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ÖZET

Türkiye ekonomisinde son yıllarda yaşanan istikrarla beraber tahvil
yatırımları ve risklerinin ölçümü alanında ilgi artmaya başlamıştır. Bu amaca
uygun olarak piyasa faiz oranlarındaki değişim ve bunun tahmini için
kullanılan Durasyon ve Konvekslik modeli 7 - 30 yıl vadeli Euro tahvillerin
aylık getirileri üzerinde test edilmiştir. Bu çalışmada konvekslik tahvil
yatırımcıları açısından olumlu bir özellik olması nedeniyle analize dahil
edilmiştir. Çünkü yüksek konveksliğe sahip tahvillerde ilaveten konvekslik
primi olmaktadır. Analiz sonucu elde edilen bulgular; tahvil vadeleri
yöntemlerin hassasiyetini önemli oranda bozmuştur, literatürde önerilenin
aksine fiyat değişimindeki fark çok büyük oranda artmıştır. Türkiye
piyasalarına yönelik fon hareketlerine bağlı olarak Durasyon katsayılarının
trend değerden önemli oranda saptığı, tahmin gücünün zayıfladığı tespit
edilmiştir. Yine beklentinin aksine olarak konvekslik tahvil fiyat değişimlerini
tahminde yetersiz kalmıştır.

II

ABSTRACT

Turkish economy has been experiencing a stable performance in recent
years, which also has stimulated the interests to explore risk-return patterns
of bond investments. For this purpose, Turkish Eurobond monthly returns
with maturity ranging 7 to 30 years has been sampled to predict price
changes based on changes of market interest rates via Duration and
Convexity methodology. The convexity methodology purposely applied
because it has positive attributes for bond investors, since high convexity
bring extra premium with it. Findings of the study reveals that, maturity f the
bonds have deteriorated the sensitivity of the methodologies to predict price
changes to a great extend. Contrary to the expectation bond prices have
appeared to deviate far too much from fundamental values. Capital flows,
both inflow and outflows, have caused Duration confidents to deviate from
trend values for a long time which resulted the model prediction power to
decline. Finally, contrary to the expectation, convexity proved to be a poor
predictor of bond prices.
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BÖLÜM I
GİRİŞ
Küresel sermaye piyasalarında sabit getirili menkul kıymetlerin göreceli
ağırlığı sürekli artmaktadır. Tahvil yatırımcılarının riski algılamaları ve yatırım
kararlarında önemli bir parametre olan vade ile faiz oranlarındaki
değişimlerin ve bu değişimlerin değere etkisinin belirlenmesinde önemli bir
yeri

olan

durasyon

ve

konveksliğin

Türkiye

piyasaları

açısından

uygulanabilirliğinin araştırılması kritik bir önem arz etmektedir.
Ülkemizdeki piyasalarda gerçekleşen faiz oranları diğer ülkelerin
piyasalarındaki faiz oranlarına göre yüksektir. Aynı zamanda, dünya
piyasalarından etkilenme derecesi çok yüksek olan Türk sermaye piyasaları,
söz konusu bu piyasalardaki faiz oranı değişimlerinin Türkiye’deki tahvil
piyasalarının duyarlılıklarının ortaya konulmasını sağlamak için durasyon ve
konvekslik değerlerinin fiyat değişimlerini tahmin gücünün belirlenmesi de
önemli bir boyut olmaktadır. Faiz oranlarındaki olası değişimlerin çeşitli
vadelerdeki etkilerinin de Türkiye sermaye piyasaları açısından belirlenmesi,
kavramsal öngörülere uygunluğunun düzeyi, varsa sapmaların kaynakları ve
nasıl tahmin edileceğinin ve önlem alınabileceğinin ipuçlarını vermesi
açısından önemlidir.
Bu çalışmada söz konusu verim, vade, kupon getirisi parametrelerindeki
değişimlerin tahvil fiyatlarına etkisi Türk sermaye piyasalarında test
edilmiştir.

Yöntem

olarak,

Durasyon

ve

Konvekslik

yaklaşımları

uygulanmıştır. Bu yönüyle bu alanda kapsam itibariyle ilk çalışmalar
arasında yer almaktadır. Bu yöntemlerin uygulanmasında Türk Euro
tahvilleri, kuponlu olmaları ve 30 yıla kadar vadelerde ihraç edilmeleri
nedeniyle kullanılmıştır. Çok sayıda ve vadede ihraç edilen Euro tahvillerden
en düşük 7 yıl vadeli 7 tahvil analize dahil edilmiştir. Kuponsuz tahvillerde
durasyon ve vade birbirine eşit olacağından analiz kapsamı dışında
tutulmuştur.

2

Analize uygun veriler ve bu verilere erişim çalışmada karşılaşılan en
büyük sorun olmuştur. Çünkü ülkemizde uygulamalı araştırmalarda
kullanılacak veri setlerinin azlığı ve belirli kurumların kendi amaçlarına uygun
yapıda kodlanması erişimdeki sorunun odağını oluşturmaktadır.
İkinci bölümde; Türk sermaye piyasasının yapısı, araçları, fonksiyonları,
menkul kıymetlerin analizi ve değerlemesi hakkında bilgilere yer verilmiştir.
Üçüncü bölümde; sabit getirili menkul kıymetler ve değerlemesi, sabit
getirili menkul kıymetlerin fiyat değişkenliğinin ölçülmesi açıklanmıştır.
Dördüncü bölümde daha önceki bölümlerde yapılan açıklamalar ışığında
uygulama çalışması yapılmıştır. 1999–2006 Aralık dönemini, vadeler
açısından ise 7 yıldan 30 yıla kadar süreyi kapsayan veriler ile durasyon ve
konvekslik değerleri hesaplanmış, durasyon değerleri ile fiyat tahmin
grafikleri çizilmiş ve yorumlanmıştır.
Son bölümde ise araştırmanın sonuçları verilmiş ve önerilerde
bulunulmuştur.
Çalışmanın ana sav’ı durasyon ve konvekslik yöntemlerinin Euro tahvil
fiyat değişimlerini tahmin gücü alanında yapılmıştır. :
H0: Durasyon ve konvekslik yöntemleri ile Türk Euro tahvillerdeki fiyat
değişimlerini istikrarlı bir şekilde doğru olarak tahmin etmek mümkündür.
H1: Durasyon ve konvekslik yöntemleri ile Türk Euro tahvillerdeki fiyat
değişimlerini istikrarlı bir şekilde doğru olarak tahmin etmek mümkün
değildir.
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BÖLÜM II
SERMAYE PİYASASI
2.1 TEMEL SERMAYE PİYASASI KAVRAMLARI
Yatırım, piyasalar (finansal, para ve sermaye) sermaye piyasasının temel
kavramları olarak açıklanabilir.
2.1.1 Yatırım Kavramı
Yatırım, maddi veya manevi çıkar, kâr, kazanç sağlamak için önceden
yapılan harcama 1 ya da eldeki fonların gelecekte bir gelir getirmesi
beklentisiyle (veya servetin ya da gelecekteki tüketim gücünün arttırılması
amacıyla) bugünden çeşitli yatırım alanlarına tahsis edilmesi olarak2
tanımlanabilir.
Yatırım, belli bir getiri sağlamak amacıyla, belirli vadelerde birikimlerin
yatırım araçlarına bağlanmasıdır. Yatırımcı yaptığı yatırımın maliyetini
üstlenir. Bu onun riskidir. Eğer yatırımcı kendi öz fonlarını kullanarak yatırım
yapıyorsa, en azından bu fonların maliyetini karşılaması gerekir. Yatırımcı,
elindeki bu fonlarla tahvil alış satışı veya vadeli mevduat ile faiz geliri de
sağlayabilir. Faiz hadleri, gelir seviyesi, borçlanabilme imkânları ve risk
yatırımı etkileyen unsurlardandır.3
Finansçılar için yatırımın anlamı ise, belirli bir ülkede, belirli bir dönemde
ekonomideki üretim araçlarına yapılan harcamalar yâni ülkedeki mevcut
sermaye stokuna yapılan ilavelerdir. Ekonomideki yatırım harcamaları
sermaye mallarına yapılan harcamalar, inşaat ve hammaddelere yapılan

1

Lale Erdem Karabıyık, Menkul Kıymetler Borsası ve Diğer Yatırım Alternatifleri, 1.
Baskı, Bursa, Marmara Kitapevi, 1997, s. 3
2
Gürel Konuralp, Sermaye Piyasaları Analizler, Kuramlar ve Portföy Yönetimi, 2. Basım,
İstanbul, Alfa Yayıncılık, 2005, s.3
3
http://www.ntvmsnbc.com/news/66075.asp
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harcamalar ve yarı mamul ve mamullere yapılan harcamalar şeklinde
gruplanabilir.4
Bu tanımlardan da anlaşıldığı üzere, elimizdeki para veya diğer varlıklar
kazanç sağlamak ya da enflasyona karşı değerini korumak amacıyla, çeşitli
yatırım araçlarına yatırabilir. Bu yatırım araçları sabit getirili yatırım aracı
olabileceği gibi değişken getirili yatırım aracıda olabilir.
2.1.2 Piyasa Kavramı
Piyasa kavramı İtalyanca’daki "piazza" kelimesinden dilimize yerleşmiştir.
Farsça "bazar" kökeninden gelen "pazar" terimi de piyasa anlamına gelir.
Piyasa

kelimesi

kullanılmaktadır.

5

ekonomik

terminolojimizde

organize

pazar

olarak

Bir malın alıcı ve satıcısının buluştukları yerdir. Burada

para vererek mal ve hizmet talebinde bulunan alıcılar ile para karşılığı mal ve
hizmet sunan satıcılar birbirleriyle kolaylıkla ilişki kurabilirler.
Piyasaları; mali piyasa, sermaye piyasası ve para piyasası olarak
sınıflandırabilir.
2.1.3 Finansal Piyasalar
Bir ülkede fon kullananlar ile fon arz edenler arasında fon akımlarını
düzenleyen kurumlar, akımı sağlayan araç ve gereçler ile bunları düzenleyen
hukuki ve idari kurallardan oluşan yapıya mali piyasa denir.6
Mali piyasalar oluşumunda tanımdan da anlaşılacağı gibi 5 ana unsur
vardır. Bu unsurlar fon arz edenler, fon talep edenler, yardımcı kurumlar,
yatırım ve finans araçları ve bunları düzenleyen hukuki ve idari düzendir.
Mali piyasalar, sermaye ve para piyasalarını olmak üzere iki alt grupta
incelenmektedir.
4
5
6

http://www.finhat.com/finhat/menu/sozluk/sozluky.html
A. Ertay Menteş, Sermaye Piyasası Tekniği, 1. Basım, Ankara, 1975, s. 4
İMKB; Piyasa Kavramları, Çeşitleri, Özellikleri, İstanbul, İMKB Yayınları, 2003, s.1
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2.1.3.1 Para Piyasası
Vadesi en çok 1 yıla kadar olan fon arz ve talep edenlerin karşı karşıya
geldiği piyasaya para piyasası denir.7 Yani, para piyasaları kısa vadeli fon
arz edenlerle talep edenlerin karşılaştığı piyasalardır.
Para piyasasında vadelerin kısa olmasından dolayı kredi ve borçların geri
ödenmeme riski çok azdır. Para piyasasında menkul kıymetler daha fazla
alınıp satıldığından daha likit bir özellik taşırlar. Bankalar, şirketler, faiz geliri
elde etmek için bu piyasayı tercih etmektedirler.
Para piyasasının kendi içinde örgütlenmiş ve örgütlenmemiş para
piyasası olarak da bir ayrımı yapılabilir. Örgütlenmiş para piyasası bir
bankalar sistemidir. Çünkü işletmelerin nakit ihtiyacı çoğunlukla ticari
bankalar tarafından karşılanmaktadır. Örgütlenmemiş para piyasası banka
sisteminin dışında kalan piyasadır. Bankalar dışındaki kişi ve kuruluşlar da
bazen işletmelere kısa vadeli fon sağlarlar.8
2.1.3.2 Sermaye Piyasası
Orta ve uzun vadeli fon arz eden ve talep edenin karşı karşıya geldiği
piyasalara sermaye piyasası denir. 9
Sermaye piyasası ile para piyasasını ayıran en önemli özellik vadenin
orta veya uzun olmasıdır.
Sermaye piyasasından sağlanan fonlar (öz kaynak ve yabancı kaynaklar)
daha çok işletmelerin bina, makine, teçhizat gibi duran varlıkların
finansmanında kullanılmaktadır. Kısaca sermaye piyasasından sağlanan

7

Mehmet Bolak, Sermaye Piyasası Menkul Kıymetler ve Portföy Analizi, 4. Bası,
İstanbul, Beta Yayımcılık, 2001, s. 8
8
İMKB, Piyasa Kavramları, Çeşitleri, ………. , s.1
9
Bolak, Sermaye Piyasası Menkul………….. s. 8
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fonlar sabit sermaye ihtiyacının karşılanmasında büyük ölçüde yararlı
olmaktadır.10
2.1.3.3 Para ve Sermaye Piyasaları Arasındaki Farklar
Para ve sermaye piyasaları arasındaki farklar aşağıdaki tabloda
gösterilmektedir.
Tablo 2.1: Para Ve Sermaye Piyasaları Arasındaki Farklar

Para Piyasası

Sermaye Piyasası

Vade

Bir Yıldan Kısa

Bir Yıldan Uzun

Fonların
Kullanımı

Araçlar

Dönen
Varlıkların Duran Varlıkların
Finansmanında
Finansmanında
Hisse Senedi,
Kambiyo Senetleri ve Tahvil gibi Menkul
Mevduat Sertifikaları
Değerler

Faiz

Düşük

Yüksek

Kaynak: S. Ünal Şeker; “Araçları, Kurumlar ve İşleyişi ile Sermaye Piyasası”,
Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi yayınları No:19, Eskişehir, 1997, s.8

Vade, fonların kullanımı, araçlar ve faiz bakımından para ve sermaye
piyasaları birbirlerine göre farklılıklar göstermektedir.
2.2 SERMAYE PİYASALARININ TARİHSEL GELİŞİMİ
Sermaye piyasalarının tarihsel gelişimi Osmanlı ve Cumhuriyet dönemi
olarak iki ana başlık altında incelenebilir.
2.2.1 Osmanlı Dönemi
1980’li yıllarda duyulmaya başlanan sermaye piyasasının tarihi aslında
Osmanlı Devletine kadar dayanmaktadır. Fakat Osmanlı Devletinin son
dönemlerine kadar bugünkü anlamda sermaye piyasasından bahsetmek
10

Muharrem Özdemir; Finansal Yönetim, 1. baskı, Ankara, Gazi Büro Kitapevi, 1997,s. 467
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mümkün olmamasına rağmen, Osmanlı’nın ekonomik düzeni içinde sermaye
piyasasının işlevlerine sahip kurum ve uygulamalara rastlanmaktadır.
Avrupa’ya göre Osmanlı da sermaye piyasasının gelişimi yavaş olmuştur.
Bunun başlıca sebepleri, devletin ekonomik sistemi, toplumsal yapı,
uluslararası ticari gelişmelerin gerisinde kalınması şeklinde sıralanabilir11.
İlk olarak 1864'te Galata bankerleri bir dernek kurmuş ve 1866'da
hükümetçe ilk borsa İstanbul'da kurulmuştur. Galata borsası olarak ta
tanınan bu borsada yerli ve yabancı tahvil ve hisse senetleri Avrupa
borsalarıyla telgraf irtibatı kurulmak suretiyle işlem görmüştür. Örneğin
Panama tahvilleri ve Süveyş Kanalı hisse senetleri çok defa yabancı
bankaların aracılığı ile varlıklı Türk ailelerince de satın alınmıştır.12
Osmanlı Devletinin kurduğu Galata Borsası, dünyadaki diğer borsalara
göre geç bir tarihte kurulmuş olmasına rağmen, kısa zamanda Avrupa’nın
önde gelen borsaları, Paris ve Londra Borsalarıyla, yarışacak derecede
gelişme göstererek cazip hale gelmiştir.
Birinci Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı piyasayı etkilemekle beraber,
Cumhuriyetin ilanından sonra kapitülasyonların kaldırılması, yabancı
şirketlerin millileştirilmesi, kambiyo kontrolünün getirilmesi ve İstanbul Esham
ve Tahvilat Borsasının Ankara'ya taşınması bu ilk sermaye piyasasının sonu
olmuştur.
Osmanlı sermaye piyasasında diğer önemli bir unsur ise Bankalardır.
Osmanlının Batıyla Ticari ilişkilerinin gelişmesi, ihracat, ithalat işlemlerinin
artması ve tüm ihtiyaçlarını karşılayacak bir kurumun bulunmaması
bankacılık girişimlerinin başlamasında etkili oldu. İlk defa İngilizler, banka
kurmak için hükümete başvurmuş, ancak reddedilmişti. Bir süre sonra
11

İMKB, Sermaye Piyasaları ve Borsaların Tarihi, İşlevleri, İMKB Yayınları, İstanbul,
2003, s.4
12
Muharrem Karslı; Sermaye Piyasası Borsa, Menkul Kıymetler, 5. Baskı, İstanbul, Alfa
Yayımcılık, 2004, s. 36
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İzmir’deki yabancı tüccarların girişimiyle, gayri resmi olarak, 1842’de İzmir’de
İzmir (Smyrna) Bankası kurulmuştur. Ancak hükümetten izin alınmadan,
İsveç Konsolosunun himayesinde kurulan bu ilk banka hükümetin girişimiyle
kapatılmıştı.13
Osmanlı sermaye piyasası hakkında kısaca şu değerlendirmeler
yapılabilir;
·

Osmanlı ekonomisinde bu günkü gibi bir para, sermaye, mali piyasa
ayrımı yoktu.

