlar için daha kolay ve daha az maliyetli
olmaktadÕr.
Tablo 9 AçÕ÷a SatÕú ve Likidite øMKB Endeks GruplarÕ KarúÕlaútÕrmalÕ
østatistikleri
Gruplar
Mean
SayÕ
Miktar
Median
SayÕ
Miktar
Mode
SayÕ
Miktar
Std.
Deviation
SayÕ
Miktar
DK
SayÕ
Miktar

XBANK
718 kayÕt

XU030
1552 kayÕt

XU050
2418 kayÕt

XU100
3663 kayÕt

XU100DISI
3997 kayÕt

0,0319
0,0391

0,0267
0,0335

0,0237
0,0288

0,0235
0,0275

0,0391
0,0403

0,0300
0,0300

0,0200
0,0300

0,0200
0,0200

0,0200
0,0200

0,0200
0,0200

0,01
0,01

0,01
0,01

0,01
0,01

0,01
0,01

0,01
0,01

0,02618
0,03211

0,02372
0,03184

0,02223
0,02886

0,02531
0,02810

0,06329
0,06297

%82
%82

%88
%95

%93
%100

%107
%102

%161
%156

4.1.4.4. AçÕ÷a SatÕú ve Volatilite
McKenzie ve Olan266 tarafÕndan yapÕlan çalÕúmada iúlem hacmi ile volatilite
arasÕndaki iliúki incelenmiútir. AçÕ÷a satÕú periyodu boyunca piyasanÕn daha yüksek
oranda volatilite gösterdi÷i tespit edilmiútir.
Angel, Christoph ve Ferri267 tarafÕndan NASDAQ piyasasÕnda iúlem gören
hisse senetleri ile Eylül 2000 ile baúlayan üç aylÕk periyod boyunca yapÕlan çalÕúmada
yüksek volatiliteye sahip hisse senetlerinin açÕ÷a satÕú miktarÕnÕn da yüksek oldu÷u
tespit edilmiútir.
østatistik analizde kullanÕlan volatilite268 Eylül-KasÕm 2007 tarihleri arasÕnda üç
aylÕk dönemi kapsayan hisse senedi kapanÕú fiyatlarÕnÕn günlük logaritmik getiri
verilerinin standart sapmasÕ olarak tanÕmlanmÕútÕr. Bu dönem içerisinde açÕ÷a satÕúa
266

McKenzie and Henry, 2004.
Angel, Christophe and Ferri, s. 66-73.
268
Sharpe, Alexander and Bailey, s. 626.
267
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konu hisse senetlerinin hesaplanmÕú volatilite de÷erleri beú grup altÕnda toplanmÕú (EK
6) ve her bir volatilite grubu için ³SayÕ´ ve ³Miktar´ de÷iúenlerine ait tanÕmlayÕcÕ
istatistikler hesaplanmÕútÕr.
Günlük logaritmik getiri serisi úu úekilde hesaplamÕútÕr:
Logaritma ( Kapanis FiyatÕ t / KapanÕú FiyatÕ t-1 )
Tablo 10 AçÕ÷a SatÕú ve Volatilite GruplarÕ KarúÕlaútÕrmalÕ østatistikleri
Gruplar

Mean
SayÕ
Miktar
Median
SayÕ
Miktar
Mode
SayÕ
Miktar
Std.
Deviation
SayÕ
Miktar
DK
SayÕ
Miktar

1. Grup
En Yüksek
Volatilite
66 KayÕt

2. Grup
67 KayÕt

3. Grup
67 KayÕt

4. Grup
68 KayÕt

5.Grup
65 KayÕt

0.0141
0.0159

0.0153
0.0170

0.0095
0.0109

0.0150
0.0153

0.0042
0.0041

0.0097
0.0106

0.0111
0.0116

0.0062
0.0075

0.0063
0.0075

0.0016
0.0019

.00
.00

0.00
0.01

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.01444
0.01629

0.01393
0.01575

0.01033
0.01206

0.03741
0.03689

0.00665
0.00534

%102
%102

%91
%92

%108
%110

%249
%241

%158
%127

Bir grup piyasa katÕlÕmcÕsÕ açÕ÷a satÕúÕn hisse senedi fiyat volatilitesini
arttÕrdÕ÷ÕnÕ düúünmektedir ve bu konudan úikayetçidir. Volatilitedeki artÕú úu úekilde
oluúmaktadÕr. AçÕ÷a satÕú ile birlikte hisse senedi fiyatÕnda oluúan düúme Diamond ve
Verrecchia269 modellerinde öne sürdü÷ü açÕ÷a satÕú yapanlarÕn daha iyi bilgilenmiú
yatÕrÕmcÕlar oldu÷u görüúü ile tutarlÕdÕr. Bu iyi bilgilenmiú yatÕrÕmcÕlar úirket hakkÕnda
negatif bilgiye sahiptirler ve úirketin gelece÷i ile ilgili bu bilgi ne kadar olumsuz ise
açÕ÷a satÕú miktarÕ da o kadar fazla olacaktÕr. Gelecekteki bir zamanda bu bilginin tüm
yatÕrÕmcÕlar tarafÕndan ö÷renilmesi ve halka duyulmasÕ durumunda hisse senedi fiyatÕ

269

Diamond and Verrecchia, 1987, s. 277.
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düúecektir. Sonuç olarak fiyat düúüúlerinden önce yüksek oranda açÕ÷a satÕú aktivitesi
izlenecektir270.
Alternatif bir bakÕú açÕsÕna göre açÕ÷a satÕú aktivitesindeki maliyetleri
karúÕlayabilmesi için açÕ÷a satÕú yapanlar daha yüksek volatiliteye sahip hisse senetlerini
tercih etmektedirler. Düúük volatiliteye sahip hisse senetlerinde fiyat hareketlerinin de
çok düúük olmasÕ iúlem maliyetlerini karúÕlayacak ekstra getiriyi sa÷lamayacaktÕr. Hisse
senedi fiyatÕndaki yüksek volatilite açÕ÷a satÕú aktivitesini tetikleyecektir271.
4.1.4.5. Gün øçerisinde Oluúan A÷ÕrlÕklÕ Ortalama AçÕ÷a SatÕú FiyatÕnÕn
Seans A÷ÕrlÕklÕ Ortalama ve KapanÕú FiyatlarÕ ile KarúÕlaútÕrmalÕ Analizi
YatÕrÕmcÕlarÕn menkul kÕymetin fiyatÕ hakkÕndaki görüú ayrÕlÕklarÕ yatÕrÕm
kararlarÕnÕ etkilemektedir. Örne÷in menkul kÕymeti açÕ÷a satmak isteyen yatÕrÕmcÕ için
bu kÕymetin fiyatÕ yeterince de÷erlenmiútir oysa bir grup yatÕrÕmcÕ için bu menkul
kÕymetin fiyatÕ daha da artabilir de÷erlenebilir ve satmak istemeyebilir272. Menkul
kÕymeti elinde tutmak amacÕ ile satÕn alan yatÕrÕmcÕ için risk açÕ÷a satÕú yapmÕú olan
yatÕrÕmcÕnÕn karúÕlaútÕ÷Õ risk ile karúÕlaútÕrÕlÕnca daha düúüktür. AçÕ÷a satÕúa konu ödünç
alÕnmÕú olan menkul kÕymetin geri ça÷rÕlma ihtimali, vadede ödünç borcunun
kapatÕlmasÕ için fiyat ne kadar yükselmiú olursa olsun menkul kÕymetin satÕn alÕnmasÕ,
ödünç karúÕlÕ÷Õ olarak verilmiú olan teminatlarÕn günlük olarak de÷erlenmesi sonucu
oluúabilecek marjin call ihtimalleri açÕ÷a satÕú pozisyonlarÕnÕn kÕsa vadeli olarak
alÕnmasÕnÕn tercih edilmesine sebep olabilmektedir273.
Tablolarda kullanÕlan de÷iúkenlerin anlamÕ ve hesaplanma yöntemleri aúa÷Õda
açÕklanmÕútÕr:

270

Angel, Christophe and Ferri, s. 66-73.
Angel, Christophe and Ferri, s. 66-73.
272
D¶Avolio, s. 271-306.
273
Fabozzi, Short Selling Strategies, Risks, and Rewards, s. 84.
271
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AcigaSatisKar
Gün içerisinde farklÕ fiyatlarla gerçekleúmiú olan açÕ÷a satÕú iúlemlerinin
a÷ÕrlÕklÕ ortalama yöntemi ile hesaplanmÕú fiyat de÷erinin o hisse senedine ait o günkü
kapanÕú de÷erinden yüksek olmasÕ ³1´ de÷eri ile ifade edilerek oluúturulmuú seri
AcigaSatisZarar
Gün içerisinde farklÕ fiyatlarla gerçekleúmiú olan açÕ÷a satÕú iúlemlerinin
a÷ÕrlÕklÕ ortalama yöntemi ile hesaplanmÕú fiyat de÷erinin o hisse senedine ait o günkü
kapanÕú de÷erinden düúük olmasÕ ³0´ de÷eri ile ifade edilerek oluúturulmuú seri

Tablo 11 AçÕ÷a SatÕú FiyatÕ ile Seans A÷ÕrlÕklÕ Ortalama FiyatlarÕnÕn
KarúÕlaútÕrÕlmasÕ
Ortalama

Valid

AcigaSatisKar

Frequency
4698

Percent
63,5

Valid Percent
63,5

AcigaSatisZarar
Total

2700
7398

36,5
100,0

36,5
100,0

Cumulative
Percent
63,5
100,0

Tablo 12 AçÕ÷a SatÕú FiyatÕ ile KapanÕú FiyatlarÕnÕn KarúÕlaútÕrÕlmasÕ
KapanÕú

Valid

AcigaSatisKar

Frequency
4270

Percent
57,7

Valid Percent
57,7

AcigaSatisZarar
Total

3128
7398

42,3
100,0

42,3
100,0

Cumulative
Percent
57,7
100,0

YukarÕdaki tablolarda izlenen de÷erler gün içerisinde gerçekleúmiú açÕ÷a satÕú
iúlemlerinin açÕ÷a satÕú a÷ÕrlÕklÕ ortalama fiyatÕnÕn kapanÕú/seans a÷ÕrlÕk ortalama
fiyatlarÕndan (57.7/63.5) yüzde olarak daha yüksek de÷erlerde gerçekleúmiú olmasÕ ve
kapanÕú ve seans a÷ÕrlÕklÕ ortalama fiyatlarÕ için bu yüzdelerin farklÕ olmasÕ açÕ÷a satÕú
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pozisyonlarÕndan aynÕ gün içerisinde yani kÕsa vadede kar elde edildi÷i ve bu
pozisyonlarÕn gün içerisinde tekrar kapatÕldÕ÷Õ ihtimalini düúündürmektedir.

4.1.4.6. AçÕ÷a SatÕú ve Takasbank ÖPSP PiyasasÕ
Tablolarda kullanÕlan de÷iúkenlerin anlamÕ ve hesaplanma yöntemleri aúa÷Õda
açÕklanmÕútÕr:
ASADET
T günündeki açÕ÷a satÕú hisse miktarÕ (adet)
ODADET
T günündeki ÖPSP piyasasÕndaki hisse ödünç miktarÕ (adet)
ODTODT1ADET
T ve T+1 günlerindeki ÖPSP piyasasÕndaki toplam hisse ödünç miktarÕ (adet)
ODTODT1ODT2ADET
T, T+1 ve T+2 günlerindeki ÖPSP piyasasÕndaki toplam hisse ödünç miktarÕ
(adet)
ODTBOLAS
T günündeki ÖPSP piyasasÕndaki hisse ödünç miktarÕ (adet) / T günündeki
açÕ÷a satÕú hisse miktarÕ (adet)
ODTODT1BOLAS
T ve T+1 günlerindeki ÖPSP piyasasÕndaki toplam hisse ödünç miktarÕ (adet) /
T günündeki açÕ÷a satÕú hisse miktarÕ (adet)
ODTODT1ODT2BOLAS
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T, T+1 ve T+2 günlerindeki ÖPSP piyasasÕndaki toplam hisse ödünç miktarÕ
(adet) / T günündeki açÕ÷a satÕú hisse miktarÕ (adet)
østatistik analizleri içeren tablolarda kullanÕlan veri seti için örnek satÕr aúa÷Õda
açÕklanmÕútÕr.
Veri seti için örnek satÕr:
øúlem Tarihi

03.09.2007

Hisse

AKBNK

Toplam AçÕ÷a SatÕú øúlem Adedi

226,600

Toplam AçÕ÷a SatÕú Sözleúme SayÕsÕ

57

Toplam øúlem Adedi

3956335

Toplam Sözleúme SayÕsÕ

1295

SayÕ

0,04

Miktar

0,06

ASADET

226600

ODADET

1000

(03.09.2007 tarihindeki Takasbank Ödünç PiyasasÕndaki Toplam Ödünç
MiktarÕ Adet cinsinden)
ODTODT1ADET

1000+34342

(03.09.2007 ve 04.09.2007 tarihlerindeki Takasbank Ödünç PiyasasÕndaki
Toplam Ödünç MiktarlarÕnÕn ToplamÕ Adet cinsinden)
ODTODT1ODT2ADET

1000+34342+9450
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(03.09.2007,

04.09.2007,

05.09.2007

tarihlerindeki

Takasbank

PiyasasÕndaki Toplam Ödünç MiktarlarÕnÕn ToplamÕ Adet cinsinden)
ODTBOLAS

1000/226600

ODTODT1BOLAS

(1000+34342)/226600

ODTODT1ODT2BOLAS

(1000+34342+9450) /226600
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Ödünç

Tablo 13 Takasbank ÖPSP PiyasasÕndaki Ödünç øúlemlerinin øMKB AÇIöA
SatÕúÕ øúlemlerini KarúÕlama OranlarÕ
Statistics
ODTBOLAS
7686

ODTODT1BOL
AS
7686

ODTODT1ODT
2BOLAS
7686

Mean

0
2,7412

0
5,0327

0
5,3547

Std. Error of Mean
Median

2,24585
,0000

3,65867
,0000

3,66731
,0000

Mode
Std. Deviation

,00
196,89309

,00
320,75480

,00
321,51276

Variance

38766,889
86,962

102883,639
82,685

103370,453
82,134

,028
7600,782
,056
17214,00
,00
17214,00

,028
7035,391
,056
27494,00
,00
27494,00

,028
6969,169
,056
27494,00
,00
27494,00

N

Valid
Missing

Skewness
Std. Error of Skewness
Kurtosis
Std. Error of Kurtosis
Range
Minimum
Maximum

Tablo 14 Takasbank ÖPSP PiyasasÕndaki Ödünç øúlemlerinin øMKBAçÕ÷a SatÕú
øúlemleri øle Korelasyonu
Correlations
ASTADET
1

ODTADET
,204(**)

ODTODT1ADE
T
,259(**)

ODTODT1ODT
2ADET
,307(**)

ASTADET

Pearson Correlation

7686

,000
7686

,000
7686

,000
7686

ODTADET

Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation

,204(**)

1

,792(**)

,700(**)

Sig. (2-tailed)

,000

,000

,000

N
Pearson Correlation

7686
,259(**)

7686
,792(**)

7686
1

7686
,892(**)

Sig. (2-tailed)
N

,000
7686

,000
7686

7686

,000
7686

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)

,307(**)
,000

,700(**)
,000

,892(**)
,000

1

N

7686

7686

7686

7686

ODTODT1ADET

ODTODT1ODT2ADET

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
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øMKB¶de iúlem gören hisse senetlerinin takasÕ Takasbank tarafÕndan
gerçekleútirilmektedir. Genel takas esaslarÕ úöyledir274;
•

Takas günü T+2 úeklinde, iúlemi izleyen ikinci iúgünüdür.

•

Çoklu netleútirme sistemi uygulanÕr.

•

Ödemeler aynÕ gün hesaplarda biriken fonlarla yapÕlÕr.

•

Ödeme karúÕlÕ÷Õ teslim esasÕ uygulanÕr.

T gününde borsada açÕ÷a satÕú yapmÕú olan bir yatÕrÕmcÕnÕ T+2 gününe kadar
bu hisse senedini ödünç alabilece÷i mantÕ÷Õndan yola çÕkÕlarak T günündeki açÕ÷a satÕú
adetleri sÕrasÕ ile T , T+1, T+2 günlerindeki, benzer úekilde , T, T+1 ve T, T+1, T+2
günlerinin toplamlarÕ olarak ÖPSP piyasasÕndaki ödünç adetleri ile karúÕlaútÕrÕlmÕútÕr ve
ödüncün açÕ÷a satÕúÕ karúÕlama oranlarÕ için istatistik de÷erler hesaplanmÕútÕr.
Mevcut de÷erler ve düúük korelasyon katsayÕlarÕ ÖPSP piyasasÕnÕn büyük
ço÷unlukta AracÕ Kurum çalÕúanlarÕnÕn ve yatÕrÕmcÕlarÕn yaptÕklarÕ hatalÕ iúlemler
sonucu oluúan açÕklarÕn kapatÕlmasÕ için kullanÕldÕ÷ÕnÕ göstermektedir.
4.1.4.7. øMKB¶de YapÕlan AçÕ÷a SatÕú øúlemlerinin Hisse Senedi FiyatlarÕ
Üzerindeki Etkisinin Analizi
2006-2007 yÕllarÕ arasÕnda øMKB¶de yapÕlan açÕ÷a satÕúlar ile açÕ÷a satÕúa konu
hisse senetlerinin fiyatlarÕ arasÕndaki iliúki araútÕrÕlÕrken , açÕ÷a satÕúa yo÷un olarak konu
olan bankacÕlÕk sektöründeki 5 hisse senedi analiz edilmiútir. Bu hisse senetleri aynÕ
zamanda yo÷un iúlem hacmine sahip øMKB(XU030) endeksinde yer alan hisse
senetleridir. Aúa÷Õdaki tablo analizlere dahil edilmiú bankacÕlÕk sektörüne ait 5 firmayÕ
vermektedir.

274

http://www.imkb.gov.tr/piyasalar/hisse.htm#Margin%20Trading, (Eriúim: 07 Haziran 2008).
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Tablo 15 Analizlere Dahil Edilmiú Bankalar
AKBNK
GARAN
ISCTR
VAKBN
YKBNK

AKBANK T.A.ù.
T.GARANTø BANKASI A.ù.
T.øù BANKASI A.ù. (C) GRUBU
TÜRKøYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O
YAPI VE KREDø BANKASI A.ù.

Analizlerde günlük açÕ÷a satÕú miktarlarÕ, toplam iúlem miktarlarÕ, kapanÕú ve
seans a÷ÕrlÕklÕ ortalama fiyatlarÕ ile øMKB(XUTUM) endeks kapanÕú fiyatlarÕ de÷iúken
olarak kabul edilmiú ve bu de÷iúkenler arasÕndaki iliúkilerin yönleri ve kuvvet dereceleri
EK 7 de yer alan tablolarda gösterilmiútir.
Bu grupta yer alan tüm hisse senetleri için açÕ÷a satÕú iúlem miktarlarÕ ile
toplam iúlem miktarlarÕ arasÕnda güçlü, Takasbank ÖPSP piyasasÕnda gerçekleúen
ödünç iúlemleri ile çok düúük bir korelasyon bulunmuútur. AçÕ÷a satÕú iúlemleri ile hisse
senedi kapanÕú ve seans a÷ÕrlÕklÕ ortalama fiyatlarÕ arasÕnda güçlü ve ters yönlü bir
korelasyon izlenmiútir.
4.1.4.8. AçÕ÷a SatÕú ve Halka Arz
ølk halka arzlar özel durumlardÕr ve açÕ÷a satÕú iúlemi gerçekleútirmek için
ödünç alÕnacak bu hisse senetlerini halka arz sonrasÕ ödünç almak maliyetlidir.
D¶Avolio275, Lamont ve Thaler276, Duffie, Garleanu ve Pedersen277 , Geczy, Musto,
Reed278 açÕ÷a satÕú, ödünç ve ilk halka arz konularÕnÕ birlikte incelemiúlerdir. AçÕ÷a
satÕúÕn ilk halka arzlar için maliyetli oldu÷unu, hisse senetleri ödünç alÕnabilse bile
ödünç maliyetinin yüksek oldu÷unu belirtmiúlerdir.
AçÕ÷a satÕúÕn ilk halka arzlardaki fiyat oluúumuna etkisi üzerine yapÕlmÕú
çalÕúmalar açÕ÷a satÕú ile ilgili kÕsÕtlamalardan ve ödünç maliyetlerinden dolayÕ açÕ÷a
satÕúÕn ilk halka arzlar için mümkün olmadÕ÷ÕnÕ söylemektedir Ancak Edwards ve
Hanley279 tarafÕndan yapÕlan çalÕúmadaki bulgular, halka arzÕn ilk günlerinde yo÷un
275

D¶Avolio, s. 271-306.
Lamont and Thaler, 2001.
277
Duffie, Garleanu and Pedersen, s. 307.
278
Geczy, Musto and Reed, s. 241-269.
279
Edwards Amy K. and Kathleen Weiss Hanley, "Short Selling in Initial Public Offerings", Office of
Economic Analysis U.S. Securities and Exchange Commission (April, 2008),
http://ssrn.com/abstract=981242 , (Eriúim:7 Haziran 2008).
276

222

olarak açÕ÷a satÕú izlendi÷i, bu açÕ÷a satÕúlarÕn çÕplak açÕ÷a satÕú olmadÕ÷Õ, ilk iúlem
gününde açÕ÷a satÕú ne kadar fazla ise üç ay sonundaki getiri veya geri dönüúün o kadar
düúük oldu÷u úeklinde olmuú ve açÕ÷a satÕú kÕsÕtlamalarÕnÕn bu özel durum yani halka
arz için çok a÷Õr olmadÕ÷Õ úeklinde yorumlanmÕútÕr.
2006-2007 yÕllarÕ arasÕnda øMKB¶de yapÕlan halka arzlar ile ilk halka arzÕ
gerçekleútirilen bu hisse senetlerinin açÕ÷a satÕúlarÕ arasÕndaki iliúki araútÕrÕlmÕú, bu
dönemde halka arz olmuú 27 hisse senedi için yapÕlan analizlerde aúa÷Õdaki tespitlerde
bulunulmuútur (EK 8¶deki tablolar):
•

Bu hisse senetlerinin halka arzÕ takip eden ilk 7 iú günündeki ortalama
açÕ÷a satÕú miktarlarÕ 2006-2007 aralÕ÷Õnda iúlem gördükleri dönem
boyunca oluúan ortalamanÕn üzerindedir.

•

AçÕ÷a satÕú miktarÕ ile 7 günlük getiri veya fiyat de÷iúimi arasÕnda
negatif yönlü bir korelasyon vardÕr. AçÕ÷a satÕú miktarÕ yüksek olan
hisse senetlerinin 7 günlük getirisi düúük olmuútur.

•

AçÕ÷a satÕú miktarÕ yüksek olmasÕna ra÷men 7 günlük getirisi pozitif
olan bankacÕlÕk endeksine dahil ALBRK (XU050), ASYAB (XU030),
HALKB (XU030) hisse senetleri daha önceki yapÕlan analizlerde elde
edilen veriler ile tutarlÕdÕr. AçÕ÷a satÕú yapanlar ilk halka arzlar içinde
likiditesi yüksek bankacÕlÕk sektörüne ait hisse senetlerini tercih
etmiúlerdir.

Aúa÷Õdaki tablo analizlere dahil edilmiú 2006-2007 tarih aralÕ÷Õnda ilk defa
halka arz edilen firmalarÕ vermektedir.
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Tablo 16 Analizlere Dahil Edilmiú Halka Arz Edilen Hisse Senetleri
ALBRK
ARMDA
ASYAB
BSKYO
CCOLA
DGATE
DJIMT
EMBYO
FBIST
GLDTR
HALKB
ISDJE
ISMEN
KAREL
METYO
MRBYO
MZBYO
OYAYO
RYSAS
SAGYO
SELEC
SMIST
SNGYO
SPTUR
TAVHL
TCRYO
TKFEN
TKSYO
VESBE

ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.ù.
ARMADA BøLGøSAYAR SøSTEMLERø SANAYø VE TøCARET A.ù
ASYA KATILIM BANKASI A.ù.
BAùKENT MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIöI A.ù.
COCA-COLA øÇECEK A.ù.
DATAGATE BøLGøSAYAR MALZEMELERø TøCARET A.ù.
BøZøM MEN. DOW JONES DJIM TÜRKøYE A TøPø BORSA Y.F
EURO B TøPø MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIöI A.ù
FTSE øSTANBUL BONO FBIST B TøPø BORSA YATIRIM FONU
ISTANBUL GOLD B TøPø ALTIN BORSA YATIRIM FONU
TÜRKøYE HALK BANKASI A.ù.
øù YAT.DOW JONES TÜRKøYE EùøT AöIR.15 A TøPø B.YF
øù YATIRIM MENKUL DEöERLER A.ù.
KAREL ELEKTRONIK SAN.VE TIC.A.ù.
METRO MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIöI A.ù.
MARBAù B TIPI MENKUL KIYETLER YATIRIM ORTAKLIöI Aù
MERKEZ B TIPI MENKUL KIYMET YAT.ORT.
OYAK YATIRIM ORTAKLIöI A.ù.
REYSAù TAùIMACILIK VE LOJøSTøK TøC.A.ù.
SAöLAM GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIöI A.ù
SELÇUK ECZA DEPOSU TøCARET VE SANAYø A.ù.
KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇ. ùRK SMIST IST 25 A TIPI BYF
SøNPAù GAYRøMENKUL YATIRIM ORTAKLIöI A.ù.
S&P/IFCI TÜRKøYE A TøPø AKBANK BORSA YATIRIM FONU
TAV HAVALIMANLAR HOLDING A.ù.
TACøRLER YATIRIM ORTAKLIöI A.ù.
TEKFEN HOLDøNG A.ù.
TAKSøM YATIRIM ORTAKLIöI A.ù.
VESTEL BEYAZ EùYA SANAYø VE TøCARET A.ù.

4.1.5. Bulgular
2006-2007 tarihleri arasÕnda iki yÕllÕk dönem için øMKB iúlem gören ve açÕ÷a
satÕúa yo÷un olarak konu olmuú ilk 29 adet hisse senedi, açÕ÷a satÕú miktarlarÕ ve iúlem
miktarlarÕ baúlÕklarÕ altÕnda kümelenmiútir. AçÕ÷a satÕú miktarlarÕ ve iúlem miktarlarÕ
için yapÕlan kümeleme analizlerinin sonucu oluúmuú olan kümeler benzerlik
göstermiútir. Kümeler ile ilgili olarak yapÕlan ortak tespitler aúa÷Õda listelenmiútir:
•

BankacÕlÕk sektörüne ait hisse senetleri bir küme oluúturmuútur. AçÕ÷a
satÕú yapanlarÕn, likiditesi yüksek, bankacÕlÕk ve finans sektörüne ait
hisse senetlerinde pozisyon almayÕ tercih ettikleri tespit edilmiútir.
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VAKBN, ISCTR, YKBNK, GARAN, ISDJE
•

AynÕ holdinge veya gruba ait hisse senetleri de aynÕ kümeler içerisinde
yer almÕútÕr
KRDMA, KRDMB, KRDMD
NTTUR, NTHOL
AKBNK, SAHOL
IPMAT, KOZAD

•

Kümelerin bir kÕsmÕ øMKB(XU030) endeksine ait en likid ka÷Õtlardan
oluúurken di÷er bir grup likiditesi daha düúük olan øMKB(XU100) DIùI
ka÷Õtlardan oluúmaktadÕr.

Analiz çalÕúmasÕnÕn devamÕnda Eylül-KasÕm 2007 dönemine ait 3 aylÕk veri
seti üzerinde birtakÕm istatistikler ile bu dönem içinde øMKB¶de iúlem gören tüm hisse
senetlerine ait açÕ÷a satÕú iúlemlerinin genel olarak analizi yapÕlmÕútÕr. AçÕ÷a satÕú yapan
kiúilerin hisse senedi fiyatlarÕnÕn düúece÷i beklentisi içerisinde açÕ÷a satÕú yaptÕ÷Õ
varsayÕmÕndan yola çÕkÕlmÕútÕr ve aúa÷Õdaki bulgulara rastlanmÕútÕr:
•

øMKB¶de iúlem gören her 31 sözleúmeden birinin açÕ÷a satÕú iúlemi
sonucu oluútu÷u, her 29 adet hisseden bir adedinin açÕ÷a satÕúa konu
oldu÷u ve belli hisse senetlerinde yo÷unlaúma oldu÷u tespit edilmiútir.