·

Osmanlı’da sermaye piyasası hareketleri ve kurumları, batıdaki
gelişmenin tersine kendi doğal yapısı ve evrimi içinde değil, dış
müdahaleler ve etkiler sonucu gelişmiştir.

·

Osmanlı Sermaye Piyasasını oluşumunda ve gelişiminde üç önemli
unsurdan bahsedilebilir. Bunlar Devlet, Galata Bankerleri ve
bankalardır. Özellikle Batılı tüccarların katkılarıyla kurulan bankalar
ve böylece başlayan bankacılık faaliyetleri de sermaye piyasasının
gelişmesinde katkıda bulunmuştur.

·

Sermaye piyasasında işlemleri çoğunlukla yabancılar ve Türkiye’deki
gayrimüslimler yönlendiriyordu. Türklerin birikimlerinin yetersizliği
yanında, geleneksel ve dinsel inançları nedeniyle faizli işlemlerin
yapıldığı borsayla pek ilgilenmemişlerdir.

·

Osmanlı ekonomisinin uygun bir alt yapısının olmamasından dolayı,
Osmanlı sermaye piyasası, Batıdaki sermaye piyasaları gibi işlevini
y e r i n e g e t i r e m e m i ş t i r . Sermaye

piyasası

faaliyetlerinden

faydalananlar da yine batılı devletler, yabancı tüccarlar ve
gayrimüslimler olmuştur.
13

Hüseyin Al; “Osmanlı Devletinde Kurulan İlk Banka: İzmir Bankası (Smyrma Bank)”,
Active, 1, 2, (Ağustos-Eylül 1998), s. 93-94
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2.2.2 Cumhuriyet Dönemi
Ülkemizde sermaye piyasasının yeniden doğuşu 1960'lı yıllarda Hürriyet
tahvilleri ve tasarruf bonoları ile başlar. Tasarruf bonoları tamamen, Hürriyet
tahvilleri ise kısmen zorunlu tasarruf mahiyetinde olduğu için, kısa zaman
sonra bunları alanlar paraya çevirme imkânı aramaya başlamıştır. Piyasada
bazı iş bilir kimseler de bunları faiz oranlarına ve vadelerine göre kırarak
satın almış, zamanla ara simsarlar da türemiş ve bu iş arzuhalcilere kadar
inmiştir14.
1960’lı yılların 1980’lere kadar uzanan yıllarda,

Sermaye Piyasası

Yasası’nın çıkarılması gerektiği her yıl yıllık programlarda, beş yılda birde
kalkınma

planlarında

yer

almış

ancak

böyle

bir

yasa

bir

türlü

çıkarılamamıştır. 1965 yılında, bilim adamı ve uzmanlardan oluşan bir
komite, Türkiye Odalar Birliği’nin de yardımıyla “ Sermaye Piyasasının
Teşviki ve Tanzimi Hakkında Kanun Tasarısı “ hazırlamış bu tasarı daha
sonra Maliye Bakanlığınca ele alınıp gerekli düzeltmeler yapılarak 1967
yılında Bakanlar Kurulunca

T.B.M.M.’ne

sunulmuştur. T a s a r ı karma

komisyonda iki yıl tartışıldıktan sonra 1969 yılında Meclis başkanlığına
sunulmuş ancak bir sonuç alınamamıştır. 15
1980'lerde Tasarruf Bonoları tamamen piyasadan çekilmiştir. Ancak
menkul kıymetler piyasası artık kurulmuştu. Başlangıçta halka açık olarak
kurulan, ya da sonradan halka açılan şirketler başarı kazanıp güçlendikçe,
bunların hisse senetleri piyasada aynı esnaf tarafından alınıp satılmaya
başlandı16 .
Türkiye'de sermaye piyasasının gelişmesinde başlıca kilometre taşlarını
tasarruf bonoları, yatırım holdingleri, işçi ve hemşeri şirketleri, T. Sınai

14

İMKB, Sermaye Piyasaları ve Borsaların……….., s.4
Bolak, Sermaye Piyasası Menkul………….. s. 14
16
İMKB, Sermaye Piyasaları ve Borsaların……….., s.4
15
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Kalkınma Bankası'nın çalışmaları ve 1979 -1982 yıllarına damgasını vuran
bankerler olayı oluşturur.
Bankaların tahvil ve mevduat sertifikalarına uygulayabilecekleri faiz
oranlarının, hükümetçe belirlenmesi, fakat bankerlere bu tip kısıtlamalar
uygulanmaması bankalarla bankerler arasında bankerler lehine haksız
rekabet yaratmıştır17 .
28 Temmuz 1981 yılında yılın da kabul edilip 30 Temmuz 1981 tarihinde
Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 2499 sayılı Sermaye Piyasası
Kanunu, mali sistemdeki pek çok karmaşıklığa son vermek amacı ile
çıkartılmıştır18 .
2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununda, zaman içerisinde değişen
koşullara uyum sağlamak için bazı değişikler ve ilaveler olmuştur.
2.3 SERMAYE PİYASASI TÜRLERİ
Sermaye piyasasındaki menkul kıymetler; işlem görme şekilleri, kurumsal
piyasada yerinin olup olmaması, piyasanın coğrafi genişliği ve gelişmişlik
düzeyine bağlı olarak türlere ayrılabilir.
2.3.1 Menkul Değerlerin Sermaye Piyasasında İşlem Görme Şekilleri
Bakımından
Sermaye

piyasasındaki

menkul

değerler,

işlem

görme

şekilleri

bakımından birincil ve ikincil piyasalar olarak ikiye ayrılırlar.
2.3.1.1 Birincil Piyasalar
Birincil Piyasa, şirketlerin ve kamu kesiminin fon sağlamak amacıyla
menkul değerleri ilk defa ihraç ettikleri ve fon arz edenlerle karşılaştıkları
piyasalardır.
17
18

İMKB, Sermaye Piyasaları ve Borsaların……….., s.5
SPK, Sermaye Piyasası Mevzuatı, SPK Yayın No 1, 3. Baskı, Ankara, 1994, s. 35
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·

Doğrudan arz: Fon gereksinimine ihtiyaç duyan işletmeler doğrudan
tasarruf sahipleri ile ilişki kurarak fon ihtiyaçlarını karşılıyor ise
doğrudan arz olayı söz konusudur. Bu durumda aracı kurum olarak
sadece yatırım bankaları görev almaktadır.

·

Dolaylı arz: Fon gereksinimi duyan işletmeler fon ihtiyaçlarını aracı
kurumlardan karşılamakta ve bu kurumlara kendi yükümlülüklerini
içeren finansal belgeler sunmaktadırlar. Aracı kurumlar, bireylerden
ve firmalardan topladıkları fonları bu firmalara bloke etmektedirler.

2.3.1.2 İkincil Piyasalar
İkincil piyasalar, birincil sermaye piyasalarına daha önce sunulmuş ve
halen dolaşımda bulunan menkul değerlerin işlem gördüğü piyasalardır.
İkincil piyasaların en önemli kurumları menkul kıymetler borsaları ve finansal
aracı kuruluşlarıdır. İkincil piyasalar, sermaye piyasasında yeni menkul
kıymet arzı ile değil, mevcutlarının el değiştirmesi ile bulunmaktadırlar.
Türkiye’de ikincil piyasalarda menkul kıymet alımı satımı büyük ölçüde
menkul kıymetler borsasının dışında oluşan, tezgâh üstü (over the counter)
pazarlar şeklindedir. Bunun sebebi bir kısım hisse senetlerinin borsaya kota
edilmemiş olmasıdır. Dolayısıyla da, bu hisse senetlerine borsada işlem
yapılamaması, borsanın sadece İstanbul’da bulunması ve herkesin borsaya
girmemesi, finansal varlıkların değer artışıyla ilgili vergileme hükümlerinin
olması, hisse senedi pazarının borsa dışına kaymasına sebep olmuştur.19
Borsaya kote edilmiş finansal varlıkların borsa dışında alınıp satıldığı
piyasalara da üçüncül piyasalar denir.20

19

Özcan Ertuna; Finansal Kurumlar, 2. baskı, İstanbul, Verso A.Ş. Yayınları, 1986, s.11
S. Ünal Şeker; “Araçları, Kurumlar ve İşleyişi ile Sermaye Piyasası”, Anadolu
Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi yayınları ,19,( 1997) Eskişehir, s. 9
20

12

Şekil 2.1: İkincil Piyasalar

İKİNCİL PİYASALAR

BORSALAR
(İMKB)

Bankaların kendi
aralarında tahvil
alım-satımı

Hisse Senetleri
Tahvil Bono

Ulusal Pazar
Kesin
alımsatım

Bölgesel Pazar

- Repo
- Ters Repo

Gözaltı Pazarı

Yeni Şirketler
Pazarı

Toptan Satışlar
Pazarı

Rüçhan Hakkı
Pazarı

Yukarıdaki şekil 2.1 ikincil piyasalarda yer alan kurumları bu kurumlarda
işlem gören menkul kıymetlerin satış şekillerini göstermektedir.
2.3.2 Kurumsal Piyasada Yerinin Olup Olmaması Bakımından
Sermaye

piyasaları

kurumsal

piyasada

yerinin

olup

olmaması

bakımından örgütlenmiş ve örgütlenmemiş olarak ikiye ayrılır.
2.3.2.1 Örgütlenmiş (organize) Sermaye Piyasaları
Örgütlenmiş piyasalar Menkul kıymetler borsalarıdır. Ülkemizde de
sadece İstanbul’da örgütlenmiş bu tür bir piyasa bulunmaktadır. Gelişmiş
ekonomilerde bu piyasalar birden fazla olmaktadır. Aynı zamanda sermaye

13

piyasası araçlarına göre de bazı alt gruplara ayrılabilmektedir; hisse senedi,
tahvil piyasası, resmi piyasa, serbest alım satım piyasası gibi.
2.3.2.2 Örgütlenmemiş (serbest) Sermaye Piyasaları
Örgütlenmemiş sermaye piyasaları menkul kıymetler borsalarının
tamamlayıcısıdır. Burada çoğunlukla borsada kaydı bulunmayan iştiraklerin
alış verişi; limited veya komandit ortaklık payları alınıp satılır
2.3.3 Piyasanın Coğrafi Genişliği Bakımından
Sermaye piyasaları piyasanın coğrafi genişliği bakımından; yöresel,
ulusal ve uluslar arası olarak üç başlıkta incelenebilir.
2.3.3.1 Yöresel Piyasalar
Belli bir yörede faaliyet gösteren mahalli nitelikteki piyasalardır. Belirli
alanlar şehir, bölge, vb. olabilir.
2.3.3.2 Ulusal Piyasalar
Sadece belli bir coğrafi alanda faaliyet göstermeyen, tüm ülkede faaliyet
gösteren piyasalardır. Bu piyasaların en önemli özelliği, mali işlemi yapan iki
tarafında, aynı ülkede yerleşik kişiler veya kurumlar olmasıdır.
2.3.3.3 Uluslararası Piyasalar
Fon arz ve talebinin farklı ülkelerde oturan kişi veya kurumlar arasında
gerçekleştiği piyasalardır. Devletlerin bu konuda kısıtlamalarda bulunmaması
halinde bu piyasalarda işlem yapabilmek mümkün olur.
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2.3.4 Gelişmişlik Düzeyine Göre Piyasalar
Sermaye piyasaları gelişmişlik düzeyine göre; kuruluş aşamasındaki
piyasalar, gelişim aşamasındaki piyasalar ve olgunlaşmış piyasalar olarak
üç bölümde incelenebilir.
2.3.4.1 Kuruluş Aşamasındaki Piyasalar
Ekonominin daha gelişim göstermediği, sanayi ve alt yapının kamu
iktisadi teşebbüslerine dayandığı, sermayenin yeni oluşum içerisinde
bulunduğu, aracılık faaliyetlerinin henüz doğmakta olduğu, devlet ve
bankaların katılımı ile yoğunlaşan piyasalardır.
2.3.4.2 Gelişim Aşamasındaki Piyasalar
Ekonominin ve sanayinin gelişmekte ve büyümekte olduğu, sermaye
piyasalarına ilişkin düzenlemelerin yapıldığı, finansal kuruluşların piyasaya
hâkim olduğu, hisse senedi ve tahvil piyasalarının aktif olduğu sermaye
piyasalarıdır.
2.3.4.3 Olgunlaşmış Piyasalar
Ekonominin geniş ve karmaşık bir yapıya sahip olduğu, çok sayıda büyük
şirketin bulunduğu, finansal kuruluş ve araçların sayı ve türünün oldukça
fazla olduğu piyasalardır.21
2.4 SERMAYE PİYASASININ KATILIMCILARI
Piyasaya fon arz edenler, piyasadan fon talep edenler, yatırım ve
finansman araçları, yardımcı kuruluşlar, hukuki ve idari düzen sermaye
piyasasını oluşturan unsurlardır.
21

Caner Ertuna, “Sermaye Piyasalarımız Global Arenada Sınav Veriyor”, Uzman Gözüyle
Bankacılık, 2, 6, (Haziran, 1994) s.32
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2.4.1 Piyasaya Fon Arz Edenler (Tasarruf Sahipleri)
Piyasaya orta ya da uzun vadeli fon arz eden tasarrufçulardır. Tasarruf
eden bu kişiler, özel ve tüzel kişiler olabilecekleri gibi devlet ve kamu
kuruluşları da olabilir. Esasen devlet ve kamu tüzel kişilerinin, sermaye
piyasasına yatırımcı olarak girmesi beklenmez. Fakat Türkiye gibi karma
ekonomi düzeni benimsemiş ülkelerde, devlet kendisi için çeşitli ekonomik
faaliyetlere girişebilir, şirketlere iştirak edebilir veya şirketlerin paylarını ele
geçirmek isteyebilir. Yabancı sermaye sahipleri de sermaye piyasasına fon
arz edebilirler.
2.4.2 Piyasadan Fon Talep Edenler (Yatımcılar)
Yatırımcılar kapsamına; özel hukuk tüzel kişilerinden anonim ortaklıklar
ve bazen bankalar, kamu tüzel kişisi olarak devlet ve belediyeler dahil
olabilmektedir.
2.4.3 Yatırım ve Finansman Araçları
SPK md. 3’e göre sermaye piyasası araçları, menkul kıymetler ve diğer
sermaye piyasası araçlarıdır. Daha çoğunlukla tahvil ve hisse senetlerinin
oluşturduğu sermaye piyasası araçları gelişmiş ülkelerde sayı ve tür olarak
daha çoktur.
2.4.4 Yardımcı Kuruluşlar
Yatırımcılar ile tasarruf sahiplerinin karşılaşmasına yardımcı olan
kuruluşlardır. Yardımcı kuruluşlar, tasarruf sahiplerinin en iyi, risk profillerine
en uygun ve kârlı araçları edinmelerini, fon talep eden kuruluşların araçlarını
en iyi ortam ve şartlarda, en kısa sürede satabilmelerine yardımcı olur.
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2.4.5 Hukuki ve İdari Düzen
Fon arz edenlerin, fon talep edenlerin ve yardımcı kuruluşların haklarını
korumak, aynı zamanda yatırım ve finansman araçların belli standartlarda
olmasını sağlamak amacıyla yapılan hukuki ve idari düzenlemelerdir.
Şekil 2.2 : Sermaye Piyasası Genel Şeması
SERMAYE PİYASASI GENEL ŞEMASI

TARAFLAR

FON TALEP
EDENLER

FON ARZ EDENLER
( Kaynak Sunanlar )

ARACILAR
DİĞER
KURUMLAR

- Bireysel Yatırımcılar
- Kurumsal Yatırımcılar
( Yatırım Ortaklıkları,
Yatırım Fonları ve
diğer sigorta şirketleri)

YABANCILAR

KAMU

Fon talep eden ve arz
edenler arasında aracılık
yaparlar.
Aracı Kuruluşlar
- Bankalar
- Aracı Kuruluşlar

ÖZEL

- Hazine
- KİT
- Mahalli İdareler
- Mahalli İdarelere
bağlı kuruluşlar
( İST.Belediyesi,
İSKİ, TANSAŞ)
- Katma bütçeli
idareler (TEKEL)

Yukarıdaki

Sınai ve Ticari
Kuruluşlar

şekil

2.2

Mali Kuruluşlar
- Bankalar
- Aracı Kuruluşlar
- Sigorta ve Portföy
Yönetim şirketleri
- Yatırım Değerlendirme
Şirketleri
- Özel Finans Kuruluşları
( Finansal kiralama
şirketleri, Factoring,
Finansman şirketleri,
Holdingler )

Sermaye

Piyasasının

- İMKB, Takasbank
- Derecelendirme Kuruluşları
- Portföy Yönetim şirketleri
Yatırım Danışmanlığı
Şirketleri
- Risk Sermayesi Yatırım
Ortaklıkları

genel

özelliklerini

göstermektedir. Fon talep edenler, fon arz edenler, alıcılar ve diğer kurumlar
tarafları oluşturmaktadır. Taraflarda şekilde görüldüğü üzere tekrar gruplara
ayrılmaktadır.
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2.5 SERMAYE PİYASASISININ FONKSİYONLARI
Sermaye piyasasının fonksiyonlarını sosyal ve ekonomik olarak ikiye
ayırabiliriz.
2.5.1 Sermaye Piyasasının Sosyal Fonksiyonu
1981 yılında çıkarılan sermaye piyasası kanununun amaçları; sermaye
piyasasının güven, açıklık ve kararlılık içinde çalışmasını, tasarruf
sahiplerinin h a k v e

yararlarının korunmasını ve tasarrufların menkul

kıymetlere yatırılması yoluyla halkın iktisadi kalkınmaya etkin ve yaygın bir
şekilde katılmasını sağlamaktır. Bu amaçlar doğrultusunda sermaye piyasası
aracılığıyla toplumun tabanına da sermayenin yayılması ve daha dengeli bir
gelir dağılımı sağlanabilir.
Sermaye piyasasının sosyal yönden zayıf yönleride bulunmaktadır.
Bunları kısaca şöyle sıralayabiliriz.22

1. Sermaye piyasası büyük kuruluşların yararına işler, küçük
kuruluşların tahvil ve hisse senedi ihraç ederek bunları halka
satması şansı büyük ve isim yapmış kuruluşlardan daha azdır.
2. Orta ve dar gelirli sınıfların tasarruf gücünün zayıf olduğu
ülkelerde ve zamanlarda sermaye piyasasının nimetlerinden
yalnız yüksek gelirli zümreler yararlanabilir.
3. Bilançoların iyi denetlenmediği piyasalarda, bazı şirketlerin
yönetim kurullarına büyük ortaklarının şirket mali tablolarında
usulsüzlükler yaparak fiyatları manipüle ettikleri görülmektedir.

22

Karslı, Sermaye Piyasası Borsa,……., s.30
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4. Bazı şirketlerin üst veya orta kademe yöneticilerinin satış, kâr,
temettü, sermaye arttırımı gibi konularda elde ettikleri bilgileri
bizzat ya da başka spekülatörlerle işbirliği yapmak suretiyle
kendi çıkarları

için

kullanmaları

mümkündür. Insirder

information (içeriden bilgi) veya insider trading denilen bu
durum gelişmiş ülkelerde daha yaygın olup, bunlara karşı çeşitli
önlemler alınmalıdır.
5. Küçük şirketlerin tahvil ve hisse senetlerine karşı güven büyük
şirketlere göre daha az olması ve tasaaruf yapanlarında üst
gelire sahip olması, aynı zamanda şirketlerin bilançolarıyla
oynayıp kârı göstermemesi,

piyasada spekületörlere karşı

önlem alınmaması sermaye piyasasının sosyal yönden zayıf
yönleridir.
2.5.2 Sermaye Piyasasının Ekonomik Fonksiyonu
Sermaye piyasasının ekonomik yönden birçok fonksiyonu bulunmaktadır.
Ekonomik hayatta canlılığın korunması, yatırımların sürekliliğinin sağlanması
ancak sermaye birikimi ile mümkündür. Sermaye piyasası aracılığıyla da
menkul kıymetler alınıp satılmaktadır. Küçük tasarrufların menkul kıymetlere
yatırılarak birikim oluşturmasında ve büyük yatırımlara dönüşmesinde
sermaye piyasasının önemi büyüktür.
Halkın elindeki menkul kıymetleri en kolay alıp sattığı yerler borsalardır.
Tasarruf sahipleri istedikleri zaman sahip oldukları menkul kıymetleri paraya
ya da başka bir menkul kıymete dönüştürebilmektedirler. Yani borsalar
likiditesi yüksek yerlerdir. Bir menkul kıymet için tek fiyatın oluşmasını da
borsalar sağlamaktadır. Bu sayede fiyat konusunda aldatılmaları önlenmiş
olur. Güvenli bir yatırım ortamının oluşması açısından borsada her isteyen
hisse senedi çıkarması önlenmiş ve belli şartlar getirilmiştir.
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Sermaye piyasaları aynı zamanda ekonomik kaynakta yaratmaktadırlar.
Mesela özel sektör bankalara borçlanma yerine sermaye piyasasında halka
açılarak kaynak sağlayabilir.
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2.6 SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
Sermaye piyasası araçları, menkul kıymetler ve diğer sermaye piyasası
araçları olmak üzere çeşitli açılardan sınıflandırılabilmektedir.
Menkul Kıymetler; ortaklık veya alacaklılık sağlayan, belli bir meblağı
temsil eden, yatırım aracı olarak kullanılan, dönemsel gelir getiren, misli
nitelikte, seri halinde çıkarılan, ibareleri aynı olan ve şartları kurulca
belirlenen kıymetli evraktır. (SPK md.3)
Sermaye araçları olan menkul kıymetlerden bir kısmının getirisi sabit
iken, bir kısmının getirisi değişkendir.
Getirisi sabit olan menkul kıymetler;
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·

Tahviller

·

Hazine bonosu

·

Devlet tahvili

·

Hisse senetleri ile değiştirilebilir tahviller

·

Finansman bonoları

·

Banka garantili bonolar

·

Varlığa dayalı menkul kıymetlerdir.

Karslı, Sermaye Piyasası Borsa,……., s.26
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Getirisi değişken olan menkul kıymetler ise şöyle sıralanabilir;
·

Hisse senetleri,

·

Kâr ve zarar ortaklığı belgeleri

·

Katılma intifa senetleri

·

Gelir ortaklığı senetleridir.

Diğer sermaye piyasası araçları ise menkul kıymetler dışında kalan ve
şartları SPK’ca belirlenen evraktır. Ancak çek, poliçe, nakit, bono ile mevduat
sertifikaları sermaye piyasası aracı olarak sayılmamaktadır.
2.6.1 Hisse Senetleri
Literatürde esham, aksiyon veya pay senedi olarak da adlandırılan hisse
senetleri; anonim ortaklıkların ihraç ettikleri, anonim ortaklık sermaye payını
temsil eden kıymetli evrak niteliğine sahip senetlerdir. Sermayesi paylara
bölünmüş komandit şirketler de hisse senedi çıkarabilmekte ancak bunlar
halka arz yoluyla satılamamaktadır. (SPK, md.4) Kooperatifler ise kıymetli
evrak niteliğine sahip olmayan ortaklık senedi çıkarabilmektedirler.24
Hisse senedi sahibinin bazı hak ve yükümlülükleri bulunmaktadır. Bunlar;

24

a)

Kâr Payı Hakkı

b)

Yeni Pay Alma Hakkı (Rüçhan Hakkı)

c)

Tasfiye Bakiyesine Katılma Hakkı

d)

Şirket Yönetimine Katılma Hakkı

e)

Oy Hakkı

f)

Bilgi Alma Hakkı

İMKB, Sermaye Piyasası Araçları, İMKB Yayınları, İstanbul, 2003, s.157
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2.6.1.1 Hisse Senedi Türleri
Hisse senetleri TTK'nun 409. maddesine göre hamiline veya nama yazılı
olmak üzere ikiye ayrılırlar. Bu ayırımın dışında da hisse senetleri çeşitli
şekillerde sınıflandırılabilir.
·

Hamiline ve Nama Yazılı Hisse Senetleri: Nama yazılı hisse
senetleri, şirket defterinde yazılı kimseler adına düzenlenir. Mülkiyetin
devri, ana sözleşmede aksine hüküm olmadıkça, hisse senedinin,
satın alana teslimi ve şirket pay defterine kaydı ile gerçekleşir. Ana
sözleşmede aksine hüküm olmadıkça, hisse senetlerinin nama yazılı
olması gerekir. Hamiline yazılı hisse senetlerinde mülkiyet, hisse
senedinin satın alana teslimi ile olur. Şirketlerin bu tür hisse senetleri
çıkarabilmeleri için, hisse senetlerinin bedellerinin tamamen ödenmesi
gerekir. Bu tür hisse senetlerinin devri kolay olmaktadır.25

·

Adi ve İmtiyazlı Hisse Senetleri: Sözleşmede aksine bir hüküm
yoksa hisse senetleri sahiplerine eşit haklar sağlayan hisse
senetlerine adi hisse senetleri denir. Bir kısım hisse senetleri ise adi
hisse senetlerine nazaran kâra iştirak ve genel kurulda oy kullanma
bakımından TTK'nun 401. maddesine dayanılarak ana sözleşme ile
sahiplerine imtiyazlı haklar tanıyabilir. Esas sözleşme ile imtiyazlı
hisselere kârdan belli oranda özel temettü dağıtımı öngörülebilir,
rüçhan hakkı kullanımında, oy hakkında, tasfiye sonucuna katılmada,
organ üyeliklerine aday göstermede v.s. bazı ayrıcalıklar tanınabilir.
Ancak Yatırım Ortaklıkları kurucu intifa senedi, oydan yoksun hisse
senedi, yönetim kurulu üyelerinin seçiminde oyda imtiyaz hakkı
tanıyan hisse senetleri dışında imtiyaz veren hisse senedi ihraç
edemezler.26

25

Ali Ceylan-Turhan Korkmaz, Sermaye Piyasası ve Menkul Değer Analizi , 2. Baskı,
Bursa, Ekin Kitapevi, 2004, s.145
26
İMKB, Sermaye Piyasası Araçları,……….. s.162
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·

Bedelli ve Bedelsiz Hisse Senetleri: Bedelli artırımda görülen
hisseler ya kuruluş sırasında ya da sermaye artırımlarında, rüçhan
hakkı kullanımıyla eski ortaklar tarafından veya halka arz yoluyla
üçüncü kişiler tarafından satın alınırlar. Bu hisseler dışında ortaklık
dışı kaynaklardan ödeme yapılmış olur.27 Yedek akçe, dağıtılmamış
kâr, yeniden değerleme değer artış fonu, gayrimenkul satış kazançları
veya iştiraklerdeki değer artışlarının sermayeye eklenmesi nedeniyle
çıkarılacak hisse senetleri için yeni bir ödeme veya yeni bir taahhüde
gerek yoktur. Bu durumda yeni hisse senetleri eskisinin uzantısı
olduğundan, bedelsiz hisse senetlerini edinme hakkı eski ortaklara
yani pay sahiplerine aittir. 28

·

Primli ve Primsiz Hisse Senetleri :

Türk

hukuk

sisteminde

nominal değeri altında bir fiyatta hisse senedi ihraç edilemez.
Üzerinde bulunan yazılı değerle ihraç edilen hisse senetlerine primsiz,
üzerinde yazılı olan değerden yüksek bir bedelle ihraç edilen hisse
senetlerine primli hisse senedi denir. Eğer ihraç edilen hisse senedi
primli hisse senedi ise oluşan emisyon primleri vergiye tabi
olmaktadır.

·

Kurucu ve İntifa Hisse Senetleri : Kurucu hisse senetleri, belli bir
sermaye payını temsil etmediği gibi, şirketin yönetimine katılma
hakkını da vermez. Bu durumda, kuruluş hizmeti karşılığı olmak
üzere, ana sözleşme hükümleri gereğince, şirket kârının bir kısmını
iştirak hakkı temin etmek üzere ve daima kurucuların adlarına yazılı
olmak şartıyla ihraç edilir. (TTK m.402) İntifa hisse senetleri, şirket
genel kurulunun alacağı kararla bazı kimselere çeşitli hizmetler ve
alacak karşılığı olarak kuruluştan sonra verilen ve sermaye payını
temsil etmeyen hisse senetleridir. Şirket kârından kanuni yedek akçe

27
28

Karabıyık, Menkul Kıymetler……….., s.22
İMKB, Sermaye Piyasası Araçları,……….. s.163
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ayrıldıktan sonra bütün hisselere ödenmiş sermayenin %5'i oranında
kanuni birinci temettü ödenmeden, gerek imtiyazlı hisselere, gerekse
sermaye payını temsil etmeyen kurucu ve intifa hisse senetlerine özel
temettü ödenmez, ödenebilecek miktar da kalan kârın %10'unu
geçemez. (TTK md.298)

·

Oydan Yoksun Hisse Senetleri (OYHS) :

Oydan Yoksun Hisse

Senetleri; ortakların sermaye artırımı ile ihraç edebilecekleri, oy hakkı
hariç, sahibine kâr payından ve istendiğinde tasfiye bakiyesinden
imtiyazlı olarak yararlanma hakkını ve diğer ortaklık haklarını
sağlayan hisse senetleridir.29 Şirketlerin çıkarabilecekleri OYHS itibari
toplam değer tutarı, ödenmiş veya çıkarılmış sermayenin ½ sini
geçmemek üzere ana sözleşmelerinde gösterilir.
2.6.2 Tahviller
TTK md. 420'ye göre anonim şirketlerin ödünç para bulmak için itibari
kıymetleri eşit ve ibareleri aynı olmak üzere çıkardıkları borç senetlerine
"tahvil" denir.
Tahviller getirileri sabit olan menkul kıymetlerdir. Risk profilleri düşük olan
kişiler bu yatırım aracını seçerler. Tahvil sahibi enflasyonun kendisinden alıp
götürdüğü değerden daha fazla faiz elde ettiğinde kâr elde etmiş olur.
Tahvilin vadesi 2 yıldan az olmamak şartı ile anonim ortakların istedikleri
şekilde belirlenebilir.
Tahvil, sahibine şirketin malvarlığına ortak olma imkânı, yönetime katılma
hakkını ve oy kullanma hakkını vermez.

29

İMKB, Sermaye Piyasası Araçları,……….. s.163
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Tahvil alacakları icra, iflas ve tasfiyede yeteri kadar korunmuş değillerdir.
Ticaret kanunumuz tahvili bono, çek ve poliçe gibi mütalaa etmemiş, öncelik
bakımından adi borç senedi gibi ticari senetlerin gerisinde bırakmıştır.30

Tahvil ihraçları, halka açık veya özel ihraç şeklinde olabilir. Halka açık
olarak ihraç edilen tahviller, almak isteyen herkese satılır. Tahvil ile
finansmanın sakıncalarının başında “Tahvil Kurul Kaydına Alınmasına İlişkin
Esaslar Tebliği” esaslarına uymak zorunluluğu gelmektedir. Bu nedenle
küçük ve orta ölçekli işletmelerin tahvil ihracı ile finansman sağlamaları zayıf
bir olasılıktır31 .
2.6.2.1 Tahvil Türleri
Tahvilleri türlerini göre; devlet tahvilleri - özel sektör tahvilleri, primli
tahviller - başabaş tahviller, ikramiyeli tahviller, paraya çevrilme kolaylığı olan
tahviller, nama ve hamiline tahviller, garantili ve garantisiz tahviller, indeksli
tahviller, sabit ve değişken faizli tahviller olarak inceleyebiliriz:

·

Devlet Tahvilleri - Özel Sektör Tahvilleri: Maliye Bakanlığı
tarafından belli amaçlarla çıkarılan d â h i l i istikraz (iç borçlanma)
tahvilleri uzun vadeli, hazinenin dönemsel ihtiyaçları için çıkarılan
tahviller ve hazine bonoları ise kısa vadelidir. Fakat enflasyonun
hızlandığı dönemlerde tüm tahviller 1-2 yıllık kısa vadeli ihraç edilir.
Hazine bonoları kısa vadeli, çok defa kuponsuzdur. Tasarruf bonoları
orta vadeli tahvil olmasına rağmen ihraç şartları ve faiz oranları
değişiktir. Özel sektör tahvilleri ise, Anonim şirketlerin finansman
ihtiyacı sebebiyle halktan fon toplamak amacıyla çıkarılır. Sabit ya da
değişken olabilir. Kupon ödemeleri 3-6 ay veya 1 yıl olabilir.32

30
31
32

İMKB, Sermaye Piyasası Araçları,……….. s.167
Ceylan- Korkmaz, Sermaye Piyasası…………, s.163
Karabıyık; Menkul Kıymetler……….., s.32
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·

Primli Tahviller - Başabaş Tahviller : Tahvil üzerinde yazılı değerle
satışa çıkarılıyorsa “Başabaş Tahvil” denir. Nominal değerinden daha
düşük bir bedelle satışa çıkarılıyorsa da primli tahvil denir.

·

İkramiyeli Tahviller : Tahvillerin satışını kolaylaştırmak için faiz ve
erken satış priminden başka, belirli zamanlarda kura çekilmesi yoluyla
para ikramiyeleri de verilebilir. Fakat ülkemizde böyle bir durum
mümkün olmamaktadır.

·

Paraya Çevrilme Kolaylığı Olan Tahviller : Özel sektör tahvillerinin
normal olarak belli bir vadesi vardır. Hali hazır mevzuatımıza göre bu
vade 2 yıldan az 7 yıldan çok olamaz. Çıkarılan tahvillerin bedellerinin
vade sonunda halka geri ödenmesi genellikle bir defada olmaz.
Normal iktisadi şartlar altında 5 seneye varan bir itfa planı dâhilinde
tahvil bedelleri geri ödenir. Bazı tahvillerde ise, tahvillerin ihracından
itibaren belli bir süre geçtikten sonra istenildiği zaman işlemiş günlük
faiziyle birlikte paraya çevrilme imkânı vardır. Bazı tahvillerde bu
imkân her an kullanılabilir, bazılarında ise şirkete talepte bulunulması
halinde bu tahviller itfaya dâhil edilerek faiz ödeme tarihinde kupon
ödemesiyle birlikte itfaya tabi tutulur.33

·

Nama ve Hamiline Tahviller : Tahvillerde bütün menkul kıymetler
gibi nama ve hamiline yazılı olabilmesine rağmen, piyasamızda
tahvillerin yalnız hamiline olarak ihraç edilmesi gelenekselleşmiştir.