•

AçÕ÷a SatÕú ve Fiyat PerformansÕ KarúÕlaútÕrmalÕ Getiri GruplarÕ
østatistiklerinin yer aldÕ÷Õ tabloda en düúük getiri dilimine (5. Grup) ait
hisse senetleri için di÷er dilimler kÕyaslandÕ÷Õnda daha düúük açÕ÷a satÕú
ortalama de÷erleri izlenmiútir. østatistik de÷erler, açÕ÷a satÕú yapanlarÕn
fiyat artÕú oranÕnÕn yüksek oldu÷u hisse senetlerini tercih ettikleri
úeklinde yorumlanmÕútÕr. AçÕ÷a satÕú yüksek getirisi olan hisse
senetlerinde, getirisi düúük olan hisse senetleri ile kÕyaslanÕnca daha
yo÷un olarak yapÕlmaktadÕr.
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•

AçÕ÷a SatÕú ve Likidite øMKB Endeks GruplarÕ KarúÕlaútÕrmalÕ
østatistiklerinin yer aldÕ÷Õ tabloda en yüksek likiditeye sahip
øMKB(XU030) grubunda yüksek bir açÕ÷a satÕú ortalamasÕ izlenmiútir.
Di÷er endeks gruplarÕ tutarli bir úekilde azalan bir açÕ÷a satÕú ortalamasÕ
ile tabloda yer almÕútÕr. Ancak øMKB(XU100)DIùI grubunda di÷er
gruplar ile kÕyaslanÕnca daha yüksek bir açÕ÷a satÕú ortalamasÕ yer
almÕútÕr. Bu grup için de÷iúim katsayÕsÕ ve standart sapma de÷erleri çok
yüksek çÕkmÕútÕr. øMKB(XU100)DIùI grubunun homojen olmadÕ÷Õ ve
bu grupta ortalamayÕ yükselten birkaç hisse senedinin yer aldÕ÷Õ
úeklinde yorumlanmÕútÕr.

•

AçÕ÷a SatÕú ve Volatilite GruplarÕ KarúÕlaútÕrmalÕ østatistiklerinin yer
aldÕ÷Õ tabloda en yüksek volatiliteye sahip 1. grupta

en düúük

volatilitenin izlendi÷i 5. gruptan daha yüksek bir açÕ÷a satÕú ortalamasÕ
izlenmiútir. Ancak 4. ve 5. gruplar için de÷iúim katsayÕsÕ ve standart
sapma de÷erleri çok yüksek çÕkmÕútÕr. Bu de÷erler iki grubunda
homojen olmadÕ÷ÕnÕ göstermektedir. AçÕ÷a satÕú yapanlar volatilitesi
daha yüksek olan hisse senetlerini tercih etmiúlerdir.
•

Gün içerisinde gerçekleúmiú açÕ÷a satÕú iúlemlerinin açÕ÷a satÕú a÷ÕrlÕklÕ
ortalama fiyatÕnÕn kapanÕú/seans a÷ÕrlÕk ortalama fiyatlarÕndan yüzde
olarak daha yüksek de÷erlerde gerçekleúmiú olmasÕ ve kapanÕú ve seans
a÷ÕrlÕklÕ ortalama fiyatlarÕ için bu yüzdelerin farklÕ olmasÕ açÕ÷a satÕú
pozisyonlarÕndan aynÕ gün içerisinde yani kÕsa vadede kar elde edildi÷i
ve bu pozisyonlarÕn gün içerisinde tekrar kapatÕldÕ÷Õ ihtimalini
düúündürmüútür.