·

Garantili ve Garantisiz Tahviller : Çıkarılan tahvillerin satış şansını
arttırmak için bir bankanın veya şirketin bağlı olduğu holdingin
garantisi sağlanır. Banka veya holdingin garantisi, çıkarılan tahvillerin
anapara ve faizlerinin vadelerinde geri ödenmesini kapsar. Ayrıca

33

Karslı, Sermaye Piyasası Borsa,……., s.348
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tahvili çıkaran şirket büyük ve tanınmış bir holdingin bağlı kuruluşu
olduğu halde kendisi şirket olarak tahvil piyasasında tanınmamış
olabilir. Bağlı olduğu holdingin garantisinin de satış ilanlarıyla
belirtilmesi tahvillerin satış şansını arttırabilir.34

·

İndeksli Tahviller : İndeksli tahviller, hızlı enflasyon zamanlarda
işletmelerin uyguladığı tahvil türüdür.

Dalgalanan

faiz,

geliri

enflasyona karşı koruyabilmekle birlikte, anaparanın erozyona
uğramasına çözüm getirememektedir. İndekslenmiş tahviller, hem
anaparayı hem de faizi geçim indeksi gibi bir indekse ya da altın veya
döviz gibi bir varlığın değerine bağlayarak anaparayı korumayı hedef
almaktadır. Bu tahvillerde anapara enflasyona karşı korunduğundan
faiz oranları düşük olabilmektedir.35

·

Sabit ve Değişken Faizli Tahviller : Enflasyonun hızla yükseldiği
dönemlerde piyasada geçerli olan faiz oranının tahvil faiz oranlarını
kısa zamanda geride bırakması, faiz oranlarının devamlı şekilde
yukarı aşağı oynanması, tahvil piyasasında istikrarsızlığa sebep olur.
Değişken

faizli

tahviller

böyle

durumlarda

tahvil

piyasasının

tıkanmaması için ileriye dönük faiz riskini ortadan kaldırmak üzere
piyasamızda ilk defa 1981 yılında Merkez Bankası'nca ihdas edilmiş,
daha sonra çeşitli SPK Tebliğleriyle düzenlenmiş, 01.07.1987 tarihli
SPK Tebliği ile kaldırılmış, nihayet Seri: II No:4 Tebliğine ek Seri: II,
Tebliğ No:13 md. 15-16 ile yeniden düzenlenmiştir. Tebliğe göre faiz
ödemeleri 3, 6 aylık ya da 1 yıllık dönemler itibariyle kuponlara bağlı
olarak yapılabilir.

34
35

İMKB, Sermaye Piyasası Araçları,……….. s.172
Bolak, Sermaye Piyasası Menkul………….. s. 143
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2.6.2.2 Tahvil Türevleri
Tahvilin türevleri, rüçhan haklı, kâra iştirakli, hisse senetleriyle
değiştirilebilir tahviller olarak incelenebilir.

·

Rüçhan Haklı Tahviller : Bazı şirketlerin, çıkardıkları tahvillerin
satışını kolaylaştırmak için, tahvillerin tümüne veya kur’ a i l e
belirlenecek bir bölümüne, belli bir yüzdesine ya da belli bir limitin
üstünde kalan kısmına ileride yapılacak ilk sermaye artırımından
rüçhan hakkı tanıdıkları görülmektedir. Rüçhan hakkı tanımak, yeni
hisse senetlerinden nominal değerle satın alma hakkını tanımak
demektir.36

·

Kâra İştirakli Tahviller : Anonim şirketler tahvil sahiplerine verilecek
kâr payının hesap şeklini ve zamanını tahvilin ön yüzünde göstermek
şartıyla kâra iştirakli tahvil ihraç edebilir. Bu tür tahvillerin en önemli
özelliği sahibine oranı belli olan kâr payını isteme yetkisini vermesidir.

·

Hisse Senetleriyle Değiştirilebilir Tahviller (HDT) : İhraç sırasında
izahname ve sirkülerde belirlenen esaslar dâhilinde, ihraççı ortaklıkça
HDT ile değiştirilmek üzere artırılan sermayeyi temsil eden hisse
senetleri ile değiştirme hakkı veren menkul kıymetlerdir.37 HDT’lerin
vadesi 2 yıldan az 7 yıldan fazla olamaz. Değiştirilmesi, vadenin
başlangıç tarihinden itibaren en erken 2 yıl sonra yapılabilir. Faiz
ödemeleri yılda bir kere kuponlara bağlı olarak yapılmaktadır.

36

Karslı, Sermaye Piyasası Borsa,……., s.347
“Hisse Senedi ile Değiştirebilir Tahvillere İlişkin Esaslar Tebliği”, T C. Resmi Gazete,
(21288, 14 Temmuz 1992)
37
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2.6.3 Diğer Sermaye Piyasası Araçları
Sermaye piyasasında tahvil ve türevleri, hisse senedi ve türevleri
haricinde farklı menkul kıymetlerde bulunmaktadır. Bunlar; gelir ortaklığı
senedi, banka bonoları ve banka garantili bonolar, finansman bonoları,
varlığa dayalı menkul kıymetler, gayrimenkul sertifikaları, kâr - zarar ortaklığı
belgeleri, hazine bonoları ve devlet tahvilleri, repo-ters repo işlemleri, katılma
intifa senetleridir.
2.6.3.1 Gelir Ortaklığı Senedi
Gelir ortaklığı senedi ülkemizde eski bir geçmişe sahip değildir. Finans
sektörüne 2983 sayılı “Tasarrufların Teşviki ve Kamu Yatırımlarının
Hızlandırılması Hakkında Kanunla” la giren, gelir ortaklığı senetleri köprü,
baraj, elektrik santralı, karayolu, demiryolu, telekomünikasyon sistemleri ile
sivil kullanıma yönelik deniz ve hava limanları gibi kamu kurum ve
kuruluşlarının gelirlerine, gerçek ve tüzel kişilerin ortak olmalarını
sağlamaktır. Gelir ortaklığı senetleri minimum getiri oranını garanti ederler.
Ülkemizde gelir ortaklığı senetleri 1984 yılında İstanbul Boğaz
Köprüsünün senetlerinin satılmaya başlanması ile tanındı38 .
2.6.3.2 Banka Bonoları ve Banka Garantili Bonolar
Banka bonoları, Kalkınma ve Yatırım Bankalarının kaynak temin etmek
için ihraç ettikleri emre veya hamiline yazılı bir sermaye piyasası aracıdır.
Banka bonolarının vadesi en az 60, en çok 720 gün olmak üzere satış
sırasında belirlenerek tanzim anında bono üzerine yazılır.
Banka garantili bonolar, Kalkınma ve Yatırım Bankalarından kredi
kullanan ortaklıkların, bu kredilerin teminatı olarak borçlu sıfatı ile
38

Karabıyık, Menkul Kıymetler……….., s.36
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düzenleyip, alacaklı bankaya verdikleri emre muharrer senetlerden, bu
krediyi kullandırmış olan bankaca kendi garantisi altında ve Kurulca kayda
alınmasını müteakip ihraç edilen bir sermaye piyasası aracıdır. Satış tarihi
itibariyle vadelerine en az 60, en çok 720 gün kalmış olması gerekir.39
2.6.3.3 Finansman Bonoları
Finansman bonoları, kısa vadeli işletme sermayesi ihtiyaçlarını
karşılamak için büyük şirketler tarafından ihraç edilen kısa vadeli ve
teminatsız senetlerdir.40 Sermaye Piyasası Kurulu, 31 Temmuz 1992 tarih
ve Seri III, No:13 tebliğiyle, finansman bonoların kurul kaydına alınmasına
ilişkin esasları düzenlemiştir.41 Emre ve hamiline yazılı olabilir.

Finansman bonolarının vadesi 60 günden az 720 günden çok olmamak
üzere ihraççı tarafından belirlenir. Iskontolu olarak ihraç edilir. Vadenin
başlangıç tarihi, finansman bonolarının satışa sunulduğu ilk gündür.
Finansman bonolarının nominal değeri anapara ile faizi içerir.
2.6.3.4 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler (VDMK)
Bir işletmenin duran varlıklarının, senetli ve senetsiz alacaklarının,
kredilerinin hatta sözleşmelerinin teminat oluşturması suretiyle genel finans
ortaklıkları, bankalar veya bazı şartlara bağlı olarak finansal kiralama
şirketleri tarafından halka arz edilmek üzere çıkarılan ıskontoya tabi
borçlanma senetleridir. Varlığa dayalı menkul kıymetler tamamen itfa
edilmedikçe bu varlığa karşılık oluşturan alacaklar ve duran varlıklar başka
bir amaç için kullanılamaz, teminat gösterilemez, rehnedilemez ve
haczedilemez.42
39

İMKB, Sermaye Piyasası Araçları,……….. s.177-178
Selahattin Tuncer , “Sermaye Piyasasında Yeni Bir Araç: Finansman Bonosu”, Para ve
Sermaye Piyasası Dergisi, Şubat 1987, s.30
41
“Finansman Bonolarının Kurul Kaydına Alınmasına İlişkin Esaslar Tebliği”, T.C. Resmi
Gazete, (21301, 31 Temmuz 1992).
42
Konuralp; Sermaye Piyasaları Analizler………., s.36
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Bankalar, finansal kiralamaya yetkili kuruluşlar, genel finans ortakları,
gayrimenkul yatırım ortakları, finansman şirketleri VDMK ihraç edebilirler.
2.6.3.5 Gayrimenkul Sertifikaları
Gayrimenkul sertifikası, ihraç edenlerin bedellerini inşa edilecek veya
edilmekte olan gayrimenkul projelerinin finansmanında kullanılmak üzere
ihraç ettikleri, hamiline yazılı menkul kıymettir43 .
2.6.3.6 Kâr - Zarar Ortaklığı Belgeleri
Kâr ve zarar ortaklığı belgesi, “faiz” kavramı yerine “kâr ve zarara ortak
olma” kavramını ikame etmek isteyen bir anlayışın ve anonim ortaklıklara
belli fonlar yatırarak karşılığında “kâr” elde etmek arzusunun yarattığı bir
menkul kıymettir.44

Gelir ortaklığı senedinden farkı sadece kâra değil zarara da ortak
olmasıdır. Ülkemizde halen, dört özel finans kurumu tarafından ihraç edilmiş
kâr zarar ortaklığı belgesi mevcuttur.
2.6.3.7 Hazine Bonoları ve Devlet Tahvilleri

Devlet tahvilleri ve hazine bonoları, kamu kesiminin, uzun veya kısa
vadeli borçlanmaya amacıyla çıkardığı borçlanma senetleridir. Aslında
hazine bonolarının finansman bonolarından aynı şekilde devlet tahvillerinin
de özel sektör tahvillerinden prensip olarak pek farkı yoktur.

Devlet tahvilleri, 1 yıl veya daha uzun vadeli olarak ihraç edilir. 1 yıldan
uzun vadeli olanların ise 6 ayda bir faiz ödemesi yapılır. Hazine bonoları,
43

Ali Erten, “ Gayrimenkul Sertifikaları” , Sermaye Hukuku Sempozyumu, Ankara, SPK
Yayınları, 1997, s.7
44
Vural Günal, Sermaye Piyasası Hukuku, İkinci Baskı, Ankara, SPK Yayın No:5, 1987,
s.107
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kamunun kısa vadeli borcunu ifade eden menkul kıymetlerdir. 13 hafta (91
gün), 26 hafta (182 gün) ve 39 hafta (273 günlük) vadeler halinde ihraç
edilebilir.

Devlet tahvilleri ve hazine bonolarının risksiz olmaları nedeniyle teorik
olarak faiz oranları, özel kesim borçlanma araçlarınınkinden biraz düşük
düzeyde kalsa bile, sahip oldukları vergi avantajları, istenildiğinde birikmiş
faiziyle birlikte paraya çevrilebilmeleri, devlet ihalelerinde güvence olarak
gösterilebilmesi gibi özellikleri olması, bu araçların bir takım sahiplerinin
gözünde çekici hale getirmektedir.45

2.6.3.8 Repo-Ters Repo İşlemleri
Repo, menkul kıymetlerin geri alma taahhüdü ile satımı, ters repo ise,
menkul kıymetlerin geri satma taahhüdü ile alımı şeklinde tanımlanabilir.
İşlem, geri satın alma güvencesiyle menkul kıymet satarak fon yaratan
yönünden repo, karşı taraf yönünden ters repo olarak tanımlanmaktadır.
İşlemin başlangıcında borç para verilmekte ve karşılığında menkul kıymet
alınmaktadır. İşlemin bitişinde menkul kıymet borç alana geri verilirken, borç
alan da aldığı parayı ek bir faizle geri ödemektedir. 46

2.6.3.9 Katılma İntifa Senetleri
Katılma intifa senetleri, Sahibine oy kullanma, iptal davası açma gibi
ortaksal haklar vermezken, yatırımcıya sadece kârdan pay alma, tasfiye
bakiyesinden yararlanma, yeni pay alma gibi bir takım mali haklar
tanımaktadır. Yani bu menkul kıymete sahip olanlar, anonim ortaklığın ortağı

45

Bolak, Sermaye Piyasası Menkul………….. s. 163
Ufuk Başoğlu-Ali Ceylan-İlker Parasız, Finans Teori Kurum Uygulama, 1. Baskı, Bursa,
Ekin Kitapevi, 2001, s.299-301
46
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olamazlar. Tamamen üçüncü kişi durumundadırlar. Mali haklar almalarına
karşılık zarara katılmazlar.
2.7 MENKUL KIYMET ANALİZİ VE DEĞERLEMESİ
Menkul kıymetler için analizler ve değerlemeler temel analiz, teknik
analiz, risk ve getiri bakımından yapılabilir.
2.7.1 Risk ve Getiri
Riskin sözlük anlamı, gelecekte beklenmeyen bir durumun ortaya çıkma
olasılığı, yaralanma, incinme ve zarara uğrama şansıdır.47 Finansal açıdan
risk ise bir olay veya sonucun (portföy verimi gibi) gerçekleşmesi ile ilgili
ortaya çıkan belirsizlik olarak tanımlanabilir. Bu olaylarla gerçekleşme
olasılıkları arasındaki ilişki ihtimal dağılımı olarak bilinir. Bu tür belirsizliği
ölçmede kullanılan temel istatistiksel teknik standart sapma veya onun
karesi, yani varyanstır. İhtimal dağılımına ilişkin standart sapma ne kadar
yüksekse, risk veya belirsizlik o kadar yüksek demektir. 48

Getiri, bir yatırımdan belirli bir dönem içinde yapılan yatırıma karşılık elde
edilen geliri göstermektedir.49 Bir menkul kıymetin getirisi yatırımcına
sağladığı kazançla ilgilidir.
Risk ve getiri birbiriyle doğru orantılı olan kavramlardır. Eğer riskli bir
yatırım aracına sahip olunmak isteniyorsa, o yatırımdan beklenen getiride
yüksektir. Düşük getiri beklentisiyle bir yatırım aracına sahip olunmak
istenmez. Risksiz bir yatırım aracından yüksek bir getiri beklenemez. Çünkü
yatırım yapılırken kazanılacak getiri miktarı bellidir.
47

Ali Ceylan, “Pay Senedi Değerlemesi”, Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi Dergisi, 4, 1 (Nisan 1983), s.136
48
Mehmet Arslan, Banka Etkinliklerinin Stokastik Dea Yöntemiyle Analizi ve Türk
Bankacılık Sektöründe Bir Uygulama,Ankara, Gazi Kitapevi, 2004, s.33
49
Mehmet Baha Karan, Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi, Birinci Baskı, Ankara, Gazi
Kitapevi, 2004, s. 135
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Menkul kıymetlere yatırımlarında ortaya çıkan riskin çeşitli unsurları
vardır;
1. Yeterli sayıda benzer yatırımın göz önüne alınması,
2. Verilerin yanlış anlaşılması,
3. Verilerin ve kullanımlarının yanlışlığı,
4. Geçmiş verileri kullanarak geleceği tahmin etmede ortaya çıkan
olağan sapmalar,
5. Analiz hataları,50 şeklinde sıralanabilir.
2.7.1.1 Riskin Toleransını Etkileyen Unsurlar
Yatırımcıların riski kabullenebilmeleri kişiye ve çeşitli sebeplere göre
değişmektedir. Yaş, gelir, finansal sorumluluklar ve sahip olunan varlıkların
çeşitleri kabul edilebilir riski belirler.

·

Yaş : Yaş, risk alabilmede önemli bir etkendir. Çünkü bu, kişinin
gelecekteki gelir elde etme durumunun temel belirleyicilerinden biridir.
Para kazanmak için uzun yılları olan genç bir insan, emeklilik yaşı
yaklaşan yaşlı birinden olabilecek kayıplar karşısında daha kuvvetli bir
iyileşme gösterecek ve daha az etkilenecektir. Zararları unutarak
iyileşme göstermeleri genç insanların daha büyük kazançları elde
etmek için riskli yatırımları seçeceklerinin bir göstergesidir.

·

Sahip Olunan Varlıkların Değeri : Sahip olunan varlıklarının değeri
ne kadar çoksa yatırımcının alabileceği risk de o kadar büyük olur.
Önemli mal varlığına sahip bir insan yeni yatırımlarının getirilerinden,
sınırlı bir varlık portföyü olan yatırımcıya göre daha az etkilenecektir.
Küçük birikimlere sahip insanlar için diğer çevresel koşullar ne olursa

50

N. Emre Akdikmen; Vadeli İşlem Piyasaları ile Riskten Korunm a v e Türkiye’deki
Uygulamaları; Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi; İstanbul; Y.T.Ü., Sosyal Bilimler Enstitüsü;
1994; s.4
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olsun, sınırlı mal varlıkları riske girmelerini engelleyen bir faktördür.
Eğer sahip oldukları varlıklarının değeri az ise yatırımcının genç ya da
orta yaşlı olması fark etmemekte, kişiler düşük riski olan varlıkları
araştırıp

yatırım

yapmaktadırlar. Çünkü

sahip

olduklarını

da

kaybetmek istemezler.

·

Sahip

Olunan

Varlıkların

Çeşidi:

Yatırımcıların, yatırım

seçeneklerine karar vermesinde sahip oldukları varlıkların çeşitleri de
çok önemlidir. Eğer yatırımcı çok muhafazakâr bir portföye sahipse
riski ortalamanın üstündeki yatırımları olumlu olabilir. Riskli yatırımları
olan bir yatırımcıya ise portföyüne belli getiriye sahip yatırımlar
eklemesi tavsiye edilebilir. Değişik yatırımların getiri oranları farklı
faktörler tarafından etkilenebilir. Değişik menkul kıymetlere riski
dağıtarak elde edilecek kazanç, tek bir menkul kıymete yatırım
yapılara elde edilecek kazançtan daha fazladır.

·

Finansal Sorumluluklar : Yatırımlarında önemli rol oynayan başka
bir unsurda yatırımcının finansal sorumluluklarıdır. Kişi, ne kadar
büyük finansal sorumluluğa sahip ise o kadar fazla belirsizlikten
kaçarken, sınırlı finansal sorumluluklara sahip kişiler ise yatırım
seçimlerinde daha özgür davranabilir ve getirisi belli olmayan
yatırımlar yapabilir.

·

Gelir Durumu: Geliri yüksek olan insanlar, yüksek riske sahip
yatırımları daha kolay benimserler. Örneğin iyi bir maaşı olan, yönetici
pozisyonundaki bir kişi, ay sonunu zor getiren bir çalışandan daha
kolay riske girer. Belli bir geliri olan ve gelirinin artacağına dair
beklentisi olmayan kişiler yatırımlarında daha dikkatlidir. Kısacası,
kişinin gelir durumu ve kabullenebileceği risk oranı doğru orantılıdır.
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2.7.1.2 Riskin Türleri
Menkul kıymet yatırımlarında yatırımcılar bir takım bekleyişlere ve
tahminlere dayanarak yatırım kararı verirler. Bekleyişlerin gerçekleşmesi,
örneğin getirilerin beklenenden düşük hatta negatif olması, yatırımın riskli
olduğu kanısını uyandırır.51 Bir menkul kıymetin riskinin yüksek olduğunu,
beklenen getiri ile gerçekleşen getiri arasındaki sapmanın çok olması
şeklinde de ifade edebiliriz.
Risk kaynaklarını da 2 şekilde ifade edebiliriz:

·

Sistematik Risk

·

Sistematik olmayan Risk

Şekil 2.3: Toplam Riskin Kaynakları

Riskin Kaynakları

Sistematik Risk

Sistematik Olmayan Risk

Satın Alma Gücü Riski

Finansal Risk

Faiz Oranı Riski

Yönetim Riski

Piyasa Riski

İş ve Endüstri Riski

Politik Risk
Kur Riski
Kaynak: Ali Ceylan-Turhan Korkmaz, Sermaye Piyasası ve Menkul Değer Analizi, 2.
Baskı, Bursa, Ekin Kitapevi, 2004, s.443

51

Ünal Bozkurt, “Menkul Kıymet Yatırımlarının Yönetimi”, İktisat Bankası Eğitim Yayınları,
No:4, 1988, s.82
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Toplam Risk q i2 = b i2q m2 + q e2

(1.1)

olarak gösterilebilir.

Formülde q i2 yatırım yapılan menkul değerin toplam riskini, b i2 menkul
kıymetin sistematik riske karşı duyarlılığını, q m2 sistematik riski, q e2 ise
menkul kıymetin kendisine özgü olan ve sistematik olmayan riskini ifade
etmektedir.
Şekil 2.4: Risk Bileşenleri

Sistematik Olmayan Risk

Portfö
y Riski

Toplam Risk

Sistematik Risk

Menkul Kıymet Sayısı
Kaynak: Ali Ceylan-Turhan Korkmaz, Sermaye Piyasası ve Menkul Değer Analizi , 2.
Baskı, Bursa, Ekin Kitapevi, 2004, s.443

Şekil 1.2.’de görüldüğü gibi sistematik risk, yatay eksene paralel bir doğru
ile gösterilmiştir.

Bunun

anlamı

portföy

ne

kadar

çeşitlendirilirse

çeşitlendirilsin bu risk aynı düzeyde kalmaktadır. Ancak sistematik risk, her
zaman sabit değildir. Oluşturulan bazı portföyler için söz konusu risk düzeyi
daha aşağı veya daha yüksek bir seviyede oluşabilir.

·

Sistematik Risk : Sistematik riskin kaynakları, sosyal, ekonomik ve
politik çevredeki değişmelerdir. Söz konusu değişmeler menkul kıymet
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pazarını da etkilemektedir.52 Yani, piyasada işlem gören tüm menkul
kıymetlerin aynı anda etkileyen faktörler sebebiyle oluşan risktir.
Menkul kıymetlerde çeşitlendirilmeye gidilse bile bu riskin ortadan
kaldırılması mümkün değildir. Bu nedenle tek belirsizlik kaynağının
sistematik risk olduğu ifade edilir. Sistematik riskin başlıca kaynakları
şunlardır:
a. Satın Alma Gücü Riski: Enflasyonun paranın satın alma
gücünü düşürmesi sonucu ortaya çıkan bir risktir. Enflasyonist
ortamlarda hem yatırımcılar hem de firmalar bu durumdan
etkilenirler.
b. Faiz Oranı Riski: Piyasada faiz oranlarının değişmesiyle oluşan
risktir. Piyasadaki faiz oranlarındaki değişmeler fiyatları ters
yönde etkiler. Bu faiz oranı yükselirken fiyatların düşmesi, faiz
oranı düşerken de fiyatların yükselmesi anlamına gelir.
c. Piyasa Riski: Sermaye piyasalarında bazen belli neden veya
nedenlere bağlanabilen, bazen de hiçbir geçerli neden olmadan,
finansal varlıkların pazar fiyatlarında oynamalar olması piyasa
riski olarak ifade edilir.
d. Politik Risk:

Ülkenin politik yapısında

meydana gelen

değişmelerin sebep olacağı risk halini ifade eder.53
e. Kur Riski: Yabancı para cinsinde yapılan yatırımlarda paranın
değerinin değişmesiyle ortaya çıkan risk türüdür. 54
52

Ali Ceylan, İşletmelerde Finansal Yönetim , Uludağ Üniversitesi Basımevi, Bursa, 1991,
s.302
53
Arslan, Banka Etkinliklerinin Stokastik…., s.36
54
Ceylan- Korkmaz, Sermaye Piyasası…………, s.424-460
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·

Sistematik Olmayan Risk : Sistematik olmayan risk, şirket ve
sektöre bağlı olarak ortaya çıkan risktir. İşçi grevleri, yönetim hataları,
reklâm kampanyaları, tüketici tercihlerindeki değişmeler, yeni icatlar
ve keşifler, şirketlerin gelinde değişmelere yol açabilir.
Çok iyi çeşitlendirilmiş bir portföyde ortadan kaldırılabilecek bir risk
türü olarak sistematik olmayan risk ifade edilebilir. Sistematik olmayan
risk kaynaklarını şöyle sıralayabiliriz:
a. Finansal Risk: İşletmelerin finansal kaldıraç derecelerinin
yükselmesi yani, banka kredileri, tahviller gibi faiz yükümlülüğü
getiren borç kalemlerinin artması, bu yükümlülüğün yerine
getirilememesi olasılığını da arttırır. Buna finansal risk adı
verilir.55
b. İş ve Endüstri Riski: Tüketici zevklerindeki değişmeler, artan
dış rekabet koşulları, grevler, ham madde sağlanmasında
oluşan güçlükler, işletmenin satışlarında, kârında ve hisse
senedi fiyatlarında dalgalanmalar oluşturur. Şirketin gelirinde bir
kayba sebep olabilir.
c. Yönetim Riski: Şirketlerin iyi veya kötü yönetimleri ile ortaya
çıkan bir risk türüdür. İşletmelerin başarıları büyük ölçüde
yönetici

kadrolarının

yeteneklerine

bağlıdır.

Yapılan

araştırmalar, işletmelerin başarısızlıklarını yönetim hatalarından
kaynaklandığını ortaya koymuştur. Yönetim hataları sonucu
işletmelerin satışları ve kârı azalabileceği gibi, riski de artabilir.

55

Bolak, Sermaye Piyasası Menkul………….. s. 172
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2.7.2 Temel Analiz
Temel analiz, firmanın halka açıklanan finansal tablolarından ve finansal
yansıması olabilecek bilgilerden yararlanılarak bir firmanın değerinin
araştırılmasıdır.56 Firmayla ilgili bilgilerin yorumlanmasıyla firmanın bugünkü
ve gelecekteki değeri ile ilgili bilgi sahibi olunabilir. Temel analiz firmayla ilgili
gerçek bilgilere dayandığından, teknik analize göre büyük ölçüde üstünlükleri
vardır.
Temel analizin çok basit bir mantığı vardır. Mesela, bir araba ya da ev
veya bir gömlek ya da ayakkabı alınırken istenilen özelliklere sahip benzer
nitelikteki alternatifler ile mukayese edilir ve ona verilen fiyat ne kadar
yakındır ona bakılır. Eğer, malın satış fiyatı düşünülen değer kadar ya da
onun altında ise satın alma kararı alınır. Aynı durum hisse senedi ve tahvil
yatırımları içinde geçerlidir. Hisse senedinin olması gereken gerçek değeri
nedir? Bu değer cari piyasa değerlerinin altında mı yoksa üstünde midir? İşte
temel analizin çalışma konusu budur.57

Temel analiz birçok ekonomik veriyi bir araya getirdiği için oldukça
zahmetli bir analiz tekniğidir. Bu teknikte çok iyi bir ekonomi bilgisinin
yanında, çok iyi bir finansman bilgisi de gerekmektedir. Sıradan bir bireysel
yatırımcı için bütün bu bilgilerin elde edilmesi ve yorumlanması oldukça
zordur. Bu nedenle bireysel yatırımcılar genellikle çevrelerinden ve
profesyonel kişi ve kuruluşlardan aldıkları tavsiyeler ile hareket ederler.
Firma ile ilgili tüm bilgileri analiz etmeye çalışırken daha geniş açıda
bakmamız gerekir. Çünkü firmanın durumu yalnız firma ile ilgili özel
bilgilerden değil, başta ekonomi olmak üzere, uluslar arası, ulusal ve

56
57

Ceylan- Korkmaz, Sermaye Piyasası…………, s.239
Konuralp; Sermaye Piyasaları Analizler………., s.107
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bölgesel

olaylardan

etkilenmektedir.

Büyük

ölçüde

makroekonomik

gelişmeler firma ile ilgili beklentilerin temelini oluşturmaktadır. Bu nedenle,
firma ile ilgili bilgiler büyük ölçüde ekonomik ve sektörel gelişmelere
dayandığından temel analiz üç ana aşama altında yapılmaktadır.58 Bunlar;

·

Ekonomik Analiz

·

Sektör Analizi

·

Firma Analizidir.

Temel analizde önce ekonomi, daha sonra sektör ve firma değerlendirilir.
Bu analizleri iki tane yaklaşımdan birini kullanılır. Bunlar yukarıdan aşağı
doğru analiz, diğeri de aşağıdan yukarı doğru analizdir. Yukarıdan aşamalı
doğru analiz ekonomi, sektör ve firma analizinin sırayla yapılmasıdır.
Aşağıdan yukarı analizde ise tam tersi durumun yani, firma, sektör en son
olarak ekonomik analizin yapılmasıdır. Çoğunlukla yukarıdan aşağı çok
analiz kullanılırken bazı durumlarda nadir olarak firmanın durumunun çok
önemli olduğu durumlarda aşağıdan yukarı analiz kullanılır. Ekonomik analiz
firmanın pazar (sistematik) riskini değerlendirirken, sektör ve firma analizi
daha çok sistematik olmayan riskini değerlendirir.
Üç aşamalı firma analizi aşağıdaki şekil ile daha iyi açıklanabilir.

58

Karan, Yatırım Analizi ve………, s. 439
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Şekil 2.5: Üç Aşamalı Firma Analizi

EKONOMİNİN ANALİZİ
Hem ülke ekonomisi ve hem de diğer ekonomiler
Amaç: Hangi ekonomilerde ne tür yatırım yapılacağına karar
vermek
ENDÜSTRİ ANALİZİ
Analizi yapılan ekonomilerde hangi
sektörler ekonomik değişimlerden nasıl
etkilenecek?
FİRMA ANALİZİ
Seçilen
ekonomilerde ve
endüstri kollarında
hangi firmaların
menkul kıymetleri
satın alınacak?

Kaynak: Gürel Konuralp; Sermaye Piyasaları Analizler, Kuramlar ve Portföy Yönetimi,
2. Basım, İstanbul, Alfa Yayıncılık, 2005, s.110

2.7.2.1 Ekonominin Analizi
Bu analizdeki amaç, bazı ekonomik gelişmelerin menkul kıymet fiyatları
üzerindeki etkilerinin belirlenmesi ve çeşitli tekniklerden yararlanılarak,
gelecekteki menkul kıymet fiyatlarının tahmin edilmesidir.
Temel analizin ilk adımı yatırım yapılan ekonomik çevreyi tanımaktır.
Menkul kıymete yapılacak olan yatırımın kârlı olma olasılığı, güçlü ve
büyüyen bir ekonomide daha yüksektir.
Menkul kıymet fiyatları ekonomik durumlardaki değişimlere çok duyarlıdır.
Mesela ekonomideki iyi gelişmeler, şirketlerin performansının artmasına yol
açacağından hisse senedi yatırımcılarını yüksek gelir beklentisi içine
girmesine sebep olabilir. Fakat bu olumlu gelişmeler tahvil ve bono
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piyasalarında tam tersi etki yaparak bu menkul kıymetlerin fiyatlarında
düşmeye sebep olabilir. Ekonomik daralmaların olduğu dönemlerde ise
şirket kârlılığı azalacağından hisse senedi fiyatları düşebilir, bu karşın faiz
fiyatları yükselebilir.59
Ekonomik analiz yaparken, hükümet kararlarını, Merkez bankası
kararlarını, faiz oranları, gayri safi milli hasıla, kişi başına harcanabilir gelir,
işsizlik oranları, bütçe açıkları, döviz kuru ve rezervleri, yabancı sermaye gibi
birçok

göstergeyi

yakından

izleyerek

geleceği

tahmin

edilmeye

çalışılmaktadır. Fakat sadece geçmişteki veriler ile de geleceği tahmin
edebilmek genellikle mümkün değildir. Karmaşık istatistiksel yöntemlerin
kullanılması aynı zamanda kişisel kararların verilmesi de gerekir. 60
·

Ekonomi Analizindeki Temel Göstergeler : İyi bir ekonomik
analizde doğru bilgiler çok iyi bir şekilde sıralanmalıdır ve bu bilgiler
geniş bir perspektif içinde yorumlanmalıdır. Günümüz koşullarında
sadece ülkede yaşanan olaylar değil dünyadaki gelişmelerde
ekonomileri etkilemektedir. Bu sebepten dolayı değerlendirmelerde
önce global ekonomi değerlendirilmeli, daha sonra da ulusal
ekonomiye ilişkin analizler yapılmalıdır.
1. Küreselleşmenin Ekonomiye Etkisi: Küreselleşme sayesinde
dünya o kadar küçülmüştür ki, dünyanın herhangi bir köşesinde
olan bir olay sadece o ülkeyi, o bölgeyi ilgilendirmekle kalmayıp
tüm dünyayı siyasi, kültürel, ekonomik anlamda etkilemektedir.
Bunun en yakın örneğini ABD - IRAK savaşında görmekteyiz.
Savaşın etkisiyle OPEC petrol fiyatını artırarak son 60 yılın en
pahalı rakamına ulaşmıştır. Tabi ki bu hammaddesi veya
üretim safhasının herhangi bir yerinde petrolü kullanan
şirketlere ek bir maliyet getirerek, şirket ekonomisini etkilemiş,

59
60

Bolak, Sermaye Piyasası Menkul………….. s. 189
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borsada

dalgalanmalara,

sermaye

piyasalarında

tahmin

edilmesi zor bir süreci başlatmıştır ki sadece bu bir tane olan
olayın ülkemizdeki etkisidir.
Küreselleşme ile birlikte ayrıca yüksek vasıflı iş gücü merkez
ülkelere giderek beyin göçüne sebep olmuş, vasıfsız iş gücünü
o ülkenin içinde kalmasını sağlamıştır. Bugün ABD nin
oturduğu merkez ülkelerin başı koltuğunda 2010’ lu yıllara
doğru ÇİN, JAPONYA ve AB’ nin de bu güce ortak olma
yolunda çabaları devam etmektedir.
Tablo 2.2: Dünya Ekonomisi İle İlgili Dikkat Edilmesi Gereken
Göstergeler
·

Genel Ekonomi
o
o
o

·

Büyük Borsaları Performanslar
o
o
o

·

NYSE
TOKYO Borsası
Londra ve Frankfurt Borsası

Gelişmekte Olan Borsaların Performansı
o
o
o
o
o
o

·

ABD, Avrupa Birliği ve Japonya
Rusya ve Komşu Ülkeler
Önemli Ülkelerin Döviz Kurlarındaki Değişmeler

Hong Kong
Taiwan
Güney Kore
Moskova
Budapeşte
Varşova

Uluslararası Ekonomik Anlaşmalar ve Birlikler
o
o
o
o
o

GATT
Avrupa Birliği Politikaları
Globalleşme
NATO
Birleşmiş Milletler

Kaynak: Mehmet Baha Karan, Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi, Birinci
Baskı, Ankara, Gazi Kitapevi, 2004, s. 444
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2. Ulusal Ekonomi ve Genel Ekonomik Göstergeler: Ülke
içinde yaşanan ekonomik, politik ve sosyal tüm olumsuzluklar
yatırımları ve piyasaları etkilemektedir. Mesela, ülke içindeki
ekonominin

performansı

bir

borsanın

sistematik

riskini

etkileyen temel etkendir.61 Milli gelir arttıkça endeksin gelir seyri
artacaktır. Fakat ülkenin zaman zaman karşılaştığı sorunlar
borsa üzerinde olumsuz etkiler yapmaktadır.
Bir çok ekonomik veri kullanılarak ülke ekonomisinin
performansı belirlenmeye çalışılmaktadır.