•

Takasbank ÖPSP PiyasasÕ¶nÕn büyük ço÷unlukta AracÕ Kurum
çalÕúanlarÕnÕn ve yatÕrÕmcÕlarÕn yaptÕklarÕ hatalÕ iúlemler sonucu oluúan
açÕklarÕn kapatÕlmasÕ için kullanÕlmakta oldu÷u tespit edilmiútir.
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5. SONUÇ
Sermaye piyasalarÕnda yatÕrÕm yapÕlÕrken normal úartlarda herhangi bir
yatÕrÕmcÕ ilgili menkul kÕymetin gelecekteki fiyatÕnÕn yükselece÷i beklentisi ile hareket
etmekte ve kendisi tarafÕndan evvelce daha düúük fiyattan satÕn alÕnmÕú olan menkul
kÕymetin fiyatÕ ile yükselen fiyatlar arasÕndaki farktan kazanç elde etmeyi
arzulamaktadÕr. Oysa ki piyasanÕn veya ilgili menkul kÕymetin fiyatÕnÕn düúmesi ile de
kazanç elde etmek mümkündür. AçÕ÷a satÕú iúlemleri bu düúünce ile yapÕlmaktadÕr.
Di÷er bir deyiúle açÕ÷a satÕú iúlemi yapanlar ilgili menkul kÕymetin veya piyasanÕn
fiyatlarÕnÕn düúece÷inden hareket etmekte ve yüksek oldu÷unu düúündükleri fiyat
seviyesinden, bir baúka kiúi veya kurumdan ilgili menkul kÕymeti ödünç almak suretiyle
satÕú yapmakta daha sonra fiyatlarÕn düúmesi ile ilgili menkul kÕymeti daha düúük
fiyattan satÕn alÕp ödünç aldÕklarÕ kiúiye geri vermekte ve aradaki fiyat farkÕndan kazanç
sa÷lamaktadÕrlar.
YatÕrÕmcÕlarÕn açÕ÷a satÕúÕ tercih etmesinin çeúitli nedenleri bulunmaktadÕr.
Spekülasyon bunlardan biridir. Spekülatörler ilgili hisse senedi fiyatÕnÕn doyum
noktasÕna geldi÷ine inanarak veya hisse sendi piyasasÕnÕ olumsuz etkileyecek úartlarÕn
gerçekleúmesi olasÕlÕ÷ÕnÕ düúünerek açÕ÷a satÕú yapabilirler. Uygulamada, fiyatlarÕn
düúmesi beklentisiyle ilgili olmayan açÕ÷a satÕú iúlemleri de söz konusudur. Bunlar
korunma (hedge) amaçlÕ, bilgisel ve teknik açÕ÷a satÕúlar úeklinde sÕralanabilir.
Hisse senedi açÕ÷a satÕú iúlemlerinin menkul kÕymet piyasalarÕna olan etkilerini
olumlu etkiler ve olumsuz etkiler úeklinde iki ana baúlÕk altÕnda de÷erlendirmek
mümkündür. Zira, açÕ÷a satÕú iúlemlerinin piyasa etkinli÷inin artÕrÕlmasÕ yönünde çok
sayÕda faydasÕ oldu÷u gibi, bu etkinli÷i yok edici sakÕncalarÕ da bulunabilmektedir.
AçÕ÷a satÕú iúlemlerinin menkul kÕymet piyasalarÕna olumlu etkilerini,
piyasalara likidite sa÷lamasÕ, fiyat etkinli÷ini arttÕrmasÕ ve potansiyel alÕm gücü
yaratmasÕ úeklinde üç grupta toplamak mümkündür.
AçÕ÷a satÕú iúlemlerinin piyasalara çeúitli faydalarÕ bulunmasÕna ra÷men, halen
tartÕúÕlmakta olan sakÕncalarÕ da söz konusudur. AçÕ÷a satÕúlar için getirilmekte olan en
büyük eleútiri, bu tür satÕúlarÕn piyasalarda arzÕ artÕrmasÕ ve dolayÕsÕyla fiyatlarÕ
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düúürmesiyle ilgilidir. Özellikle fiyatlarÕn düúmekte oldu÷u piyasalarda açÕ÷a satÕúlarÕn
mevcut fiyat düúüúlerini hÕzlandÕrdÕklarÕ ve piyasalarda düzensizliklere sebep olduklarÕ
dikkate alÕnarak açÕ÷a satÕúlarla ilgili sÕnÕrlayÕcÕ düzenlemeler yapÕlmaya baúlanmÕútÕr.
AçÕ÷a satÕúlara karúÕ çÕkanlar tarafÕndan getirilen ikinci eleútiri, açÕ÷a satÕúlarÕn piyasada
fiyat manipülasyonlarÕna imkan tanÕdÕ÷ÕdÕr. AçÕ÷a satÕúlar, sermaye piyasalarÕnda
iúlenen önemli suçlardan biri olan içeriden ö÷renenlerin ticaretine sebep olmasÕ
nedeniyle de eleútirilmektedir.
Herhangi bir piyasada alÕm veya satÕm yapabilmek için -alÕcÕ ve satÕcÕ olmak
üzere- en az iki tarafa ihtiyaç vardÕr. AçÕ÷a satÕú iúlemlerinde ise, bundan farklÕ olarak
menkul kÕymetlerini ödünç veren üçüncü bir taraf bulunmaktadÕr. AçÕ÷a satÕú
yapabilmenin ön koúulu, açÕ÷a satÕlacak menkul kÕymetleri ödünç alabilecek durumda
bulunulmasÕdÕr.
Menkul kÕymet ödünç iúlemi ödünç veren tarafÕndan ödünç alana belirli bir
süre için taraflar arasÕnda belirlenen belirli bir teminat karúÕlÕ÷Õnda menkul kÕymetlerin
ödünç verilmesi ve belirlenen sürenin sonunda aynÕ cins ve miktarda menkul
kÕymetlerin geri alÕnmasÕnÕ ifade eder. Menkul kÕymet ödünç iúlemleri dünya genelinde
menkul kÕymet piyasalarÕnÕn efektif bir úekilde çalÕúabilmesi ve fonksiyonlarÕnÕ yerine
getirebilmesinde önemli fonksiyonlara sahiptir.
Menkul kÕymet ödünç piyasalarÕnÕn geliúim sürecinde; iúlemlerin takasÕnda
karúÕlaúÕlan problemlerin artmasÕ ve açÕ÷a satÕú ile açÕ÷a satÕúa dayalÕ iúlem
stratejilerinin piyasalarda yaygÕn olarak kullanÕlmaya baúlanmasÕ olmak üzere, iki
önemli faktör rol oynamÕútÕr.
Menkul kÕymet ödünç iúlemlerinin, piyasalarda likiditeyi arttÕrmak, takas
yükümlülüklerinin zamanÕnda yerine getirilmesini sa÷layarak piyasalarda güveni
sa÷lamak, piyasa katÕlÕmcÕlarÕnÕn açÕ÷a satÕú ve açÕ÷a satÕúa dayalÕ iúlem stratejilerini
gerçekleútirmelerine imkan vermek úeklinde pek çok faydalarÕ bulunmaktadÕr.
AçÕ÷a satÕú ve açÕ÷a satÕú ile iliúkili olan menkul kÕymet ödünç iúlemleri
birtakÕm riskler barÕndÕrmaktadÕr. AçÕ÷a satÕú ve menkul kÕymet ödünç iúlemlerinin
taúÕdÕ÷Õ riskler yatÕrÕmcÕlar açÕsÕndan; kredi riski ve operasyonel risk, sistem açÕsÕndan
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ise piyasa riski, likidite riski, manipülasyon ve içeriden ö÷renenlerin ticareti úeklinde
gruplanabilir. Bu riskleri yönetmek için çeúitli prosedürler geliútirilmiútir ve bu
prosedürler dünya genelinde uygulanmaktadÕr.
Finansal piyasalarda vadeli piyasalarÕn ortaya çÕkmasÕ ve risk yönetimi
kavramÕ ile birlikte türev ürünler günümüzde tüm dünyada finansal piyasalarÕn
vazgeçilmez bir parçasÕ haline gelmiútir. AçÕ÷a satÕú iúlemleri ile ba÷lantÕlÕ olarak
organize vadeli piyasalarda futures ve opsiyon sözleúmeleri iúlem görmektedir.
Herhangi bir hisse senedinde açÕ÷a satÕú yapmÕú olan bir yatÕrÕmcÕ bu hisse senedinin
fiyatÕnÕn düúmesi beklentisi içindedir. Buna karúÕlÕk fiyatÕnÕn yükselmesi olasÕlÕ÷Õna
karúÕ yapabilece÷i en iyi korunma metodu söz konusu hisse senedinde satÕn alma
opsiyonu sözleúmesi satÕn almak olacaktÕr. Benzer úekilde açÕ÷a satÕú yapmÕú olan bir
yatÕrÕmcÕnÕn alternatif iúlem stratejilerinden biri de hisse senedini ödünç almak yerine
tek bir hisse senedine dayalÕ futures sözleúmeleri kullanmak olacaktÕr.
AçÕ÷a satÕú ile ilgili teorik ve ampirik çalÕúmalarÕn büyük ço÷unlu÷u açÕ÷a satÕú
kÕsÕtlamalarÕ ve bu kÕsÕtlamalarÕn fiyatlamaya etkisi ve açÕ÷a satÕúÕn yatÕrÕm stratejilerini
uygulamada kullanÕlÕúÕ hakkÕndadÕr. Literatürde yer alan akademik çalÕúmalarÕn pek
ço÷u açÕ÷a satÕú miktarlarÕ ile hisse senedi fiyatlarÕ arasÕndaki iliúkiyi analiz etmiúlerdir.
Bu çalÕúmalar açÕ÷a satÕú miktarlarÕ ile hisse senedi fiyatlarÕ arasÕnda negatif bir iliúki
oldu÷unu ve yüksek açÕ÷a satÕú oranÕnÕ izleyen günlerde hisse senedi fiyatlarÕnda
düúüúlerin izlenece÷ini söylemektedir. Akademisyenler arasÕnda, açÕ÷a satÕú miktarÕnÕn
hisse senedinin gelecekteki fiyatÕnÕ tahmin etmede ne kadar faydalÕ oldu÷u konusunda
farklÕ görüúler bulunmaktadÕr. Genel olarak piyasalarda açÕ÷a satÕú kötü haberlerin öncü
göstergesi olarak yorumlanmaktadÕr.
AçÕ÷a satÕú iúlemleri ile ilgili üç ayrÕ yaklaúÕm bulunmaktadÕr. ølki piyasa
etkinli÷ini arttÕrdÕ÷Õ yönündedir, ikincisi piyasalar için faydalÕ oldu÷u fakat kontrollü
olmasÕ gerekti÷idir, üçüncüsü ise piyasalarÕ iyileútirmenin ötesinde zarar verdi÷i
yönündedir. Bu yaklaúÕmlar ile paralel açÕ÷a satÕú iúlemleri için farklÕ düzenleyici
uygulama ve yaklaúÕmlar geliútirilmiútir.
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øngiltere¶deki tek düzenleyici kurum olan FSA, açÕ÷a satÕúÕn yasal bir yatÕrÕm
aktivitesi olarak piyasalarÕn etkinli÷ini desteklemede önemli bir rol oynadÕ÷Õ, piyasalara
likidite sa÷ladÕ÷Õ ve açÕ÷a satÕú ile ilgili yapay kÕsÕtlamalarÕn da gereksiz oldu÷u
görüúündedir.
AçÕ÷a satÕú iúlemleri ilgili olarak en ayrÕntÕlÕ düzenleme yapmÕú olan ülke
ABD¶dir. ABD¶de SEC tarafÕndan 1938 yÕlÕndan beri açÕ÷a satÕú ile ilgili birtakÕm
kÕsÕtlamalar uygulanmaktadÕr. Bunlardan en önemlisi düúen bir piyasada açÕ÷a satÕúa
engel olan yukarÕ fiyat kuralÕdÕr. Ancak ABD¶de SEC 2005 tarihinde bu fiyat kuralÕnÕ
kaldÕrarak yerine Regulation SHO uygulamasÕnÕ koymuútur. Bu uygulama ile takas
esnasÕnda karúÕlaúÕlabilecek gecikme ve takas yükümlülü÷ünün yerine getirilememesi
problemlerine karúÕlÕk yeni gereklilikler uygulamaya koyulmuútur.
Hong Kong, Kore, Japonya, Singapur gibi geliúmekte olan piyasalarda açÕ÷a
satÕú belli hisse senetleri için, açÕ÷a satÕú iúlemlerinin halka açÕk bir bilgi olmasÕ
kapsamÕnda ve düúen piyasalarda açÕ÷a satÕúÕ yasaklayan fiyat kurallarÕ ile birlikte halen
uygulanmaktadÕr.
øMKB¶de açÕ÷a satÕú iúlemleri için fiyat kuralÕ uygulanmaktadÕr. AçÕ÷a satÕú
iúlemi ancak açÕ÷a satÕúa konu olacak sermaye piyasasÕ aracÕnÕn en son gerçekleúecek
iúlem fiyatÕndan daha yüksek bir fiyat üzerinden yapÕlabilmektedir. AçÕ÷a satÕú emirleri
³AçÕ÷a SatÕú´ tuúuna basÕlarak verilmektedir. AçÕ÷a satÕú iúlemlerine konu olan menkul
kÕymetler listesi GözaltÕ PazarÕ hariç tutularak øMKB PazarlarÕ¶nda iúlem gören tüm
hisse senetlerini ve borsa yatÕrÕm fonlarÕnÕ kapsamaktadÕr. AçÕ÷a satÕú iúlemleri hisse
senedi bazÕnda, her fiyat seviyesinde miktar ve sözleúme adedi belirtilerek øMKB
bülteninde yayÕnlanmaktadÕr.
AçÕ÷a satÕú ile ilgili geliútirilecek yaklaúÕm ve düzenleyici uygulamalara karar
verirken ve piyasa katÕlÕmcÕlarÕnÕn talep etti÷i de÷iúiklikler gözden geçirilirken øMKB
hisse senedi piyasasÕnda yapÕlan açÕ÷a satÕú iúlemlerinin karakteristi÷inin ve genel
olarak øMKB hisse senedi piyasasÕnÕn özelliklerinin dikkate alÕnmasÕ gerekti÷i
düúünülmüútür. Bu çalÕúmada øMKB¶de günlük açÕ÷a satÕú ile ilgili olarak yayÕnlanan
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veri kullanÕlarak açÕ÷a satÕú iúlemlerinin genel karakteristi÷i ve bu kapsamda øMKB
hisse senedi piyasasÕnÕn özellikleri incelenmiútir.
2006-2007 tarihleri arasÕnda iki yÕllÕk dönem için øMKB¶de iúlem gören ve
açÕ÷a satÕúa yo÷un olarak konu olmuú ilk 29 adet hisse senedi, açÕ÷a satÕú miktarlarÕ ve
iúlem miktarlarÕ baúlÕklarÕ altÕnda kümelenmiútir. Analiz çalÕúmasÕnÕn devamÕnda EylülKasÕm 2007 dönemine ait 3 aylÕk veri seti üzerinde birtakÕm istatistikler ile bu dönem
içinde øMKB¶de iúlem gören tüm hisse senetlerine ait açÕ÷a satÕú iúlemlerinin genel
olarak analizi yapÕlmÕútÕr. AçÕ÷a satÕú yapan kiúilerin hisse senedi fiyatlarÕnÕn düúece÷i
beklentisi içerisinde açÕ÷a satÕú yaptÕ÷Õ varsayÕmÕndan yola çÕkÕlmÕútÕr.
Hiyerarúik kümeleme yöntemi ile açÕ÷a satÕú iúlem miktarlarÕ analiz edildi÷inde
29 adet hisse senedi içerisinde oluúan bazÕ kümeler dikkat çekmiútir. Toplam iúlem
miktarlarÕ ile açÕ÷a satÕú iúlem miktarlarÕnÕn hiyerarúik kümeleme yöntemi ile yapÕlan
analizlerinde oluúan kümeler de benzerlik göstermiútir. Bu kümelerden ilki bankacÕlÕk
sektörüne ait hisse senetlerinden oluúan kümedir. Bu gruba ait tüm hisse senetleri aynÕ
zamanda øMKB(XU030) endeks grubunda yer almaktadÕr ve likiditesi yüksek olan
ka÷ÕtlardÕr. Derinli÷i olan ve likiditesi yüksek olan hisse senetlerini ödünç almak daha
kolaydÕr ve bu tür hisse senetlerinde çok sÕk takas temerrüdü yaúanmasÕ olasÕlÕ÷Õ
düúüktür.
øMKB¶de iúlem gören her 31 sözleúmeden birinin açÕ÷a satÕú iúlemi sonucu
oluútu÷u, her 29 adet hisseden bir adedinin açÕ÷a satÕúa konu oldu÷u ve belli hisse
senetlerinde yo÷unlaúma oldu÷u tespit edilmiútir.
AçÕ÷a satÕú iúleminin daha az sayÕda yatÕrÕmcÕ tarafÕndan ancak daha büyük
hacimlerde yapÕlmÕú olmasÕ açÕ÷a satÕú yapanlarÕn iyi bilgilenmiú hÕrslÕ yatÕrÕmcÕlar
oldu÷u ve açÕ÷a satÕú stratejisi izlemeyen bir yatÕrÕmcÕ ile kÕyaslandÕ÷Õnda daha büyük
hacimlerde iúlem yapma e÷ilimi gösterdi÷i úeklinde yorumlanmÕútÕr.
AçÕ÷a satÕú yapanlar a÷ÕrlÕklÕ olarak likiditesi yüksek olan endeks ka÷ÕtlarÕnÕ
tercih etmiúlerdir. Ancak bir grup yatÕrÕmcÕ ise likiditesi düúük ve øMKB(XU100)DIùI
ka÷ÕtlarÕ tercih etmiútir.
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AçÕ÷a SatÕú ve Fiyat PerformansÕ KarúÕlaútÕrmalÕ Getiri GruplarÕ østatistikleri
açÕ÷a satÕú yapanlarÕn fiyat artÕú oranÕnÕn veya getirisinin yüksek oldu÷u hisse
senetlerini tercih ettikleri úeklinde yorumlanmÕútÕr. Ancak getiri gruplarÕ homojen
de÷ildir ve her bir getiri grubunda açÕ÷a satÕú ortalamasÕnÕ yükselten ka÷Õtlara
rastlanmÕútÕr.
AçÕ÷a SatÕú ve Volatilite GruplarÕ KarúÕlaútÕrmalÕ østatistiklerinin yer aldÕ÷Õ
tabloda en yüksek volatiliteye sahip grupta en düúük volatilitenin izlendi÷i gruptan daha
yüksek bir açÕ÷a satÕú ortalamasÕ izlenmiútir. Bu sonuç açÕ÷a satÕú yapanlarÕn volatilitesi
daha yüksek olan hisse senetlerini tercih ettikleri úeklinde yorumlanmÕútÕr.
Gün içerisinde gerçekleúmiú açÕ÷a satÕú iúlemlerinin açÕ÷a satÕú a÷ÕrlÕklÕ
ortalama fiyatÕnÕn kapanÕú/seans a÷ÕrlÕk ortalama fiyatlarÕndan yüzde olarak daha
yüksek de÷erlerde gerçekleúmiú olmasÕ ve kapanÕú ve seans a÷ÕrlÕklÕ ortalama fiyatlarÕ
için bu yüzdelerin farklÕ olmasÕ açÕ÷a satÕú pozisyonlarÕndan aynÕ gün içerisinde yani
kÕsa vadede kar elde edildi÷i ve bu pozisyonlarÕn gün içerisinde tekrar kapatÕldÕ÷Õ
ihtimalini düúündürmüútür.
Takasbank ÖPSP piyasasÕ ile øMKB açÕ÷a satÕú iúlemleri arasÕndaki düúük
korelasyon de÷erleri Takasbank ÖPSP piyasasÕnÕn büyük ço÷unlukta aracÕ kurum
çalÕúanlarÕnÕn ve yatÕrÕmcÕlarÕn yaptÕklarÕ hatalÕ iúlemler sonucu oluúan açÕklarÕn
kapatÕlmasÕ için kullanÕldÕ÷ÕnÕ göstermiútir.
ølk defa halka arz olan úirketlerin hisse senetlerinin de açÕ÷a satÕúa konu oldu÷u
ve halka arzÕn ilk günlerinde elde edilen açÕ÷a satÕú ortalamasÕnÕn di÷er günlerden
yüksek oldu÷u izlenmiútir.
2006-2007 yÕllarÕ arasÕnda øMKB¶de yapÕlan açÕ÷a satÕúlar ile açÕ÷a satÕúa konu
hisse senetlerinin fiyatlarÕ arasÕndaki iliúki araútÕrÕlÕrken , açÕ÷a satÕúa yo÷un olarak konu
olan bankacÕlÕk sektöründeki 5 hisse senedi analiz edilmiútir. Bu hisse senetleri aynÕ
zamanda yo÷un iúlem hacmine sahip øMKB(XU030) endeksinde yer alan hisse
senetleridir. Bu analizlerde günlük açÕ÷a satÕú miktarlarÕ, toplam iúlem miktarlarÕ,
kapanÕú ve seans a÷ÕrlÕklÕ ortalama fiyatlarÕ ile øMKB(XUTUM) endeks kapanÕú
fiyatlarÕ de÷iúken olarak kabul edilmiú ve bu de÷iúkenler arasÕndaki iliúkilerin yönleri ve
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kuvvet dereceleri hesaplanmÕútÕr. Bu grupta yer alan tüm hisse senetleri için açÕ÷a satÕú
iúlem miktarlarÕ ile toplam iúlem miktarlarÕ arasÕnda güçlü, Takasbank ÖPSP
piyasasÕnda gerçekleúen ödünç iúlemleri ile çok düúük bir korelasyon bulunmuútur.
AçÕ÷a satÕú iúlemleri ile hisse senedi kapanÕú ve seans a÷ÕrlÕklÕ ortalama fiyatlarÕ
arasÕnda güçlü ve ters yönlü bir korelasyon izlenmiútir.
Analizler sonucu elde edilen bulgular øMKB hisse senedi piyasasÕnÕn
özellikleri de dikkate alÕnarak aúa÷Õdaki úekilde yorumlanmÕútÕr.
YapÕlan analizlerde, likiditesi yüksek hisse senetlerinin yanÕnda likiditesi düúük
bazÕ hisse senetlerinin de yo÷un olarak açÕ÷a satÕúa konu oldu÷u ve bu hisse senetlerinin
øMKB(XU100)DIùI hisse grubunun açÕ÷a satÕú ortalamasÕnÕ yükseltmiú oldu÷u tespit
edilmiútir. Benzer úekilde ilk defa halka arz olan úirketlerin hisse senetlerinin yo÷un
olarak açÕ÷a satÕúa konu oldu÷u ve halka arzÕn ilk günlerinde elde edilen açÕ÷a satÕú
ortalamasÕnÕn di÷er günlerden yüksek oldu÷u tespit edilmiútir. Bu tespitler øMKB hisse
senedi piyasasÕnda, açÕ÷a satÕú kaynaklÕ olasÕ risklere, ve piyasalarda oluúabilecek
düzensizliklere karúÕ alÕnacak önlemlerin önemini ortaya koymuútur.
Yurt dÕúÕndaki uygulamalarda açÕ÷a satÕú kaynaklÕ olasÕ risklere ve piyasalarda
oluúabilecek düzensizliklere karúÕ uygulanmakta olan kontroller; açÕ÷a satÕúa konu
olabilecek hisse senetlerinin belirlenmesi, açÕ÷a satÕúÕn uygulanma yöntemi ve açÕ÷a
satÕú ile alakalÕ takas yükümlülüklerinin belirlenmesi olmak üzere üç ana konuya
odaklanmÕútÕr. Bu kapsamdaki kontroller øMKB hisse senedi piyasasÕ için de önem arz
etmektedir.
AçÕ÷a satÕúa konu olacak hisse senetlerinin, manipülatif iúlemlerde
kullanÕlmasÕnÕn engellenmesi için belirli kriterlere göre seçilmesi gerekmektedir. øMKB
Birinci PazarÕnda iúlem gören sermayesi büyük, halka açÕklÕk oranÕ yüksek úirketlerden
hisse senetlerinin iúlem hacmi yüksek olanlarÕnÕn açÕ÷a satÕú yapÕlabilecek hisse
senetleri arasÕnda belirlenmesi uygun olacaktÕr. Bu tür iúlemlere engel olmak için ayrÕca
etkin kamuyu aydÕnlatma uygulamalarÕndan yararlanÕlmalÕdÕr.
øMKB hisse senedi piyasasÕ iúlemlerine ait takas temerrütleri ve bu
temerrütlerin açÕ÷a satÕú kaynaklÕ olup olmadÕ÷ÕnÕn tespit edilmesi, tamamlanmamÕú
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takaslar için tolerans seviyesinin belirlenmesi ve bu seviyeden sonra alÕnacak
önlemlerin caydÕrÕcÕlÕ÷Õ önemlidir.
AçÕ÷a satÕúÕn belirli dönemlerde ve belirli aktiviteler ile birlikte örne÷in
birleúme ve satÕn almalar, yeni halka arzlar, stratejik kararlarÕn açÕklandÕ÷Õ anlar gibi,
yapÕlmasÕ bazÕ ülkelerde engellenmiútir. ølk defa halka arz olmuú hisse senetlerinde
izlenen yüksek açÕ÷a satÕú ortalamasÕ øMKB hisse senedi piyasasÕ için de benzer
uygulamalarÕn ihtiyaç duyulmasÕ durumunda düúünülmesi gerekti÷inin göstergesidir.
AçÕ÷a satÕú ve etkiledi÷i iúlemler ile ilgili úeffaflÕ÷Õn arttÕrÕlmasÕ açÕ÷a satÕúÕn
içerdi÷i bilginin geniú yatÕrÕmcÕ kitlesine ulaútÕrÕlmasÕ ve böylece bu faydalarÕn açÕ÷a
satÕú ile ilgili olabilecek dezavantajlarÕ ortadan kaldÕrmasÕ veya etkilerinin azaltmasÕnÕ
sa÷layacaktÕr.
AçÕ÷a satÕú iúlemi ödünç vermek isteyenlerin piyasada araútÕrÕlmasÕ ve ödünç
maliyeti üzerinde pazarlÕk edilmesi sonucu oluúmaktadÕr. Merkezileútirilmiú bir ödünç
piyasasÕnÕn var olmasÕ ve bu piyasasÕn aktif bir úekilde çalÕúÕyor olmasÕ açÕ÷a satÕú
iúlemleri için úeffaflÕ÷Õ arttÕracaktÕr. Menkul kÕymet ödünç verisi piyasanÕn belli bir
hisse senedine ait duyarlÕlÕ÷ÕnÕ ve hisse senedindeki fiyat hareketlerini analiz etmeye
yardÕmcÕ olacaktÕr ve bu veriler analiz edilerek piyasanÕn gözetim ve kontrolleri
derinleútirilebilecektir.
Ülkemizde menkul kÕymet ödünç iúlemleri ÖPSP piyasasÕ ve Takasbank¶Õn
ödünç iúlemlerindeki rolü ile úeffaftÕr. ÖPSP piyasasÕna ait veri anlÕk olarak veri yayÕn
ekranlarÕnda izlenmektedir. Ancak yapÕlan analizler sonucunda ödünç iúlemlerinin çok
az miktarÕnÕn ÖPSP piyasasÕnda gerçekleúti÷i tespit edilmiútir.
Sonuç olarak hisse senedi piyasalarÕnda açÕ÷a satÕú iúlemleri, fiyata iliúkin
beklentilerin ifade edilme yöntemlerinden biridir. Olumlu etkilerinin yanÕnda
denetimsiz yapÕlmasÕ halinde olumsuz etkileri de söz konusu olabilmektedir. AçÕ÷a satÕú
ve menkul kÕymet ödünç iúlemleri kapsamÕnda piyasalarda oluúan geliúmeler ve
ekonominin iúleyiúi dikkate alÕnarak, düzenleyici kamu otoritesi tarafÕndan dönemsel
veya kalÕcÕ olarak gözetim-denetim-de elde edilen verilere göre gerekli önlemlerin
alÕnmasÕ ve sisteme duyulan güven ve istikrarÕn korunmasÕ açÕsÕndan gerekli hukuki
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düzenlemelerin ve iyileútirmelerin hayata geçirilmesi yatÕrÕmcÕlarÕn korunmasÕ ve
piyasalarÕn etkinli÷i açÕsÕndan önemlidir.
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EKLER
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EK 1. øMKB Hisse Senedi PiyasasÕ AçÕ÷a SatÕú ve Toplam øúlem Hacimleri (20062007)
YÕl
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007