Bu veriler çok iyi

yorumlandığında gelecekle ilgili doğru tahminler yapmak
mümkün olabilir.
Başlıca ekonomik göstergeler şunlardır;
a. Gayri Safi Milli Hâsıla (G S M H ) : Ülke ekonomisinin
genel durumu hakkında doğrudan bilgi veren önemli bir
ölçüttür. GSMH’daki artışlar genişleyen ekonominin,
ülkeden satışların ve kârlığının arttığının bir göstergesidir.
Ekonomide meydana gelen değişmeler önce işletmenin
içinde bulunduğu endüstriyi, daha sonrada işletmeyi
etkilemektedir.
b. İstihdam: Çalışabilir nüfusun ne kadarının işsiz olduğunu
gösteren bir orandır. İşsizlik oranının artması ekonomik
alanda daralmanın, azalması ise ekonomideki gelişmeyi
göstermektedir.
c. Enflasyon: Bu oran fiyatlar genel seviyesinde sürekli bir
artışın göstergesidir. Ürün ve hizmetlere olan genel
61
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talebin artarken üretim bu talebi karşılayamazsa fiyatlar
artmaya başlayacaktır. Bu durum kısa vadede ekonomiye
canlılık kazandırırken, uzun vade de ekonomide bir
çarpıklık yaratacağından kalkınmayı etkileyecek bir
faktördür.

Enflasyonist ortamlarda yatırımlar altın ve

döviz piyasalarına kayar.
d. Faiz Oranları: Yüksek faiz oranları sermayenin maliyetini
arttıracağından

ve

gelecekte

elde

edilecek

nakit

akımlarının bugünkü değerini düşüreceğinden yatırım
fırsatlarının cazibesini azaltacak, tersi durumda ise
arttıracaktır.62
e. Bütçe Açıkları: Bütçe açığının sürekli olması durumunda
ve büyük oranlara çıkması ekonomik durumun kötüye
gittiğinin

en

önemli

göstergelerinden

biridir.

Ülke

açısından bütçe, devlet gelirlerinden ve harcamalarından
oluşur. Bütçenin fazla vermesi elde fazla kaynak
olduğunu gösterir ve yatırımlara yönlendirilir. Tam tersi
durumda ise, ya iç ve dış kaynaklardan borçlanılarak ya
da

bütçe

kalemlerinde

kısıntılar

yapılarak

denge

sağlanmaya çalışılır. Ancak bu durumda yurt içi faiz
oranları yükselmeye başlar.
f.

Döviz Kuru ve Döviz Rezervleri: Bir ülkenin parasının
yabancı paralar karşısındaki değerini döviz kurlarından
öğreniriz. Eğer ülkenin parası başka ülkelerin paralarına
karşı aşırı değerlendiyse ithalat kolaylaşırken, ihracat
zorlaşır. Döviz kurlarındaki ani iniş çıkışlar, menkul
k ı y m e t p iyasasını

62

olumsuz

Konuralp; Sermaye Piyasaları Analizler………., s.113
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ve

büyük
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kayıplara neden olabilmektedir. Faiz ve enflasyon
oranları döviz kurlarını da etkilemektedir63 .
g. Para ve Maliye Politikaları: Para arzının arttırılıp veya
azaltılması şeklindeki politikalar, paranın fiyatı olan ve
büyük ölçüde arz ve talep ile belirlenen faiz oranlarını
etkileyecektir. Vergi oranların arttırılıp veya azaltılması
piyasaları etkiler. Vergi oranları artınca tüketicinin geliri
azalır ve dolayısıyla tüketimde azalma olur. Kamu
harcamalarındaki değişmelerde piyasaları etkiler. Kamu
harcamalarındaki artışla, ekonomik canlılık artabilir, fakat
bunun sonucunda bütçe açıkları, daha sonra borçlanma,
enflasyon ve yüksek faiz gibi ekonomiyi kötü yönde
etkileyen gelişmeler gözlenebilir.
h. Yabancı Sermaye:

Bir ülkeye yabancı sermaye ile

döviz, yabancı yatırımlarla ve borçlanma ve menkul
kıymet borsaları ile girmektedir. Yabancı yatırımlarla
ülkeye giren döviz, yaşanan bir ekonomik krizde hemen
ülkeyi terk etmediğinden ülke ekonomisinde ani şoklar
yaşanmaz.

Fakat

borçlanma

ve

menkul

kıymet

borsalarındaki yabancı yatırımcılar için aynı durum söz
konusu

değildir.

Bir

belirsizlik

ortamında

hemen

yatırımlarını ülke piyasalarından çekebilirler.
i. Özelleştirme:

Kalkınmakta

olan

ülkelerde

kamu

işletmelerinin verimsiz olması ve bütçe kaynaklarını israf
etmesi

63

nedeniyle

özelleştirilmesi
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kazanmaktadır. Özelleştirme ile elde edilecek dövizler,
bütçe açıklarının kapatılmasında kullanılır.64
j. Beklentiler:

Üretici

ve

beklentilerinin iyi veya kötü

tüketiciler
olması

ekonomiden
da

piyasaları

etkilemektedir. Üreticilerin iyimser olduğu durumda daha
çok yatırım yapacaklar ve üretim artacaktır. Aynı şekilde
tüketicilerinde iyimser olduğu bir ekonomide harcamalar
daha kolay olacağından bir canlılık olacaktır.
Yukarıdaki

göstergeleri çoğaltmak mümkündür. Bu göstergelerle

ekonominin performansı ve yönü hakkında bilgi vermektedir.
2.7.2.2 Endüstri Analizi
Yukarıdan aşağıya doğru yapılan temel analizde ikinci aşama endüstri
analizidir. Bu analizde, seçilen endüstrinin ekonomik duruma karşı duyarlılığı
ölçülür. Ekonomi analizinde açıklanan değişkenlerdeki dalgalanmalar her
endüstri kolunu aynı şekilde etkilememektedir. Çünkü her endüstri kolunun
bu değişkenlere karşı duyarlılıkları aynı değildir. Bu sebepten dolayı her
endüstri kolunun ayrı ayrı alınıp incelenesi gerekmektedir.
Enerji, giyim, kağıt, petrol ve kömür sanayi gibi sektörler ekonomik
değişimlerden az etkilenirken, madencilik, mekanik, orman ürünleri, turizm,
otomotiv, toprak ve cam gibi sektörler daha fazla etkilenmektedir. Hayati
ihtiyaçlara cevap veren gıda, ilaç gibi sektörler ve kamu hizmetleri ekonomik
dalgalanmalara karşı duyarlı değildir.

64
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Bu analizin zor tarafı, şirketlerin faaliyette bulundukları iş alanının her
zaman kesin olarak tanımlanamamasıdır. Büyük şirketlerin faaliyetleri birçok
sektöre yayılmış durumdadır.
1. Endüstrinin Ekonomik Faaliyetlere Duyarlılığının Ölçülmesi:
Herhangi bir sektörün ekonomik faktörlere bağlı olarak gelişen iş
döngüsüne duyarlılığını ölçmek için kullanılan üç faktör vardır.
a. Satışların Ekonomik Faktörlere Duyarlılığı: Gıda, ilaç, tıbbi
hizmet ve malzeme gibi bazı endüstri kolları ekonomide
meydana gelen değişimlere karşı diğer endüstri kollarına göre
daha az duyarlıdırlar. Bunun sebebi bu sektörlerde üretilen mal
ve hizmetlere karşı var olan talep esnekliğinin düşük
olmasından kaynaklanmaktadır.
b. F a a l i y e t K a l d ı r a c ı : İşletmenin

sabit

giderler i , ü r e t i m

hacminden bağımsız olarak yapılan harcamalar iken, değişken
giderleri ise üretim hacmindeki dalgalanmalara bağlı olarak
değişen, üretim hacmi azaldıkça azalan arttıkça artan üretim
giderleridir. Değişken giderleri sabit giderlerine oranla daha
fazla olan işletmeler, durgunluk dönemlerinde satışları azalınca
maliyetlerini daha kolay kontrol edebilmektedirler. Fakat sabit
giderleri

yüksek

olan

firmaların,

satışlarının

azalması

durumunda bile bu sabit harcamaları yapmak zorunda olmaları
önemli zararlar ortaya çıkabilmektedir. Sonuç olarak sabit
giderlerin değişken giderlere olan payı yüksek bulunan
sektörlerde, satışlarda meydana gelen bir artış kârlılıkta daha
yüksek oranda bir artış sağlayacaktır. Buna faaliyet kaldıracı
denilmektedir.65
65

SPK, Analiz Yöntemleri; Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisanslama
Eğitimi, SPK Yayınları, Ankara, Mart 2006, s.16
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Faaliyet kaldıraç derecesi aşağıdaki şekilde formüle edilebilir;

Kârdaki Yüzdesel Değişim

Sabit
Giderler
FKD = --------------------------------------- = 1+ -------------------Satışlardaki Yüzdesel Değişim
Kâr

(1.2)

c. Finansal Kaldıraç: İşletmelerin faaliyet döngüsüne karşı
duyarlılığını ölçmede kullanılan üçüncü faktör, finansal kaldıraç
derecesidir. Finansal kaldıraç, işletmelerin, kaynaklarının bir
kısmını dış kaynaklardan karşılamaları sonucunda ortaya çıkan
kaldıraç etkisidir.66 Öz kaynaklar ve dış kaynaklar işletmelerin
kaynaklarını oluşturmaktadır. Faaliyet kaldıracında sabit
maliyetlerin

oynadığı

rolü,

bu

durumda

faiz

giderleri

oynamaktadır. Yalnız dış kaynakları kullanmanın bir faiz
maliyeti söz konusudur ve bu maliyete piyasa koşulları ne
olursa olsun katlanmak zorundadır.
Finansal Kaldıraç Derecesi aşağıdaki formüller yardımıyla
hesaplanabilir:
Net Kârdaki Değişme Oranı
Finansal Kaldıraç Derecesi : ------------------------------------------------------Faiz ve Vergiden Önceki Kârda Değişme Oranı

(1.3)
Yada,

Faiz ve Vergiden Önceki Kâr
Finansal Kaldıraç Derecesi : -------------------------------------------------FVÖK – Yıllık Faiz Giderleri

(1.4)

66

SPK, Analiz Yöntemleri, Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisanslama
Eğitimi, SPK Yayınları, Ankara, Mart 2006, s.16
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Sonuç olarak, ekonomideki faiz oranlarının yüksekliği
özellikle sermaye yapısında borç fonlara yer veren firmalar ve
sektörler için çok önemli bir değişken özelliği taşımaktadır.
Dolayısıyla bu tür firmaların ve sektörlerin faiz oranlarına karşı
duyarlılıkları çok yüksektir.
2. Endüstri Hayat Eğrisi : Üretimde insan ömrü gibi hayat eğrileri de
vardır. Ürünler gelişir, büyür, olgunlaşır ve yok olur.67

Şekil 2.6 : Endüstri Hayat Eğrisi
Net
Satışlar

Zaman
Başlangıç
Dönemi

Büyüme Dönemi

Olgunluğa
Geçiş

Olgunluk
Dönemi

Düşüş
Dönemi

Kaynak: Gürel Konuralp; Sermaye Piyasaları Analizler, Kuramlar ve Portföy Yönetimi,
2. Basım, İstanbul, Alfa Yayıncılık, 2005, s.119

Endüstri hayat eğrileri temel olarak aşamadan oluşmaktadır.

·

Birinci

aşama,

başlangıç

dönemidir.

Yeni

bir

ürünün

doğuşunun, tanıtımının, dağıtım sistemlerinin ve teknolojisinin
geliştirilmeye çalışıldığı bir dönemdir. Bu dönemde tüketiciler
ürünü tanımadıkları için, talepler az, satışlar düşüktür. Büyüme
v e g e l i ş m e hızı ekonominin ve diğer sektörlerin oldukça
üzerinde seyreder. Bu aşamadaki bir şirketin menkul kıymetini
67

Karan, Yatırım Analizi ve………, s. 455
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almak yatırımcı için oldukça risklidir. Çünkü yatırım yaptığı
endüstrinin ne yönde gelişme göstereceğini tahmin etmek
oldukça zordur. İlerde çok zarar veya kâr elde edebilir.

·

İkinci

aşama,

büyüme

dönemidir.

Firmaların

mallarının

pazardaki paylarının artması o firmanın büyüme dönemine
geçtiğini göstermektedir. Bu dönemde daha istikrarlı bir büyüme
vardır. Ürün artık piyasada tanındığından, firmalar arasında
rekabet artar ve o endüstri kolunun lider firması doğmaya
başlar. Rekabet fiyatların düşmesine ve kalitenin yükselmesine
yol açabilir. Bu dönemde firmalar meydana çıkma ve büyüme
aşamasında olduğundan yatırım yapmak risklidir. Yatırımcıların
yönetim ve finansal kaynakları güçlü rekabet ortamında ayakta
kalabilecek firmaları seçmeleri gerekir.

·

Üçüncü

aşama,

olgunluk

dönemidir.

Büyüme

hızının

yavaşladığı, satışların ve kârların azaldığı bir dönemdir. Artık
firma sayısı arttığından, rekabette hızlanmıştır. Eğer, bu
dönemde işletmeler yeni ürün veya yeni teknolojiler üretme
yoluna gitmezlerse kendilerini yenileyemediklerinden çökme ve
gerileme aşamasına girebilirler. Bu dönemde yatırımcılar eğer
kendini yenileyen, teknolojiye ayak uydurabilen bir firmaya
yatırım yaparsa kazanç elde edebilir. Fakat gerileme dönemine
girmiş bir firmaya yatırım yaptığında ise maddi kayıpları çok
fazla olabilir.

·

Son aşama ise, düşüş dönemidir. Bu dönemde büyüme oranları
oldukça azalır. Artık ürünün modası geçmiş ve yeni çıkan
ürünlerle rekabet edemez düzeye gelmiştir. Yatırımcılar bu
dönemdeki bir şirkete yatırım yapmayı tercih etmez.
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2.7.2.3 Firma Analizi
Temel analizin son aşaması firma analizidir. Firma analizinde, izlenmesi
gereken birçok sayıda şirket vardır. Şirket ile ilgili birçok bilgi, rapor, haber ve
finansal tablolar vardır. Şirketin gelecekte elde edeceği geliri tahmin etmede
bu bilgilerden yararlanırız.
Firma analizler, bir taraftan firmayla ilgili nitel veriler incelenirken diğer
taraftan nicel veriler incelenir.
Nitel veriler; firmanın geçmişi ve bu günü ilgili bilgiler, bulunduğu
sektördeki yeri, şirketin pazardaki durumu, firma yöneticilerinin kişilikleri,
tahsil durumları, iş tecrübeleri, geçmiş yıldaki performansları, çeşitli çevre
grupları ile ilişkileri de firma ile ilgili değerlendirilmesi gereken nitel verilerdir.
Açıklanan mali tablolar ve faaliyet raporlarını yani bilânço, gelir
tablosu, satışların maliyet tablosu, fon akım tablosu, nakit akım tablosu, kâr
dağıtım tablosu ve öz kaynak değişim tablosunu nicel veri olarak ele alırız.
Bu veriler ışığında firmanın geçmişteki durumu ile geleceğini tahmin etmeye
çalışılır. Firma analizinin niceliksel kısmında genellikle oran analizleri
kullanılır. Oran analizleri yardımıyla firmanın nicel olarak güçlü ve zayıf
yönleri, firmanın aktiflerini ne derecede kullandığı ve sermaye yapısının buna
uygunluğunu saptamak mümkündür.
Bu amaçla kullanılabilecek başlıca oranlar şunlardır:68

I. Likidite Oranları: İşletmenin kısa vadeli borçlarını zamanında
ödeyip ödeyemediğini gösteren oranlardır. İşletmenin likidite
durumunu ölçen oranlar şunlardır;

68

Ertuğrul Çetiner, İşletmelerde Mali Analiz, 4. Baskı, Ankara, Gazi Kitapevi, 2005,s. 143
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a. Cari Oran (Dönen Varlıklar / Kısa vadeli borçlar)
b. Likidite Oranı (Dönen Varlıklar- Stoklar / Kısa vadeli borçlar)
c. Nakit Oran (Hazır Değerler / Kısa vadeli borçlar)
II. Mali Durumu Ölçen Oranlar: Bir işletmenin mali ihtiyaçları, öz
kaynaklar ve yabancı kaynaklarla sağlanır. Mali oranlar da, öz
kaynaklarla, yabancı kaynaklar arasındaki ilişkiyi gösterir.
a. Toplam Borç / Öz kaynaklar
b. Kısa vadeli yabancı kaynaklar / Öz kaynaklar
c. Faizleri Karşılama Oranı ((Dönem kârı + Faiz giderleri) / Faiz
giderleri )
d. Sabit Giderleri Karşılama Oranı ((Dönem kârı + Sabit giderleri )
/ Sabit giderleri )
III. Faaliyet Oranları: Varlıkların kullanılmalarındaki hareketlilik
derecesini ölçen oranlardır. Faaliyet oranları şunlardır;
a. Alacakların Devir Hızı (Kredili satış tutarı / Net ticari alacaklar )
b. Stok Devir Hızı (Satışların maliyeti / Stoklar)
c. Toplam Varlık Devir Hızı (Net satışlar / Toplam Varlıklar )
d. Öz sermaye Devir Hızı (Net satışlar / Öz sermaye)
IV. Kârlılık Oranları: Şirketlerin inceleme dönemi içinde faaliyetleri
sonucu yeterli kâr elde edip etmediğini ölçen oranlardır. Bu
oranlar analizin amacına göre değişir. Gelir tablosu ve bilânçodan
yararlanılabilir.
a. Satışların Kârlılığı (Dönem net kârı / Net satışlar)
b. Brüt Satış Kârı (Brüt satış kârı / Net satışlar)
c. Öz sermaye Kârlılığı (Dönem net kârı / Öz kaynaklar)
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d. Hisse Başına Kazanç (Dönem kârı / Hisse senedi sayısı)
e. Hisse Başına Temettü (Dağıtabilir kâr / Hisse senedi sayısı)
Ayrıca Dupont sistemi ve standartlar oranlarda firmaların nicel verilerin
analizinde kullanılır.
Dupont Sistemi;69 bir işletmenin aktifleri üzerinde kârlılığı belirleyen bir
sistemdir. Bu sistem, bir işletmede aktiflerin devir hızı ile satışların kârlılık
oranının bir araya getirilerek işletmelerin yaptığı yatırımlar üzerinde kârlılığı
ortaya çıkarır. Oranı şudur;
Net
Satışlar
Aktiflerin Kârlılık Oranı = ------------x -------------Kâr
Satışlar
Aktifler

(1.5)

Standart oranlar ise, geçmiş yıllardaki işletme oranları ile standart
oranların karşılaştırılması ve yorumlanmasıdır. Bu konuda belirli büyüklükteki
işletmeler için hazırlanan standart oranlar kullanılır.
2.7.3 Teknik Analiz
Temel analiz ile uzun ve kapsamlı analizlerle tahminde bulunulmaya
çalışılırken,

teknik

analiz

de

sadece

menkul

kıymetlerin

geçmiş

performanslarına dayanarak, gelecekteki değişimler tahmin edilmeye
çalışılmaktadır. Teknik analizde amaç kısa sürede sermaye kazancı elde
etmektir. Yani, önemli olan menkul kıymetin ait olduğu şirketin nasıl olduğu
veya ne yaptığı değil, borsadaki performansıdır.

Teknik analiz, tek başına değil, temel ekonomik veriler ışığında fiyat ve
endeks hareketleri ile birlikte yorumlanır. Aksi halde yanıltıcı sonuçlar ortaya

69

Çetiner, İşletmelerde …………, s. 155,
J. Fred Weston; Eugene Brigham, Managerial Finance, Fifth Edition, (hinsdale-Illions:The
Brigham, F. Eugene Dryden Pres) 1975, s.35.
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çıkarabilir. Bu yanıltıcı sonuçlara ulaşmamak için kullanılan temel
varsayımları aşağıdaki gibi özetlemek mümkündür.70

a. Piyasa fiyatı yalnızca arz ve talebin karşılıklı etkisiyle belirlenir.
b. Arz ve talep, akılcı ve akıl dışı pek çok faktör tarafından
etkilenir.
c. Piyasadaki küçük dalgalanmalar bir kenara bırakılırsa, isse
senedi fiyatları uzunca dönemler süren belirli trendler izlerler.
d. Trenddeki değişimler arz ve talepteki kaymalardan dolayı
ortaya çıkar.
e. Hangi sebepten kaynaklanıyor olursa olsunlar, arz ve talepteki
kaymalar er veya geç, pazar hareketlerinin kaydedildiği
grafikler aracılığıyla tespit edilebilirler.
f. Birtakım fiyat hareketleri zaman içinde tekrarlanma eğilimi
gösterirler.
Bu

analizde,

piyasadaki

çeşitli

kesimlerin

gelecek

hakkında

beklentilerinin, yani duygu ve düşüncelerinin de yönünü belirten “boğa” ve
“ayı” terimleri sıkça kullanılır.
“Boğa

piyasası”

terimi,

gelecek

hakkında

yatırımcıların

iyimser

beklentilere sahip olduğu yansıtmak üzere kullanılır. Boğalar, piyasanın
yükseleceği beklentisi içindedirler. Piyasalar yükselmeden menkul kıymeti
alırlar ve daha sonra yüksek fiyattan satarlar.
“Ayı piyasası” terimi ise, boğaların tam tersi gelecek hakkında kötümser
düşünceler içerisindedirler. Yani karamsar kesimi oluştururlar. Piyasalarda
düşüş olacağını düşündükleri için ellerindeki menkul kıymetleri satarlar.

70

Bolak, Sermaye Piyasası Menkul………….. s. 204
J.Fred Weston, Eogene.F Brıgham, Managerial Finance, 6. Edition, The Dryden Pres,
Hinsdale, Illinois, 1973. s.542

56

Teknik analizde piyasa ve menkul kıymet fiyatlarının eğilimlerinin
belirlenmesinde

ve

değişimlerinin

tahmininde

çeşitli

yöntemler

kullanılmaktadır.
2.7.3.1 Dow Teorisi
Dow teorisi, 1900’ lü yıllarda “ Wall Street Journal” dergisinin editörlüğünü
yapan Charles Dow tarafından açığa çıkarılmış ve ölümünden sonra da dergi
yöneticilerinin konunun incelenmesine devam edilerek geliştirilmiştir. Bu
teoriye göre hisse senedi piyasasının belli eğilimler izlediğini ve hatta bu
eğilimlerin izlenmesiyle hisse senedi piyasasında olabilecek değişimleri
önceden tahmin edebileceğimizi varsaymaktadır. Dow Teorisi 6 temel esasa
dayanmaktadır;71

a. Ortalamalar her türlü faktörü (etkeni) içerir ve yansıtır. (Hisse
senedi fiyat endeksleri, Dow'un bahsettiği ortalamalarla aynı
anlamdadır.)
b. Piyasada üç temel trend vardır. Her trend, süre bakımından
kendinden bir büyük olan trendi düzeltir.
i.

Bir yıldan uzun olan ana trendler veya birincil
hareketler,

ii.
iii.

Üç hafta ile üç ay arasında olan ikincil hareketler,
Üç

haftadan

az

olan

ufak

oynama

veya

dalgalanmalar.
c. Ana trendler (birincil hareketler) üç aşamadan geçer;
i.

Fiyatlar düşükken akıllı yatırımcıların alıma geçtiği
biriktirme veya toparlama dönemi,

71

İMKB, Sermaye Piyasası ve Borsalar Temel Bilgiler Kılavuzu, İstanbul, IMKB Eğitim
Yayını, No.23, 2003, s.528
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ii.

Fiyatlar hızla artarken trendi izleyen birçok kişinin
alıma geçtiği boğa piyasası dönemi,

iii.

Hisse senetlerinin özellikle akıllı yatırımcılar tarafından
elden çıkarıldığı dağıtım dönemi.(Bu aşama ayı
piyasası olarak da adlandırılır.)

d. Ortalamalar veya piyasa göstergelerinin birbirini onaylaması
gerekir. Başka bir deyişle, endeks veya ortalamalar birbirleriyle
aynı uyarı ve sinyalleri vermelidir.
e. İşlem miktarı (volume) trendi onaylamalıdır. Trend belirlenirken
fiyata ek olarak işlem miktarına da bakılmalıdır. İster düşüş,
ister artış olsun, her ana trend işlem miktarının artmasıyla
desteklenir ve doğrulanır.
f.

Yönü veya eğiminin değiştiğine dair sinyaller alınana dek her
trend geçerlidir.
Şekil 2.7 : Piyasa Fiyatının Trendi

Birincil Ana Eğilim

İkincil Trendler (Düzeltmeler)
Kaynak : Mehmet Baha Karan, Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi, Birinci
Baskı, Ankara, Gazi Kitapevi, 2004, s. 135

Piyasadaki önceki yükselme veya düşmenin 1/3’ü ile 2/3’ü arasında ters
yönlü

bir

hareket

ortaya

çıkmaktadır.

Günlük

dalgalanmalar yatay

hareketlerdeki değişimlerle ilgilendiği için trendi etkilemediklerinden Dow
Teorisi bunlarla ilgilenmemektedir.
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Şekil 2.8: Dow Teorisi’ne Göre Hisse Senedi Fiyat Hareketleri

Günlük
Dalgalanmalar

Zirveler

Dipler

Yükselen Birincil Trend

Azalan
Birincil Trend

Yükselen
Birincil Trend
İşlem Günleri

Kaynak: Mehmet Bolak; Sermaye Piyasası Menkul Kıymetler ve Portföy Analizi, 4.
Bası, İstanbul, Beta Yayımcılık, 2001, s. 207

Yükselen ve düşen ana trend de genel olarak 3 aşamalı hareket söz
konusudur.

·

Birinci Aşama: Ana trendin yükseliş aşamasıdır. Bu aşamayı
zamanında teşhis eden yatırımcı hemen alıma geçer.

·

İ k i n c i A ş a m a : Ekonominin
düzelmekte

olduğu

ve

yatırımcılar

piyasanın

koşullarının

tarafından

anlaşılmaya

başladığı ve trendin yükselişe geçtiği dönemdir.

·

Üçüncü Aşama: Hisse senetlerinin olması gerekenden çok
daha

fazla

taleple

karşılaşmasıyla

fiyatların artması
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durumunda işlem hacminin rekorlar kırdığı dönemdir.

Bu

dönem aynı zamanda düşme trendinin ilk aşamasını oluşturur.
Düşme trendinin üç aşaması:
·

Birinci A ş a m a :

Piyasada

hisse

senetlerinin

aşırı

değerlenmesi sonucu tepki olarak fiyatların düşmesi
durumudur.
·

İkinci Aşama: Piyasalarda durgunluğun ve belirsizliğin
yarattığı endişeler dolayısıyla hisse senedi fiyatlarındaki
hızlı düşüşlerdir.

·

Üçüncü Aşama: Piyasadaki yatırımcıların aşırı panik
satışları sonucu hisse senedi fiyatları olması gerekenin
altına düşer. Bu noktada tecrübeli yatırımcıların alışa
geçmesiyle piyasa tekrar yükseliş eğilimine hazırlanmaya
başlar.

Dow teorisine yöneltilen eleştirilerden en önemlisi trend değişimlerini geç
haber vermesidir. İkinci eleştiri teorinin ana ve ikincil eğilimlerinin süresi ve
büyüklüğü konusunda herhangi bir uyarı vermemesidir. Üçüncü eleştiri de
kısa vadeli hareketlerle ilgilenmemesi ve bunun sonucunda kısa vadeli
yatırımcılara yararlı olmamasıdır.
Dow Teorisi, fiyat hareketleri yanında işlem hacmine (parasal), işlem
miktarına (hisse sayısı) ve sözleşme sayısına da önem vermektedir.
Fiyatlarla işlem hacmi arasında sıkı bir ilişki bulunduğu gibi, bu iki verinin
birlikte yorumlanması gerekmektedir.72

Hareketli

ortalamalar,

momentumlar

ve

grafik

formasyonlarının

kullanılması ana trend değişimindeki tahminlerin güvenilirliğini arttırır.
72

Karslı, Sermaye Piyasası Borsa,……., s.498
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2.7.3.2 Teknik Analizde Kullanılan Grafikler Çeşitleri
Menkul kıymetin piyasada değerinin oluşmasında etkili birçok unsur
vardır. Teknik analiz ile menkul kıymetin değerinin belirlenmesinde bu
unsurların nedenleriyle değil sonuçlarıyla ilgilenilir. Bu sonuçları da
grafiklerle gösteririz.
Teknik analizde, fiyatları takip edilmesine yarayan dört tür temel grafik
vardır.
Şekil 2.9 : Teknik Analizde Kullanılan Grafikler Çeşitleri
Çizgi Grafiği

Çubuk Grafiği

ISCTR (260.000x780.000-H/L) (7,300.00, 7,450.00, 7,250.00, 7,300.00, -150.000)

ISCTR (5,100.00, 4,600.00, 5,050.00)
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Kaynak: Mehmet Baha Karan, Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi, Birinci Baskı,
Ankara, Gazi Kitapevi, 2004, s.505-508
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Çizgi grafiğinde, borsada günlük kapanış fiyatları birleştirilerek çizilir.
Yatay eksende zaman, dikey eksende hisse senedi fiyatı yer alır.
Çubuk grafik tipinde günlük borsa seansı içinde en yüksek, en düşük ve
kapanış fiyatları kullanılır. Her gün için bu fiyattan oluşan bir çubuk çizilir.
Grafiğin yatay ekseninde zaman dikey ekseninde ise hisse senedi fiyatı
bulunur.

Nokta şekil grafiği arz ve talep değişimini yani fiyat hareketlerini iyi bir
şekilde gözlemleyeceğimiz grafik türüdür. Yatay eksende zaman ardışık bir
şekilde devam etmemektedir. Bu grafik türü zamandan bağımsızdır. Dikey
eksende fiyat gösterilmektedir. Fiyatların artması durumunda X işareti,
azalması durumunda ise 0 işareti konur. Çubuk grafiğinde olduğu gibi her
gün yeni veri çizilmez.

Mum grafiği, çubuk grafiğine benzemektedir. O güne ait en yüksek ile en
düşük fiyat arasındaki fark mum şeklini andırdığından dolayı bu ismi almıştır.
Her mum şekli ilgili periyotta gerçekleşen açılış en yüksek, en düşük ve
kapanış bilgilerini içerir. Mum şeklinin içinin dolu olarak gösterilmesi arz
artışını yani fiyatların düşme eğilimini, boş olması ise talep artışını yani
fiyatların artma eğiliminde olduğunu gösterir.

2.7.3.3 Teknik Analiz Araçları
Teknik analiz araçlarını trend, destek ve direnç olarak inceleyebiliriz:
·

Trend:

Arz

talep

dengesi

bozulana

kadar fiyatların ufak

dalgalanmalarla birlikte izledikleri yöne trend denir. Talebin arza
baskın olduğu dönemlerde fiyatlar yükselme eğilimindedir(boğa
piyasası) ve yükselen bir trend vardır. Arzın baskın olduğu
dönemlerde ise fiyatlarda genel bir düşüş eğilimi (ayı piyasası) ile
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birlikte alçalan bir trend vardır. Arz talebin dengede olduğu
dönemlerde ise yatay trenler gözlemlenir. 73
Şekil 2.10 : Trend Gösterimi
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Kaynak: Mehmet Baha Karan, Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi,
Birinci Baskı, Ankara, Gazi Kitapevi, 2004, s.509

·

Destek ve Direnç: Bir menkul kıymetin fiyatının ya da endeksin zirve
noktasına ulaşıp daha sonra gelen aşağı doğru hareket etmeye
başladığında geçmiş zirve noktası “direnç” olarak adlandırılır. Destek
ise, bir yere kadar düşen fiyatların, gelen taleple birlikte tekrar
yükselişe başladığı durumdur. Fiyatların destek ya da dirençlerini
kırması durumunda bu seviyelerin rolü değişir. Kırılan destekler
direnç, kırılan dirençler ise destek görevini alır. Ayrıca trend çizgileri
de bir destek ya da direnç işlevi görür.
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Şekil 2.11: Destek ve Direnç Gösterimleri

Kaynak: Muharrem Karslı; Sermaye Piyasası Borsa, Menkul Kıymetler, 5.
Baskı, İstanbul, Alfa Yayımcılık, 2004, s. 501-503

2.7.3.4 Teknik Analiz Yöntemleri
Teknik analizde kullanılan başlıca yöntemler şunlardır:
1. Fiyat Formasyonları: Arz ve talep dengesinde, ekonomik
ortamdaki, psikolojik veya tamamen firma ile ilgili söylentilerle bağlı
olarak

değişimler

meydana

gelebilir.