Ay
Ocak
ùubat
Mart
Nisan
MayÕs
Haziran
Temmuz
A÷ustos
Eylül
Ekim
KasÕm
AralÕk
Ocak
ùubat
Mart
Nisan
MayÕs
Haziran
Temmuz
A÷ustos
Eylül
Ekim
KasÕm
AralÕk

AçÕ÷a SatÕú
øúlem Adedi
113.016.918
127.062.628
339.410.185
187.263.933
231.528.884
253.238.426
215.659.600
190.672.588
227.419.423
187.792.700
195.755.707
192.601.280
277.813.030
260.361.571
304.111.954
318.977.783
310.844.223
247.820.207
421.732.533
409.305.832
450.973.939
451.860.224
382.324.197
254.769.894

AçÕ÷a SatÕú
øúlem Hacmi
550.893.377
601.974.394
899.850.384
707.886.151
761.263.851
788.016.850
746.155.377
664.843.492
837.812.377
684.692.042
670.314.218
643.689.336
893.357.033
832.180.883
868.750.105
862.157.691
1.032.547.374
821.432.139
1.397.534.235
1.282.488.299
1.420.482.904
1.671.624.334
1.504.030.990
989.826.483

AçÕ÷a SatÕú
Sözleúme SayÕsÕ
32.682
37.125
80.133
56.806
67.847
71.778
65.999
67.003
76.781
69.980
85.169
73.343
84.527
78.882
86.864
86.753
110.123
106.201
128.309
123.140
132.823
122.551
119.949
108.032

Toplam
øúlem Hacmi
27.495.397.941
33.236.615.147
36.961.300.566
28.095.180.283
32.439.715.410
31.181.873.547
21.575.990.644
21.483.923.847
23.383.920.648
23.700.698.235
23.262.956.470
21.118.593.502
25.929.349.748
30.806.450.485
28.440.138.000
31.372.435.532
31.426.372.850
21.889.686.036
44.968.021.179
36.108.117.399
33.721.958.698
42.769.407.259
36.989.059.954
21.532.716.445

Toplam
øúlem MiktarÕ
6.766.247.446
8.253.434.401
11.422.005.554
7.227.045.384
9.076.414.335
9.641.198.607
6.491.846.861
5.961.679.072
6.777.737.951
6.713.952.054
6.736.753.168
6.013.733.661
7.957.307.762
9.825.916.418
9.700.391.458
10.821.785.225
9.193.372.037
6.456.447.209
13.005.318.433
11.081.187.212
11.161.347.089
11.946.815.069
9.739.624.612
5.395.866.670

Toplam
Sözleúme SayÕsÕ
3.542.094
4.439.647
4.974.024
3.568.952
4.197.912
4.318.866
3.346.291
3.278.033
3.558.614
3.317.284
3.635.213
3.083.120
3.417.328
3.911.469
3.979.274
4.037.418
4.345.605
3.310.089
4.786.202
4.675.483
4.439.283
4.414.127
4.181.325
2.751.626

Kaynak : øMKB AçÕ÷a SatÕú Verileri
(*) Tablodaki AçÕ÷a SatÕú øúlem Hacmi, Toplam øúlem Hacmi de÷erleri YTL
cinsindendir.
(*) Tablodaki AçÕ÷a SatÕú øúlem Adedi ve Toplam øúlem MiktarÕ de÷erleri adet (lot)
cinsindendir.
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EK 2. Takasbank ÖPSP PiyasasÕ Ödünç øúlem MiktarlarÕ (2006-2007)
YÕl

Ay

2007
2007
2007
2007
2006
2007
2007
2007
2006
2007
2007
2007
2007
2006
2006
2006
2007
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006

Temmuz
Ocak
Haziran
ùubat
AralÕk
Eylül
AralÕk
KasÕm
KasÕm
Ekim
A÷ustos
MayÕs
Nisan
Ekim
Eylül
MayÕs
Mart
A÷ustos
Mart
Haziran
Temmuz
Nisan
ùubat
Ocak

ÖPSP
Sözleúme
SayÕsÕ
1.273
869
1.069
880
776
714
790
858
729
910
1.087
884
705
809
711
1.298
684
589
1.065
1.121
443
729
348
331

ÖPSP
øúlem Adedi
31.081.000
24.968.032
22.107.669
21.785.568
20.679.250
18.671.062
18.130.941
18.063.035
17.832.359
17.803.237
16.684.592
16.554.180
15.007.015
14.715.386
13.339.210
12.467.157
11.892.853
10.763.884
10.084.315
9.441.814
6.404.311
5.650.597
3.031.646
2.799.886

Kaynak: Takasbank ÖPSP PiyasasÕ Verileri
(*) Tablodaki ÖPSP øúlem Adedi de÷erleri adet (lot) cinsindendir.
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EK 3. Takasbank ÖPSP PiyasasÕnda øúlem Gören Hisse Senetlerinin Sektör
BazÕnda Da÷ÕlÕmÕ (2006-2007)

Sektör
BANKALAR VE ÖZEL FøNANS KURUMLARI
BANKALAR VE ÖZEL FøNANS KURUMLARI
BANKALAR VE ÖZEL FøNANS KURUMLARI
BANKALAR VE ÖZEL FøNANS KURUMLARI
HOLDøNGLER VE YATIRIM ùøRKETLERø
BANKALAR VE ÖZEL FøNANS KURUMLARI
HOLDøNGLER VE YATIRIM ùøRKETLERø
HABERLESME
HOLDøNGLER VE YATIRIM ùøRKETLERø
DEMøR, ÇELøK METAL ANA SANAYøø
HOLDøNGLER VE YATIRIM ùøRKETLERø
BANKALAR VE ÖZEL FøNANS KURUMLARI
HOLDøNGLER VE YATIRIM ùøRKETLERø
BANKALAR VE ÖZEL FøNANS KURUMLARI
HOLDøNGLER VE YATIRIM ùøRKETLERø
DEMøR, ÇELøK METAL ANA SANAYøø
GAYRøMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI
HOLDøNGLER VE YATIRIM ùøRKETLERø
ELEKTRøK MAKøNALARI VE AYGITLARI SANAYøø
BASIM, YAYIM VE BUNLARA BAöLI SANAYøø
HOLDøNGLER VE YATIRIM ùøRKETLERø
HAVA TAùIMACILIöI
PETROL RAFøNERøLERø
ÇEùøTLø PETROL VE KÖMÜR TÜREVLERø SANAYøø
TAùIT ARACLARI SANAYøø
SøGORTA ùøRKETLERø
HOLDøNGLER VE YATIRIM ùøRKETLERø
HOLDøNGLER VE YATIRIM ùøRKETLERø
BANKALAR VE ÖZEL FøNANS KURUMLARI
CAM VE CAM ÜRÜNLERø SANAYøø
BÜYÜK MAöAZALAR
ELEKTRøK MAKøNALARI VE AYGITLARI SANAYøø
BANKALAR VE ÖZEL FøNANS KURUMLARI
ÇEùøTLø PETROL VE KÖMÜR TÜREVLERø SANAYøø
BANKALAR VE ÖZEL FøNANS KURUMLARI
KøMYA SANAYøø
MAK.VE DONATIM MOTORLU ARACLAR, ELKT.AYGITLAR
DøöER KøMYASAL ÜRÜNLER SANAYøø
SøGORTA ùøRKETLERø
BANKALAR VE ÖZEL FøNANS KURUMLARI
GIDA MADDELERø SANAYøø
BANKALAR VE ÖZEL FøNANS KURUMLARI
øÇKø SANAYøø
HOLDøNGLER VE YATIRIM ùøRKETLERø
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TanÕm
GARAN
ISCTR
YKBNK
AKBNK
DOHOL
VAKBN
SAHOL
TCELL
KCHOL
KRDMD
NTHOL
HALKB
SISE
TSKB
DYHOL
EREGL
ISGYO
IHLAS
ARCLK
HURGZ
GSDHO
THYAO
TUPRS
PTOFS
TOASO
AKGRT
GLYHO
GLYHO
FINBN
TRKCM
MIGRS
VESTL
SKBNK
PETKM
ASYAB
AKSA
DOAS
ECILC
ANSGR
VAKBN
ULKER
TEKST
AEFES
ALARK

Grup
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
Y
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
Y
E
E
E
E

ÖPSP
ÖPSP øúlem
Sözleúme
Adedi
SayÕsÕ
56.314.555
1.890
50.002.791
1.858
35.652.615
912
26.806.760
1.247
19.308.185
535
18.236.749
693
14.219.719
595
13.721.269
686
12.196.230
640
11.926.588
242
5.761.986
204
4.959.092
198
4.844.574
291
4.308.971
258
4.181.158
298
3.854.242
403
3.423.241
167
3.391.070
85
2.923.716
366
2.809.136
276
2.796.488
105
2.770.675
266
2.762.203
447
2.638.875
246
2.557.623
259
2.207.035
274
2.153.222
19
2.085.147
64
2.043.095
221
1.983.014
152
1.789.358
373
1.723.206
164
1.496.168
169
1.481.927
207
1.472.107
177
1.359.056
124
1.088.018
114
1.078.602
125
1.056.520
53
1.000.297
36
993.368
150
950.254
49
847.610
208
832.634
55

BORSA YATIRIM FONLARI
TAùIT ARACLARI SANAYøø
BøNA YAPIM VE ONARIMI
TAù VE TOPRAöA DAYALI DøöER SANAYø
ELEKTRøK MAKøNALARI VE AYGITLARI SANAYøø
GIDA, øÇKø VE TÜTÜN
OTEL, MOTEL, PANSøYON, KAMP VE DøöER KONAKLAMA
ÇEùøTLø PETROL VE KÖMÜR TÜREVLERø SANAYøø
DOKUMA SANAYøø
BANKALAR VE ÖZEL FøNANS KURUMLARI
BANKALAR VE ÖZEL FøNANS KURUMLARI
DOKUMA SANAYøø
METAL EùYA, MAKøNE VE GEREÇ YAPIM
DEMøR, ÇELøK METAL ANA SANAYøø
DøöER øMALAT SANAYøø
TAù VE TOPRAöA DAYALI DøöER SANAYø
METAL EùYA SANAYø (MAKøNE VE GEREÇ HARøÇ)
DEMøR, ÇELøK METAL ANA SANAYøø
TAù VE TOPRAöA DAYALI DøöER SANAYø
KAöIT VE KAöIT ÜRÜNLERø, BASIM VE YAYIN
KARAYOLU TAùIMACILIöI
ÇEùøTLø PETROL VE KÖMÜR TÜREVLERø SANAYøø
BÜYÜK MAöAZALAR
DøöER KøMYASAL ÜRÜNLER SANAYøø
LOKANTA VE OTELLER
HOLDøNGLER VE YATIRIM ùøRKETLERø
BANKALAR VE ÖZEL FøNANS KURUMLARI
ELEKTRøK GAZ VE BUHAR
BANKALAR VE ÖZEL FøNANS KURUMLARI
TAù VE TOPRAöA DAYALI DøöER SANAYø
BÜYÜK MAöAZALAR
CAM VE CAM ÜRÜNLERø SANAYøø
GAYRøMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI
DOKUMA SANAYøø
FøNANSAL KøRALAMA ùøRKETLERø
TOPTAN TøCARET
DOKUMA SANAYøø
SøGORTA ùøRKETLERø
GAYRøMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI
HOLDøNGLER VE YATIRIM ùøRKETLERø
GIDA MADDELERø SANAYøø
GIDA MADDELERø SANAYøø
HOLDøNGLER VE YATIRIM ùøRKETLERø
BÜYÜK MAöAZALAR
GAYRøMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI
FACTORING ùøRKETLERø
OTEL, MOTEL, PANSøYON, KAMP VE DøöER KONAKLAMA
BASIM, YAYIM VE BUNLARA BAöLI SANAYøø
GIDA MADDELERø SANAYøø
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DJIST
FROTO
ENKAI
AKCNS
BEKO
CCOLA
NTTUR
AYGAZ
MEMSA
DENIZ
FORTS
MNDRS
VESBE
KRDMB
GOLDS
ADANA
IHEVA
KRDMA
CIMSA
KOZAD
RYSAS
SASA
TNSAS
HEKTS
TEKTU
TAVHL
ALBRK
AKENR
TEBNK
ADNAC
BOYNR
ANACM
SNGYO
MTEKS
ISFIN
SELEC
CYTAS
ANHYT
DGGYO
YAZIC
TATKS
DARDL
ECZYT
GIMA
YYGYO
OZFIN
MMART
DGZTE
PNSUT

BF
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E

816.588
741.982
740.038
731.843
614.106
610.873
581.445
530.504
500.310
477.301
475.294
475.248
432.447
422.555
417.099
410.364
398.642
385.260
377.653
373.914
358.315
337.624
337.381
331.729
284.652
266.047
261.560
257.670
248.285
241.780
201.976
192.462
181.411
177.903
176.173
171.911
155.293
150.083
149.743
143.819
141.572
139.998
135.849
128.351
127.781
125.905
117.660
113.332
108.791

93
169
192
146
54
105
38
56
31
125
99
19
28
30
42
82
39
25
91
75
67
21
49
11
30
76
17
54
110
10
30
31
21
20
31
37
10
46
14
65
26
10
20
10
15
28
13
27
25

DEMøR, ÇELøK METAL ANA SANAYøø
TAùIT ARACLARI SANAYøø
MAKøNA SANAYøø (ELEKTRøK MAKøNALARI HARøÇ)
ELEKTRøK GAZ VE BUHAR
ÇEùøTLø PETROL VE KÖMÜR TÜREVLERø SANAYøø
MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIKLARI
METAL EùYA SANAYø (MAKøNE VE GEREÇ HARøÇ)
GAYRøMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI
DøöER KøMYASAL ÜRÜNLER SANAYøø
TIBBø VE DøöER SAöLIK HøZMETLERø
DOKUMA SANAYøø
TAùITLAR TARIM VE MAKøNE ALETLERø øLE DøöER
GIDA MADDELERø SANAYøø
MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIKLARI
MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIKLARI
MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIKLARI
BILISIM
OTEL, MOTEL, PANSøYON, KAMP VE DøöER KONAKLAMA
TAùIMA øLE øLGøLø DøöER HøZMETLER
SøGORTA ùøRKETLERø
BøNA YAPIM VE ONARIMI
DEMøR, ÇELøK METAL ANA SANAYøø
KOMUR MADENCILIGI
GAYRøMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI
GIDA MADDELERø SANAYøø
øÇKø SANAYøø
BANKALAR VE ÖZEL FøNANS KURUMLARI
DEMøR, ÇELøK METAL ANA SANAYøø
KAöIT VE KAöIT ÜRÜNLERø SANAYøø
MAKøNA SANAYøø (ELEKTRøK MAKøNALARI HARøÇ)
MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIKLARI
SAVUNMA
ARACI KURUMLAR
GIDA MADDELERø SANAYøø
DøöER KøMYASAL ÜRÜNLER SANAYøø
GIDA MADDELERø SANAYøø
TAù VE TOPRAöA DAYALI DøöER SANAYø
KøMYA SANAYøø
GIDA MADDELERø SANAYøø
SøGORTA ùøRKETLERø
TAùIT ARACLARI SANAYøø
MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIKLARI
MENKUL KIYM ET YATIRIM ORTAKLIKLARI
SPOR HIZMETLERø
MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIKLARI
DOKUMA SANAYøø
FøNANSAL KøRALAMA ùøRKETLERø
TAù VE TOPRAöA DAYALI DøöER SANAYø
KAöIT VE KAöIT ÜRÜNLERø SANAYøø
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BURVA
KARSN
TTRAK
AYEN
TRCAS
EMBYO
TUDDF
AGYO
DEVA
ACIBD
BOSSA
MIPAZ
LIOYS
HDFYO
METYO
TKSYO
ARENA
MAALT
UCAK
YKSGR
BROVA
DOKTS
PRKTE
YKGYO
BANVT
KRSTL
ALNTF
IZMDC
ISAMB
UZEL
AVRSY
ASELS
ISMEN
PENGD
DYOBY
SELGD
BOLUC
SODA
ALYAG
RAYSG
OTKAR
ARFYO
EGCYO
BJKAS
VARYO
YATAS
VAKFN
ECYAP
VKING

E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E

102.410
101.285
93.445
89.530
86.772
80.000
79.132
78.214
69.248
68.358
66.424
62.557
60.998
60.908
58.220
57.985
57.953
56.698
54.203
53.046
51.177
50.612
50.005
49.657
49.478
48.471
48.067
47.918
47.100
46.191
45.601
43.843
43.012
42.530
40.036
40.000
38.951
38.829
37.199
36.716
35.965
34.809
32.336
32.089
29.619
29.516
29.433
29.237
28.500

33
27
47
12
34
5
24
13
15
40
12
13
9
8
5
5
20
15
11
10
6
11
11
16
9
8
12
11
7
16
4
29
6
7
7
6
14
11
4
23
20
5
7
10
17
9
14
8
5

SøGORTA ùøRKETLERø
CAM VE CAM ÜRÜNLERø SANAYøø
BAùKA YERDE SINIFLANDIRILMAMIù PLAST.ÜR.SAN.
ELEKTRøK MAKøNALARI VE AYGITLARI SANAYøø
DEMøR, ÇELøK METAL ANA SANAYøø
GAYRøMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI
TAùIT ARACLARI SANAYøø
TAùIT ARACLARI SANAYøø
HOLDøNGLER VE YATIRIM ùøRKETLERø
GIDA MADDELERø SANAYøø
HOLDøNGLER VE YATIRIM ùøRKETLERø
OTEL, MOTEL, PANSøYON, KAMP VE DøöER KONAKLAMA
GIDA MADDELERø SANAYøø
MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIKLARI
ELEKTRøK GAZ VE BUHAR
DERø, DERø BENZER MADDELER VE KÜRK EùYA SANAYø
GAYRøMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI
DOKUMA SANAYøø
AYAKKABI DIùINDA GøYøM EùYASI SANAYøø
KøMYA SANAYøø
SPOR HIZMETLERø
DOKUMA SANAYøø
GIDA MADDELERø SANAYøø
DOKUMA SANAYøø
MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIKLARI
DOKUMA SANAYøø
HOLDøNGLER VE YATIRIM ùøRKETLERø
HAVA TAùIMACILIöI
DEMøR, ÇELøK METAL ANA SANAYøø
MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIKLARI
ELEKTRøK MAKøNALARI VE AYGITLARI SANAYøø
BILISIM
DøöER KøMYASAL ÜRÜNLER SANAYøø
BILISIM
TAù VE TOPRAöA DAYALI DøöER SANAYø
FøNANSAL KøRALAMA ùøRKETLERø
CANAK, CÖMLEK, ÇøNø, PORSELEN VE BENZERø SAN.
BORSA YATIRIM FONLARI
ELEKTRøK MAKøNALARI VE AYGITLARI SANAYøø
DOKUMA SANAYøø
DøöER øMALAT SANAYøø
MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIKLARI
MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIKLARI
øÇKø SANAYøø
DOKUMA SANAYøø
BILISIM
AYAKKABI DIùINDA GøYøM EùYASI SANAYøø
AYAKKABI DIùINDA GøYøM EùYASI SANAYøø
FøNANSAL KøRALAMA VE FACTORøNG ùøRKETLERø
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GUSGR
IZOCM
EPLAS
EMKEL
CEMTS
PEGYO
KARSN
PARSN
MZHLD
FRIGO
BRYAT
FVORI
TUKAS
ATAYO
ZOREN
DESA
ALGYO
SONME
CEYLN
GUBRF
FENER
LUKSK
SKPLC
ALTIN
ISYAT
KORDS
TKFEN
CLEBI
DMSAS
ECBYO
MUTLU
ANELT
PRTAS
INDES
MRDIN
YKFIN
EGSER
NFIST
GEREL
KRTEK
SERVE
VKFYT
AKYO
TBORG
GEDIZ
ALCTL
ESEMS
VAKKO
GARFA

E
E
E
E
E
E
Y
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
BF
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E

25.505
24.800
24.000
23.515
23.403
23.070
22.532
20.844
20.488
20.330
20.284
20.102
20.090
20.000
19.890
19.028
18.755
17.706
17.242
17.179
16.917
16.755
16.340
15.551
15.466
15.071
15.047
14.511
14.006
13.700
12.868
12.606
12.409
12.158
11.336
10.762
10.551
10.423
10.315
10.289
10.100
10.000
10.000
10.000
10.000
9.438
9.000
8.527
7.822

8
6
10
5
5
6
7
6
12
9
5
10
3
3
3
5
24
6
12
6
8
11
7
8
2
2
6
25
6
1
7
8
5
5
5
5
7
3
3
3
2
1
1
1
1
5
1
3
6

TAù VE TOPRAöA DAYALI DøöER SANAYø
KAöIT VE KAöIT ÜRÜNLERø SANAYøø
ELEKTRøK MAKøNALARI VE AYGITLARI SANAYøø
KøMYA SANAYøø
MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIKLARI
PERAKENDE TøCARET
MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIKLARI
MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIKLARI
MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIKLARI
KAöIT VE KAöIT ÜRÜNLERø SANAYøø
DOKUMA SANAYøø
TAùIT ARACLARI SANAYøø
BASIM, YAYIM VE BUNLARA BAöLI SANAYøø
MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIKLARI
GIDA MADDELERø SANAYøø
GIDA MADDELERø SANAYøø
MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIKLARI
øÇKø SANAYøø
DOKUMA SANAYøø
FøNANSAL KøRALAMA ùøRKETLERø
DOKUMA SANAYøø
DOKUMA SANAYøø
DOKUMA SANAYøø
MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIKLARI
DEMøR, ÇELøK DIùINDA METAL ANA SANAYøø
GAYRøMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI
DEMøR, ÇELøK METAL ANA SANAYøø
HOLDøNGLER VE YATIRIM ùøRKETLERø
BORSA YATIRIM FONLARI
ELEKTRøK GAZ VE SU
HOLDøNGLER VE YATIRIM ùøRKETLERø
GAYRøMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI
TAù VE TOPRAöA DAYALI DøöER SANAYø
BILISIM
FACTORING ùøRKETLERø
FøNANSAL KøRALAMA ùøRKETLERø
MENSUCAT, GøYøM EùYASI, MOBøLYA TOPTAN TøCARET
DOKUMA SANAYøø
GAYRøMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI
DERø, DERø BENZER MADDELER VE KÜRK EùYA SANAYø
KAöIT VE KAöIT ÜRÜNLERø SANAYøø
METAL EùYA SANAYø (MAKøNE VE GEREÇ HARøÇ)
PERAKENDE TøCARET
MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIKLARI
DEMøR, ÇELøK METAL ANA SANAYøø
CANAK, CÖMLEK, ÇøNø, PORSELEN VE BENZERø SAN.
GIDA MADDELERø SANAYøø
MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIKLARI
GIDA MADDELERø SANAYøø
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BSOKE
ALKA
PRKAB
ALKIM
MYZYO
BIMAS
FNSYO
GDKYO
DNZYO
TIRE
AKALT
ASUZU
DOBUR
GRNYO
PETUN
MERKO
MZBYO
KNFRT
SKTAS
FFKRL
BERDN
BISAS
ARSAN
ATLAS
SARKY
PEGYO
BRSAN
ISGSY
SMIST
AKSUE
YAZIC
NUGYO
GOLTS
NETAS
CRDFA
TEKFK
SANKO
ATEKS
SAGYO
DERIM
BAKAB
ALCAR
CARFA
TCRYO
ERBOS
USAK
PINSU
TSKYO
KERVT

E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
Y
E
E
BF
E
Y
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E

7.772
7.618
7.536
7.371
7.221
7.200
7.187
7.098
6.751
6.535
6.509
6.497
6.239
6.220
6.209
5.956
5.912
5.823
5.724
5.596
5.361
5.162
5.100
5.000
5.000
5.000
4.703
4.500
4.500
4.272
4.019
4.000
3.981
3.977
3.812
3.284
3.000
3.000
2.956
2.824
2.761
2.722
2.710
2.650
2.500
2.477
2.419
2.013
1.964

2
2
2
10
3
28
3
2
3
4
2
10
4
4
3
3
1
10
10
8
6
2
2
1
1
2
10
3
1
8
2
4
6
13
6
2
1
2
2
2
2
7
2
3
1
2
3
3
3

DOKUMA SANAYøø
TAù VE TOPRAöA DAYALI DøöER SANAYø
MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIKLARI
DOKUMA SANAYøø
GIDA MADDELERø SANAYøø
ELEKTRøK MAKøNALARI VE AYGITLARI SANAYøø
BILISIM
TAù VE TOPRAöA DAYALI DøöER SANAYø
DOKUMA SANAYøø
AöAÇ MOBøLYA VE DÖùEME SANAYø
DOKUMA SANAYøø
BAùKA YERDE SINIFLANDIRILMAMIù PLAST.ÜR.SAN.
MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIKLARI
LASTøK ÜRÜNLERø SANAYøø
ELEKTRøK GAZ VE SU
MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIKLARI
SøGORTA ùøRKETLERø
EöLENCE HøZMETLERø
TAù VE TOPRAöA DAYALI DøöER SANAYø
TAù VE TOPRAöA DAYALI DøöER SANAYø
AöAÇ MOBøLYA VE DÖùEME SANAYø
CANAK, CÖMLEK, ÇøNø, PORSELEN VE BENZERø SAN.
DEMøR, ÇELøK METAL ANA SANAYøø
HOLDøNGLER VE YATIRIM ùøRKETLERø
HOLDøNGLER VE YATIRIM ùøRKETLERø
TAù VE TOPRAöA DAYALI DøöER SANAYø
KAöIT VE KAöIT ÜRÜNLERø, BASIM VE YAYIN
SPOR HIZMETLERø
TAù VE TOPRAöA DAYALI
TAùIT ARACLARI SANAYøø
GAYRøMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI
KAöIT VE KAöIT ÜRÜNLERø SANAYøø
MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIKLARI
KøMYA SANAYøø
TAùIT ARACLARI SANAYøø
BILISIM
DEMøR, ÇELøK METAL ANA SANAYøø
KAöIT VE KAöIT ÜRÜNLERø SANAYøø
KAöIT VE KAöIT ÜRÜNLERø SANAYøø
LASTøK ÜRÜNLERø SANAYøø
DøöER øMALAT SANAYøø
TAùIT ARACLARI SANAYøø
KERESTE VE YAPI MALZEMESø TOPTAN TøCARETø
PERAKENDE TøCARET
DOKUMA SANAYøø
BANKALAR VE ÖZEL FøNANS KURUMLARI
BASIM, YAYIM VE BUNLARA BAöLI SANAYøø
TAù VE TOPRAöA DAYALI DøöER SANAYø
AYAKKABI DIùINDA GøYøM EùYASI SANAYøø
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AKIPD
UNYEC
YTFYO
EDIP
VANET
KLMSN
KAREL
HZNDR
UKIM
GENTS
IDAS
PIMAS
BUMYO
GOODY
AKSUE
IBTYO
AVIVA
AFMAS
KONYA
CMENT
KLBMO
KUTPO
CELHA
VKFRS
KAVPA
BTCIM
DENTA
GSRAY
NUHCM
BFREN
AKMGY
KAPLM
INFYO
BAGFS
DITAS
LOGO
BURCE
OLMKS
KARTN
BRISA
ADEL
EGEEN
INTEM
CARFB
YUNSA
TKBNK
DURDO
BUCIM
ARAT

E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
Y
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E

1.785
1.781
1.698
1.619
1.550
1.357
1.283
1.264
1.027
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
841
813
643
617
570
549
542
541
514
501
500
500
465
459
411
322
310
282
262
250
227
200
180
173
169
158
145
137
127
100
100
100
20
3

4
5
1
2
1
3
2
3
2
1
1
1
1
2
1
2
3
4
5
2
2
1
4
2
2
1
1
7
3
7
3
4
1
2
3
2
2
1
4
4
1
2
3
3
1
1
1
1
1

TAùIT ARACLARI SANAYøø
TAù VE TOPRAöA DAYALI DøöER SANAYø
DEMøR, ÇELøK DIùINDA METAL ANA SANAYøø

FMIZP
OYSAC
FENIS

Kaynak : Takasbank ÖPSP PiyasasÕ Verileri
(*) Tablodaki ÖPSP øúlem Adedi de÷erleri adet (lot) cinsindendir.
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E
E
E

2
2
1

1
2
1

EK 4. AçÕ÷a SatÕú ve Fiyat PerformansÕ Getiri østatistikleri (Eylül-Ekim-KasÕm
2007)
AçÕ÷a SatÕú ve Fiyat PerformansÕ 1.Grup.(En Yüksek Getiri) østatistikleri
Statistics
N

Valid
Missing

Mean
Std. Error of Mean
Median
Mode
Std. Deviation
Variance
Skewness
Std. Error of Skewness
Kurtosis
Std. Error of Kurtosis
Range
Minimum
Maximum
Sum
Percentiles

20
40
60
80

SayÕ
2029
0

Miktar
2029
0

.0281
.00064
.0200
.01
.02896
.001

.0324
.00076
.0200
.01
.03412
.001

2.164
.054
8.356

2.418
.054
11.298

.109
.25
.00

.109
.32
.00

.25
57.04

.32
65.78

.0100
.0100

.0100
.0200

.0300
.0500

.0300
.0600
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Miktar
500

Frequency

400

300

200

100
Mean =0,03
Std. Dev. =0,034
N =2.029

0
0,00

0,10

0,20

0,30

Miktar
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AçÕ÷a SatÕú ve Fiyat PerformansÕ 2.Grup.Getiri østatistikleri
Statistics
N

Valid

SayÕ
1641

Miktar
1641

Missing

0

0

Mean

.0387

.0398

Std. Error of Mean
Median

.00189
.0200

.00189
.0200

Mode

.01

.01

Std. Deviation

.07657

.07672

Variance
Skewness
Std. Error of Skewness

.006

.006

5.242
.060

5.489
.060

Kurtosis
Std. Error of Kurtosis

33.212

36.696

.121

.121

Range

.82
.00
.82

.78
.00
.78

63.46

65.29

60

.0100
.0100
.0200

.0100
.0200
.0300

80

.0500

.0500

Minimum
Maximum
Sum
Percentiles

20
40

248

Sayi
1.000

Frequency

800

600

400

200
Mean =0,04
Std. Dev. =0,077
N =1.641

0
0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

Sayi

Miktar
1.000

Frequency

800

600

400

200
Mean =0,04
Std. Dev. =0,077
N =1.641

0
0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

Miktar
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AçÕ÷a SatÕú ve Fiyat PerformansÕ 3.Grup.Getiri østatistikleri
Statistics
N

Valid
Missing

Mean
Std. Error of Mean
Median
Mode
Std. Deviation
Variance
Skewness
Std. Error of Skewness

Miktar
1528

0

0

.0332

.0363

.00117
.0200

.00117
.0200

.01

.01

.04577

.04592

.002

.002

3.368
.063

3.506
.063

15.160

18.830

.125

.125

.43
.00
.43

.47
.00
.47

50.76

55.39

60

.0100
.0100
.0240

.0100
.0200
.0300

80

.0500

.0500

Kurtosis
Std. Error of Kurtosis
Range
Minimum
Maximum
Sum
Percentiles

SayÕ
1528

20
40

250

Sayi
500

Frequency

400

300

200

100
Mean =0,03
Std. Dev. =0,046
N =1.528

0
-0,10

0,00

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

Sayi

Miktar
400

Frequency

300

200

100

Mean =0,04
Std. Dev. =0,046
N =1.528

0
-0,10

0,00

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

Miktar
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AçÕ÷a SatÕú ve Fiyat PerformansÕ 4.Grup.Getiri østatistikleri
Statistics
SayÕ
1068

Miktar
1068

0
.0308
.00144

0
.0329
.00137

.0200
.01
.04714
.002
4.362
.075

.0200
.01
.04466
.002
4.209
.075

Kurtosis
Std. Error of Kurtosis

25.403

25.442

.150

.150

Range
Minimum

.48
.00
.48

.45
.00
.45

32.86
.0100
.0100

35.17
.0100
.0200

.0200
.0400

.0300
.0500

N

Valid
Missing

Mean
Std. Error of Mean
Median
Mode
Std. Deviation
Variance
Skewness
Std. Error of Skewness

Maximum
Sum
Percentiles

20
40
60
80
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Sayi
300

Frequency

200

100

Mean =0,03
Std. Dev. =0,047
N =1.068

0
-0,10

0,00

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

Sayi

Miktar
300

Frequency

200

100

Mean =0,03
Std. Dev. =0,045
N =1.068

0
-0,10

0,00

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

Miktar
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AçÕ÷a SatÕú ve Fiyat PerformansÕ 5.Grup.Getiri østatistikleri
Statistics
N

Valid

SayÕ
1357

Miktar
1357

Missing

0

0

Mean

.0276

.0292

Std. Error of Mean
Median

.00097
.0200

.00091
.0200

Mode

.01

.01

Std. Deviation

.03586

.03369

Variance
Skewness
Std. Error of Skewness

.001

.001

3.201
.066

3.166
.066

Kurtosis
Std. Error of Kurtosis

14.983

21.194

.133

.133

Range

.33
.00
.33

.44
.00
.44

37.45

39.61

60

.0100
.0100
.0200

.0100
.0100
.0300

80

.0400

.0500

Minimum
Maximum
Sum
Percentiles

20
40
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Sayi
500

Frequency

400

300

200

100
Mean =0,03
Std. Dev. =0,036
N =1.357

0
0,00

0,10

0,20

0,30

Sayi

Miktar
400

Frequency

300

200

100

Mean =0,03
Std. Dev. =0,034
N =1.357

0
-0,10

0,00

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

Miktar
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EK 5. AçÕ÷a SatÕú ve Likidite østatistikleri (Eylül-Ekim-Kasim 2007)
AçÕ÷a SatÕú ve Likidite øMKB(XU030) østatistikleri
Statistics
SayÕ
1552

Miktar
1552

0
,0267

0
,0335

Std. Error of Mean
Median

,00060

,00081

,0200

,0300

Mode

,01
,02372

,01
,03184

,001

,001

1,422
,062
2,890
,124

2,342
,062
12,989
,124

,17
,00

,38
,00

,17

,38

,0100
,0100
,0300

,0100
,0200
,0300

,0400

,0600

N

Valid
Missing

Mean

Std. Deviation
Variance
Skewness
Std. Error of Skewness
Kurtosis
Std. Error of Kurtosis
Range
Minimum
Maximum
Percentiles

20
40
60
80
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AçÕ÷a SatÕú ve Likidite øMKB(XU050) østatistikleri
Statistics
SayÕ
2418
0

Miktar
2418
0

,0237

,0288

,00045
,0200

,00059
,0200

,01

,01

Variance

,02223
,000

,02886
,001

Skewness
Std. Error of Skewness

1,527
,050

2,433
,050

Kurtosis
Std. Error of Kurtosis

3,351
,100

14,068
,100

Range

,17

,38

Minimum
Maximum

,00
,17

,00
,38

,0100
,0100
,0200
,0400

,0100
,0200
,0300
,0500

N

Valid
Missing

Mean
Std. Error of Mean
Median
Mode
Std. Deviation

Percentiles

20
40
60
80
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AçÕ÷a SatÕú ve Likidite øMKB(XU100) østatistikleri
Statistics
N

Valid

SayÕ
3663

Miktar
3663

Missing

0

0

Mean

,0235

,0275

Std. Error of Mean
Median

,00042
,0200

,00046
,0200

Mode

,01

,01

Std. Deviation

,02531

,02810

Variance
Skewness
Std. Error of Skewness

,001

,001

2,694
,040

2,256
,040

Kurtosis
Std. Error of Kurtosis

14,125

11,525

,081

,081

Range

,30
,00
,30

,38
,00
,38

86,05

100,75

60

,0100
,0100
,0200

,0100
,0100
,0300

80

,0400

,0500

Minimum
Maximum
Sum
Percentiles

20
40

258

Sayi
1.200

1.000

Frequency

800

600

400

200
Mean =0,02
Std. Dev. =0,025
N =3.663

0
0,00

0,10

0,20

0,30

Sayi

Miktar
1.000

Frequency

800

600

400

200
Mean =0,03
Std. Dev. =0,028
N =3.663

0
-0,10

0,00

0,10

0,20

0,30

0,40

Miktar
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AçÕ÷a SatÕú ve Likidite øMKB(XU100) DIùI østatistikleri
Statistics
SayÕ
3977
0

Miktar
3977
0

,0391

,0403

,00100
,0200

,00100
,0200

,01

,01

Variance

,06329
,004

,06297
,004

Skewness
Std. Error of Skewness

4,813
,039

5,091
,039

Kurtosis
Std. Error of Kurtosis

33,051
,078

37,523
,078

Range

,82

,78

Minimum
Maximum

,00
,82

,00
,78

,0100
,0100
,0300
,0500

,0100
,0200
,0300
,0600

N

Valid
Missing

Mean
Std. Error of Mean
Median
Mode
Std. Deviation

Percentiles

20
40
60
80
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Sayi
2.000

Frequency

1.500

1.000

500

Mean =0,04
Std. Dev. =0,063
N =3.977

0
0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

Sayi

Miktar
2.000

Frequency

1.500

1.000

500

Mean =0,04
Std. Dev. =0,063
N =3.977

0
0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

Miktar
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AçÕ÷a SatÕú ve Likidite øMKB(XBANK) østatistikleri
Statistics
SayÕ
718
332

Miktar
718
332

,0319

,0391

,00098
,0300

,00120
,0300

,01

,01

Variance

,02618
,001

,03211
,001

Skewness
Std. Error of Skewness

1,227
,091

1,461
,091

Kurtosis
Std. Error of Kurtosis

2,690
,182

4,550
,182

Range

,20

,24

Minimum
Maximum

,00
,20

,00
,24

,0100
,0200
,0400
,0500

,0100
,0200
,0400
,0600

N

Valid
Missing

Mean
Std. Error of Mean
Median
Mode
Std. Deviation

Percentiles

20
40
60
80

262

EK 6. AçÕ÷a SatÕú ve Volatilite østatistikleri (Eylül-Ekim-Kasim 2007)
Statistics
N

Valid

Ortalama
332

Kapanis
332

Missing

1

1

Mean

,025100

,025656

Std. Error of Mean
Median

,0011681
,020000

,0011662
,020100

Mode

,0187(a)

,0199

Std. Deviation

,0212840

,0212487

Variance
Skewness
Std. Error of Skewness

,000

,000

5,565
,134

5,487
,134

Kurtosis
Std. Error of Kurtosis

43,478

42,595

,267

,267

Range

,2410
,0015
,2425

,2402
,0018
,2420

8,3333

8,5177

60

,014700
,018500
,022180

,015060
,018800
,022480

80

,028780

,030040

Minimum
Maximum
Sum
Percentiles

20
40

a Multiple modes exist. The smallest value is shown
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Kapanis
200

Frequency

150

100

50

Mean =0,0257
Std. Dev. =0,
0212
N =332

0
0,0000

0,0500

0,1000

0,1500

0,2000

0,2500

Kapanis

Ortalama
250

Frequency

200

150

100

50
Mean =0,0251
Std. Dev. =0,
0213
N =332

0
0,0000

0,0500

0,1000

0,1500

0,2000

0,2500

Ortalama
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AçÕ÷a SatÕú ve Volatilite østatistikleri 1. Grup
Statistics
SayÕ
66
0

Miktar
66
0

Mean

.0141

.0159

Std. Error of Mean

.00178
.0097

.00201
.0106

.00

.00

.01444
.000

.01629
.000

2.092
.295

1.815
.295

5.956
.582

3.773
.582

.08

.08

.00
.08

.00
.08

.93

1.05

N

Valid
Missing

Median
Mode
Std. Deviation
Variance
Skewness
Std. Error of Skewness
Kurtosis
Std. Error of Kurtosis
Range
Minimum
Maximum
Sum

AçÕ÷a SatÕú ve Volatilite østatistikleri 2. Grup
Statistics
SayÕ
N

Valid
Missing

Mean
Std. Error of Mean
Median
Mode
Std. Deviation
Variance
Skewness
Std. Error of Skewness
Kurtosis
Std. Error of Kurtosis
Range
Minimum
Maximum
Sum

a Multiple modes exist. The smallest value is shown
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Miktar
67
0

67
0

.0153
.00170

.0170
.00192

.0111
.00(a)

.0116
.01

.01393

.01575

.000
1.593
.293

.000
1.533
.293

2.537

2.225

.578
.07

.578
.07

.00

.00

.07
1.02

.07
1.14

AçÕ÷a SatÕú ve Volatilite østatistikleri 3. Grup
Statistics
SayÕ
67
0

Miktar
67
0

Mean

.0095

.0109

Std. Error of Mean

.00126
.0062

.00147
.0075

.00

.00(a)

.01033
.000

.01206
.000

2.292
.293

2.293
.293

5.973
.578

6.023
.578

.05

.06

.00
.05

.00
.06

.64

.73

Valid

SayÕ
68

Miktar
68

Missing

N

Valid
Missing

Median
Mode
Std. Deviation
Variance
Skewness
Std. Error of Skewness
Kurtosis
Std. Error of Kurtosis
Range
Minimum
Maximum
Sum

a Multiple modes exist. The smallest value is shown

AçÕ÷a SatÕú ve Volatilite østatistikleri 4. Grup
Statistics
N

0

0

Mean

.0150

.0153

Std. Error of Mean
Median

.00454

.00447

.0063
.00(a)

.0075
.00(a)

Std. Deviation
Variance

.03741

.03689

.001

.001

Skewness
Std. Error of Skewness

6.714
.291

6.959
.291

Kurtosis
Std. Error of Kurtosis

50.290

53.418

.574
.30

.574
.30

Minimum
Maximum

.00

.00

.30

.30

Sum

1.02

1.04

Mode

Range

a Multiple modes exist. The smallest value is shown
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AçÕ÷a SatÕú ve Volatilite østatistikleri 5 Grup
Statistics
SayÕ
65
0

Miktar
65
0

Mean

.0042

.0041

Std. Error of Mean

.00082
.0016

.00066
.0019

.00

.00

.00665
.000

.00534
.000

2.563
.297

1.944
.297

6.827
.586

3.687
.586

.03

.02

.00
.03

.00
.02

.27

.26

N

Median
Mode
Std. Deviation
Variance
Skewness
Std. Error of Skewness
Kurtosis
Std. Error of Kurtosis
Range
Minimum
Maximum
Sum

Valid
Missing
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EK 7. Analizlere Dahil Edilmiú Banka østatistikleri ve KorelasyonlarÕ (2006-2007)
AKBNK
Descriptive Statistics
Mean
265469,1673
53399,9203

Std. Deviation
233920,56097
112726,54926

N
502
502

TopAdet
Fkapanis

6678088,3187

4776979,20278

502

9,2231

1,49128

502

FseansOrt

9,2040
42705,5834

1,48792
5781,42927

502
499

ASAdet
Oadet

EndeksTum

Correlations
ASAdet

Oadet

Pearson Correlation

ASAdet
1

Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)

OAdet
,003
,946

TopAdet
,719(**)
,000

FKapanis
-,322(**)
,000

FSeansOrt
-,328(**)
,000

EndeksTum
-,003
,945

502
,003
,946

502
1

502
,065
,144

502
-,124(**)
,006

502
-,125(**)
,005

499
-,073
,104

502
,719(**)

502
,065

502
1

502
-,384(**)

502
-,390(**)

499
-,174(**)

,000
502
-,322(**)
,000
502

,144
502
-,124(**)
,006
502

,000
502
502
-,384(**) 1
,000
502
502

,000
502
,999(**)
,000
502

,000
499
,337(**)
,000
499

-,328(**) -,125(**)

-,390(**) ,999(**)

1

,341(**)

,000
502

,005
502

,000
502

502

,000
499

-,003
,945
499

-,073
,104
499

-,174(**) ,337(**)
,000
,000
499
499

TopAdet

N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)

Fkapanis

N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)

FseansOrt

N
Pearson Correlation

EndeksTum

Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
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,000
502

,341(**)
,000
499

1
499

GARAN
Descriptive Statistics
ASAdet
Oadet
TopAdet
Fkapanis
FseansOrt
EndeksTum

Mean
803676,2191
112180,3884

Std. Deviation
535371,60385
186087,88872

N
502
502

18307398,9980
6,2944

11405762,83252 502
1,97410
502

6,2860

1,97188

502

42705,5834

5781,42927

499

Correlations
ASAdet

Pearson Correlation

ASAdet
1

Sig. (2-tailed)

OAdet
,130(**)

TopAdet
,685(**)

FKapanis
,091(*)

FSeansOrt
,086

EndeksTum
-,002

,003

,000

,041

,055

,958

502
1

502
,000

502
,207(**)

502
,209(**)

499
,188(**)

,996

,000

,000

,000

Oadet

N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)

502
,130(**)

TopAdet

N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)

502
,685(**)
,000
502
,091(*)
,041
502

502
,000
,996
502
,207(**)
,000
502

502
1

502
-,160(**)
,000
502
502
-,160(**) 1
,000
502
502

502
-,167(**)
,000
502
1,000(**)
,000
502

499
-,240(**)
,000
499
,965(**)
,000
499

,086
,055
502

,209(**)
,000
502

-,167(**) 1,000(**)
,000
,000
502
502

1

,965(**)
,000
499

-,002
,958
499

,188(**)
,000
499

-,240(**) ,965(**)
,000
,000
499
499

,965(**)
,000
499

FKapanis

N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)

FSeansOrt

EndeksTum

N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

,003

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
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502

1
499

ISCTR
Descriptive Statistics
ASAdet
Oadet
TopAdet
Fkapanis
FseansOrt
EndeksTum

Mean
1002213,0498
99607,1534

Std. Deviation
843062,84266
187242,20228

N
502
502

17525432,1076
8,0784

13257688,86291 502
1,98818
502

8,0691

1,98666

502

42705,5834

5781,42927

499

Correlations
ASAdet

Pearson Correlation

ASAdet
1

OAdet
,157(**)

TopAdet
,870(**)

FKapanis
-,419(**)

FSeansOrt
-,423(**)

EndeksTum
,621(**)

,000

,000

,000

,000

,000

502
1

502
,147(**)

502
-,221(**)

502
-,221(**)

499
,122(**)

,001

,000

,000

,006

502
1

502
-,413(**)
,000
502
502
-,413(**) 1
,000
502
502

502
-,416(**)
,000
502
,999(**)
,000
502

499
,502(**)
,000
499
-,065
,149
499

-,423(**) -,221(**)
,000
,000
502
502

-,416(**) ,999(**)
,000
,000
502
502

1

-,064
,154
499

,621(**)
,000
499

,502(**)
,000
499

-,064
,154
499

Sig. (2-tailed)
OAdet

N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)

502
,157(**)

TopAdet

N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)

502
,870(**)
,000
502
-,419(**)
,000
502

FKapanis

N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)

FSeansOrt

EndeksTum

N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

,000
502
,147(**)
,001
502
-,221(**)
,000
502

,122(**)
,006
499

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
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-,065
,149
499

502

1
499

VAKBN
Descriptive Statistics
ASAdet
OAdet
TopAdet
FKapanis
FSeansOrt
EndeksTum

Mean
229006,9741
36328,1853

Std. Deviation
170316,02482
88995,62963

N
502
502

8048619,1076
5,5713

5120576,29974
1,79806

502
502

5,5590

1,79088

502

42705,5834

5781,42927

499

Correlations
ASAdet

Pearson Correlation

ASAdet
1

Sig. (2-tailed)
OAdet

N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)

502
-,012

TopAdet

N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)

502
,618(**)
,000
502
-,358(**)
,000
502

FKapanis

N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)

FSeansOrt

EndeksTum

N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

OAdet
-,012

TopAdet
,618(**)

FKapanis
-,358(**)

FSeansOrt
-,361(**)

EndeksTum
,378(**)

,796

,000

,000

,000

,000

502
1

502
,067

502
-,050

502
-,050

499
,022

,132

,261

,265

,617

502
1

502
-,428(**)
,000
502
1

502
-,433(**)
,000
502
1,000(**)
,000
502

499
,347(**)
,000
499
-,485(**)
,000
499

,796
502
,067
,132
502
-,050
,261
502

502
-,428(**)
,000
502

502

-,361(**) -,050
,000
,265
502
502

-,433(**)
,000
502

1,000(**) 1
,000
502
502

-,482(**)
,000
499

,378(**)
,000
499

,347(**)
,000
499

-,485(**)
,000
499

1

,022
,617
499

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
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-,482(**)
,000
499

499

YKBNK
Descriptive Statistics
ASAdet
Oadet
TopAdet
Fkapanis
FseansOrt
EndeksTum

Mean
1195633,6215
71021,1454

Std. Deviation
938482,98294
166786,16801

N
502
502

25874523,0219
3,7476

18159475,53354 502
1,60611
502

3,7423

1,60232

502

42705,5834

5781,42927

499

Correlations
ASAdet

Pearson Correlation

ASAdet
1

Sig. (2-tailed)
OAdet

N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)

502
,155(**)

TopAdet

N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)

502
,848(**)
,000
502
-,258(**)
,000
502

FKapanis

N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)

FSeansOrt

EndeksTum

N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

OAdet
,155(**)

TopAdet
,848(**)

FKapanis
-,258(**)

FSeansOrt
-,260(**)

EndeksTum
,284(**)

,000

,000

,000

,000

,000

502
1

502
,091(*)

502
-,107(*)

502
-,108(*)

499
,126(**)

,041

,016

,016

,005

502
1

502
-,260(**)
,000
502
1

502
-,262(**)
,000
502
1,000(**)
,000
502

499
,103(*)
,021
499
,344(**)
,000
499

,000
502
,091(*)
,041
502
-,107(*)
,016
502

502
-,260(**)
,000
502

502

-,260(**) -,108(*)
,000
,016
502
502

-,262(**)
,000
502

1,000(**) 1
,000
502
502

,345(**)
,000
499

,284(**)
,000
499

,103(*)
,021
499

,344(**)
,000
499

1

,126(**)
,005
499

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
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,345(**)
,000
499

499

EK 8. Analizlere Dahil Edilmiú ølk Halka Arzlar øçin AçÕ÷a SatÕú østatistikleri
(2006-2007)
SayÕ
Hisse

Miktar

Mean
,01

Valid N
127

Mean
,01

Valid N
127

,00
,01
,00

390
413
403

,00
,02
,00

390
413
403

,01
,01

413
478

,01
,01

413
478

,00
,01

484
46

,00
,00

484
46

,01
,02
,25

316
163
152

,01
,03
,27

316
163
152

ISMEN
KAREL
METYO
MRBYO

,01
,00

157
300

,01
,00

157
300

,02
,00

399
268

,02
,00

399
268

MZBYO
OYAYO
RYSAS
SAGYO

,01

167

,01

167

,01
,00
,02

167
478
211

,01
,00
,02

167
478
211

SELEC
SMIST

,01
,03

425
340

,01
,02

425
340

SNGYO
SPTUR

,00
,01
,00
,00

132
283
216
373

,00
,00
,01
,00

132
283
216
373

,01
,02
,01

25
399
428

,02
,02
,01

25
399
428

ALBRK
ARMDA
ASYAB
BSKYO
CCOLA
DGATE
DJIMT
FBIST
GLDTR
HALKB
ISDJE

TAVHL
TCRYO
TKFEN
TKSYO
VESBE
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Hisse

METYO

DGATE

SayÕ
Miktar

Mean
,00
,00

HaftalikGetiri
SayÕ

,25
,00

Miktar

,00
,20

SAGYO

HaftalikGetiri
SayÕ

ASYAB

Miktar
HaftalikGetiri
SayÕ

MRBYO

,02
,08

SayÕ

,00
,00

SMIST

SayÕ
Miktar
HaftalikGetiri
SayÕ

SELEC

Miktar
HaftalikGetiri
SayÕ

RYSAS

ISDJE

ALBRK

Miktar
HaftalikGetiri
SayÕ
Miktar
HaftalikGetiri
SayÕ
Miktar
HaftalikGetiri
SayÕ
Miktar

HALKB

HaftalikGetiri
SayÕ
Miktar
HaftalikGetiri

FBIST

,18
,02

Miktar
HaftalikGetiri
Miktar
HaftalikGetiri
BSKYO

,04
,04

SayÕ
Miktar

,07
,00
,00
,07
,00
,00
,03

7

7

7

7

7

7

,00
,00
,02
,05
,04

7

7

,01
,02
,03

7

,01
,02
,04

7

,00
,00

7

,00

HaftalikGetiri

,00

SayÕ
Miktar
HaftalikGetiri

TKSYO

SayÕ
Miktar

,00
,00
,00
,00

HaftalikGetiri
SayÕ

7

,03
,04
,02

DJIMT

TKFEN

Valid N
7

7

7

,00
-,02
,02

7
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TKFEN

TCRYO

SPTUR

MZBYO

OYAYO

GLDTR

SayÕ
Miktar
HaftalikGetiri
SayÕ
Miktar
HaftalikGetiri
SayÕ

,02

-,02
,00

7

Miktar
HaftalikGetiri
SayÕ
Miktar
HaftalikGetiri
SayÕ
Miktar
HaftalikGetiri
SayÕ
Miktar
HaftalikGetiri

,00
-,02
,00

7

SNGYO

SayÕ
Miktar
HaftalikGetiri

KAREL

SayÕ
Miktar
HaftalikGetiri

CCOLA

SayÕ
Miktar
HaftalikGetiri
SayÕ
Miktar
HaftalikGetiri
SayÕ
Miktar

VESBE

TAVHL

ISMEN

ARMDA

HaftalikGetiri
SayÕ
Miktar
HaftalikGetiri
SayÕ
Miktar
HaftalikGetiri

,04
-,02
,00
,00

7

7

,00
-,04
,00
,00
-,05
,01
,01
-,06
,03
,03
-,07
,01
,01
-,07
,01

7

7

7

7

7

,02
-,10
,01

7

,01
-,12
,01

7

,01
-,12
,02

7

,05
-,12
,00
,01
-,21

7
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