Bu

meydana

gelen

değişimlerle oluşan fiyat hareketlerinin grafik üzerinde bir takım
model şekiller oluşturmasına da fiyat formasyonları denir. Trend
değişim formasyonları olarak adlandırılan bu fiyat formasyonları
olası bir trend değişiminin belirlenmesinde analizcilere yardımcı
olur.

Omuz-Baş-Omuz formasyonu en yaygın olarak kullanılan
formasyonlardan biridir. En büyük özelliği trend kırılmalarının en
güvenilir habercisidir. Omuz-baş-omuz

formasyonu

yükselen
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trendlerin sonunda görülür ve arkasından düşüşler gelir. Ters
omuz- baş- omuz formasyonu ise alçalan trenlerin ardından görülür
ve yükselen trendin habercisidir.

Şekil 2.12 : Omuz-Baş-Omuz Formasyonu
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Kaynak: Muharrem Karslı; Sermaye Piyasası Borsa, Menkul Kıymetler, 5.
Baskı, İstanbul, Alfa Yayımcılık, 2004, s.501-503

Çift tepe, üçlü tepe, çift dip, ve üçlü dip formasyonları art arda
gelişen iki tepeden oluştuğu için bu adı almıştır. Az görülen
formasyon çeşididir. İki tepe de hemen hemen aynı yüksekliktedir.
İşlem miktarı ilk tepede çok yüksek ikinci tepede daha azdır. Üçlü
tepe ve üçlü dip formasyonları da çift tepe ve dip formasyonlarına
benzer. Farkı, iki yerine üç tepe ya da dip olmasıdır.
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Şekil 2.13 : Çift tepe, üçlü tepe, çift dip ve üçlü dip formasyonları
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Kaynak: Gürel Konuralp; Sermaye Piyasaları Analizler, Kuramlar ve
Portföy Yönetimi, 2. Basım, İstanbul, Alfa Yayıncılık, 2005, s.153

Tepe ve Dip Dönüşleri, çok hızlı oluşur. Düşüşler ve artışlar art
arda aynı yönde ilerler. Genellikle tespit edildikten sonra yapacak
fazla bir şey yoktur. Ters v şeklinde dip dönüşleri olarak da
karşılaşılır.

Şekil 2.14: Tepe ve Dip Dönüşleri

Kaynak: Ali Ceylan-Turhan Korkmaz, Sermaye Piyasası ve Menkul Değer
Analizi , 2. Baskı, Bursa, Ekin Kitapevi, 2004, s.290
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Çanak formasyonları, omuz-baş formasyonlarındaki gibi sivri
fiyat ve arz talep hareketleriyle değil, daha yumuşak iniş çıkışlarla
oluşan ve bazen trend değişimine delalet edebilin hareketlerdir.
Çanak, ters çanak formasyonlarında işlem hacmi çanağın yan
taraflarında

yüksek,

dip

veya

tepesinde

düşüktür.

Bu

formasyonlarda da işlem hacmi çok önemlidir.74

Şekil 2.15: Çanak Formasyonu
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Kaynak: Ali Ceylan-Turhan Korkmaz, Sermaye Piyasası ve Menkul Değer
Analizi , 2. Baskı, Bursa, Ekin Kitapevi, 2004, s.292

Üçgen Formasyonlar, çok sık ortaya çıkan formasyon türü
olmasına rağmen güvenilirliği öteki formasyonlara azdır. Üçgenler
bir veya birkaç aylık süre de tamamlanırlar. Simetrik, yükselen ve
alçalan olarak üçe ayrılırlar. Bütün üçgen formasyonlarında
üçgenin tamamlanması için en az iki tepe ve dip noktası gereklidir.
Fiyat kırılmaları üçgenin ucunda gerçekleşir.
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Simetrik üçgen, iki veya daha fazla kez fiyatların düşme ve
yükselmeleri sırasında dar bir alana sıkışması ile oluşur.75 Alıcı ve
satıcı eşit güçte olduğunda görünüm simetrik üçgeni çağrıştırır.
Simetrik formasyonu genellikle erteleme fonksiyonu işlevi yapar.
Şekil 2.16: Simetrik Üçgen Formasyonu
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Kaynak: Mehmet Baha Karan, Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi, Birinci Baskı, Ankara,
Gazi Kitapevi, 2004, s. 515

2. Hareketli Ortalamalar: Geçmişteki fiyatlardan yola çıkarak
yarınki fiyatları tahmin etmenin en basit ve temel yönü hareketli
ortamları kullanmaktır. Hareketli ortamlarda öncelikle belirli bir
süre için geçmiş fiyatların ortalamaları alınır. Daha sonra bu
ortalamalar her gün kendinden önceki belirli sayıdaki günün
ortalamasını almak suretiyle hareket eder.

75

Konuralp; Sermaye Piyasaları Analizler………., s.154
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Hareketli ortalamalar iki şekilde gruplandırılabilir. Birincisi
h a r e k e t l i o rtalamalar

hesaplanma

yöntemine göre

gruplandırılabilir. (Basit, Ağırlıklı, Üstel) İkincisi ise hareketli
ortalamaların sürelerine göre gruplandırılmasıdır. (Çok kısa,
Kısa, Orta, Uzun vadeli)

Basit hareketli ortalamalarda belirli bir zaman periyodu için
senedin kapanış fiyatları toplanır ve bu toplam zaman
periyoduna bölünür.

n

åF

i

HO B =

k =1

(1.6)

n

Üstel hareketli ortalamada ise geçmişin etkisinin üstel olarak
azalacak şekilde yarını etkilediği varsayılır. Bu hareketli
2
ortalamanın

hesaplanmasında

aşağıda

verilen

formül

kullanılarak önce bir üstel oran elde edilir.

Üstel Oran =

2

(1.7)

Gün sayısı + 1
Hareketli ortalamalar süreye göre aşağıda verildiği gibi
sınıflanırlar.
a. Çok kısa dönem fiyat hareketlerinin analizi için üç- on üç
gün
b. Kısa dönem trendlerin analizi için on dört- yirmi beş gün
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c. Orta vadeli (Orta yakın) trenlerin analizleri için yirmi altıkırk dokuz gün
d. Orta uzun vadeli trendlerin analizi için elli- yüz gün
e. Uzun dönem trendlerin analizi için yüz- iki yüz gün
3. Momentum: Momentum kavramı fiyat hareketlerindeki hızı
esas alır. Borsadaki fiyat hareketleri incelendiğinde fiyatların
önce hızla yükselmeye başladığı ve belirli seviyeye ulaştıktan
sonra fiyatlardaki yükselişin yavaşladığı yani momentumunu
yitirmeye başladığı ve nihayet bir noktadan dönerek düşüşe
geçtiği görülür. Buradaki önemli nokta hisse senedi fiyatlarının
da tam tepe noktasına ulaşmadan önce yükseliş hızının önemli
ölçüde yavaşlaması yani momentumunun zayıflamasıdır.
Momentum fiyatlardaki yükseliş ya da düşüş hızını ölçer.76

Göstergenin iki türlü yorumu vardır. Öncelikle eksenin altına
inmesi sat, üstüne çıkması ise al sinyalini üretir. Ancak sadece
bununla

yetinmeyip

bu

göstergenin

fiyat

hareketlerini

destekleyip desteklemediğine de bakılmalıdır. Fiyat yeni tepeler
ya da dipler yapıyorken momentum yeni tepeler ya da dipler
yapmıyorsa trend de değişim beklenmelidir. Eksen çizgisi yukarı
trendli piyasalarda destek görevi görürken aşağı trendli
piyasalarda da bir direnç olmaktadır.

76
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Şekil 2.17 : Momentum Gösterimi
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Kaynak: Gürel Konuralp; Sermaye Piyasaları Analizler, Kuramlar ve
Portföy Yönetimi, 2. Basım, İstanbul, Alfa Yayıncılık, 2005, s.169

4. Stokastik: Bu gösterge belli bir x günlük süre içinde hisse
senedinin

işlem

aralığıyla,

bugünkü

kapanış

fiyatının

karşılaştırmasını yaparak al sat kârları üreten başarılı bir
göstergedir. Bu gösterge dâhilinde %K, %K yavaşlatma
dönemi ve %D periyodu olmak üzere üç hesaplama yapılır.
Bunlardan %K şöyle hesaplanır: 77

%K= (Kapanış)- (Son x Günün En Düşüğü) / ( Son x Günün En Yükseği)( Son x Günün En Düşüğü)

(1.8)
Bu gösterge yatay piyasada etkilidir.
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Şekil 2.18 : Stokastik Gösterimi
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Kaynak: Mehmet Baha Karan, Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi,
Birinci Baskı, Ankara, Gazi Kitapevi, 2004, s. 523
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BÖLÜM III
SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER VE DEĞERLEMESİ

3.1 SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLERİN TANIMI
Sabit getirili menkul kıymetler, alacaklılık hakkı sağlayan belirli bir
meblağı temsil eden, dönemsel gelir getiren, misli nitelikte, seri halinde
çıkarılan, ibareleri olan ve yatırım aracı olarak kullanılan borçlanma
senetleridir. (SPK, md.3) Sabit getirili menkul kıymetler vade sonuna kadar
elde tutulduklarında belirli bir garanti ederler. Bundan dolayı yatırımcı vade
sonunda ne kadarlık bir faiz gelirini elde edeceğini yatırım yaptığı anda
bilmektedir.
3.2 SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLERİN SINIFLANDIRILMASI
İhraç eden kuruluşların niteliğine göre, sabit getirili menkul kıymetler,
kamu ve özel sektör menkul kıymetleri olarak ikiye ayrılırlar. Avrupa ve
Amerika’da yaygın olup ülkemizde ihracı olmayan tahvil çeşitleri de vardır.
Bu tahviller belediyeler tarafından ihraç edilen menkul kıymetlerdir.

3.2.1 Kamu Menkul Kıymetleri
Kamu Menkul Kıymetleri, Devlet İç Borçlanma Senetleri ve Gelir Ortaklığı
senetlerinden oluşmaktadır. Devlet tahvillerinin ve hazine bonolarının risksiz
olmaları nedeniyle teorik olarak faiz oranları, özel kesim borçlanma
araçlarınınkinden biraz düşük kalsa bile, sahip oldukları vergi avantajları,
istenildiğinde birikmiş faiziyle birlikte paraya çevrilebilmeleri, devlet
ihalelerinde güvence olarak gösterilmesi gibi özellikleri olması, bu araçların
birtakım birikim sahiplerinin gözünde çekici hale getirmektedir.78

78

Bolak, Sermaye Piyasası Menkul………….. s. 163

73

3.2.1.1 Devlet İç Borçlanma Senetleri
Devletin cari yıl bütçe kanununa dayanarak bütçe açıklarının finansmanı
amacıyla Bütçe Kanunu çerçevesinde çıkartmış olduğu borçlanma
senetlerine genel olarak Devlet İç Borçlanma Senetleri denir. Yapılan bu
ihraçlar ise Hazine Müsteşarlığı tarafından “Mali Sistem Anlaşması” gereği
Merkez Bankası aracılığından yararlanarak yürütülmektedir.
Devlet İç Borçlanma senetlerinden vadesi bir yıldan kısa olanlar Hazine
Bonosu, vadesi bir yıl ve daha uzun vadeli Devlet tahvili olarak tanımlanır.
3.2.1.2 Gelir Ortaklığı Senetleri

Gelir ortaklığı senetleri köprü, baraj, elektrik santralı, karayolu, demiryolu,
telekomünikasyon sistemleri ile sivil kullanıma yönelik deniz ve hava
limanları ile benzerlerinden, kamu kurum ve kuruluşlarına ait olanların
gelirlerine, gerçek ve tüzel kişilerin ortak olması için çıkarılacak senetlerdir.79
Minimum bir getiri oranı garanti eden gelir ortaklığı senetleri, yatırımcısına
döviz veya TL olarak 2 ayrı şekilde kazanç getirebilir. Dövize endeksli gelir
ortaklığı senetleri için London Interbank Offered Rate (LIBOR), Türk Lirası
üzerinden ihraç edilen gelir ortaklığı senetleri için Toptan Eşya Fiyat Endeksi
(TEFE) baz alınır. 80
3.2.2 Özel Sektör Borçlanma Senetleri
Özel sektör borçlanma senetleri 4 ayrı menkul kıymetten oluşmaktadır.
Bunlar Özel Sektör Tahvilleri, Finansman Bonoları, Varlığa Dayalı Menkul
Kıymetler ile Banka Bonoları ve Banka Garantili Bonolardır.

79

Şeref Kalaycı, SPK Lisanslama Sınavlarına Hazırlık, 2. Baskı, Ankara, Asil Yayıncılık,
2006, s.81
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3.2.2.1 Özel Sektör Tahvilleri
Anonim şirketler tarafından çıkarılan borçlanma senetleridir. Vadeleri en
az 2 yıl olmak koşulu ile serbestçe belirlenebilir ve sabit ya da değişken faizli
olarak ihraç edilebilirler. Kupon ödemeleri 3, 6 veya yılda bir kez olabilir.
Genellikle bir veya birkaç aracı kuruluştan oluşan bir konsorsiyum
aracılığıyla satışa sunulurlar.81
3.2.2.2 Finansman Bonosu
Finansman bonoları, anonim ortaklıkların kısa vadeli borç temin etmek
amacı ile çıkardıkları kısa vadeli senetlerdir. Vadeleri 60 -720 gün arasında
30 günün katları halinde olabilir. Vade sonunda yapılan ödemeler anapara
ve faizi kapsamaktadır. Satış süresi içinde her gün satış fiyatı Tebliğ’deki
formüle göre hesaplanır.
Banka kredilerinin yüksek maliyeti dolayısıyla şirketlere araçsız doğrudan
finansman sağlama imkânı verilemek üzere ihdas edilmiş bir enstrümandır.
Finansman bonolarının tahvilden daha kısa vadeleri için çıkarılabilmesi bu
aracı faiz iniş çıkışlarına karşı daha fazla korumakta ve bu yönüyle şirketleri
daha riske etmektedir.82
3.2.2.3 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
İhraççıların kendi ticari işlemlerinden doğmuş veya şirkete ait olup da
kendileri tarafından devralınmış alacaklar karşılığında ihraç edecekleri
kıymetli evraktır.83 Tüketici Kredileri, Konut Kredileri, finansla kiralama
sözleşmelerinden doğan alacaklar, bankalar dışında mal ve hizmet üretim
faaliyetlerinde bulunan anonim ortaklar ile Kamu İktisadi Teşebbüslerinin
müşterilerine yaptıkları taksitli satışlardan doğan senede bağlanmış
81
82
83
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alacaklar, Tarım Kredi Kooperatifleri aracılığıyla verilen bireysel kredilere
ilişkin olarak T.C. Ziraat Bankası’nın senede bağlanmış alacakları, varlığa
dayalı menkul kıymet ihracına konu olmaktadır.
Varlığa dayalı menkul kıymetler, bankalar, finansal kiralama şirketleri
tarafından çıkarılabilmektedir.
3.2.2.4 Banka ve Banka Garantili Bonolar
Banka bonoları, bankaların ihraç ettikleri en az 90 en çok 360 gün
vadeli borç senetleridir. Banka bonoları, emre ve hamiline yazılı olarak ihraç
edilebilir. Bonoların ihraç kararı ise özel sektöre mensup bankaların genel
kurulları, devlet bankalarının ise, yönetim kurulları tarafından alınır.84
Banka garantili bonolar, anonim şirketlerin banka garantisi alarak
ihraç ettikleri kıymetli evraklardır. Banka garantili bonolar, en az 90 en çok
720 gün vadeli olarak ihraç edilirler. Banka garantili bonoların satışı, senedin
banka tarafından, bankanın sadece unvan ve yetkili imzalardan oluşan
“beyaz ciro” şeklinde ciro edilmesi ve satılana teslimi ile yapılır. Bu bonoların
üzerindeki kayıt, garanti veren bankayı, borçlu ile aynı şartlarda ve derecede
sorumlu hale getirir.85
3.3 SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLERİN DEĞERLEMESİ
Değişen pazar koşullarına göre sabit getirili menkul kıymetlerin
değerleri de değişebilmektedir. Fakat sabit getirili menkul kıymetlerin,
çoğunlukla belirli bir vadelerinin olması ve dönemsel olarak yatırımcılara
sabit

bir

ödemeyi

taahhüt

etmesinden

dolayı

değerlemesi

hisse

senetlerinden oldukça farklıdır. Bu özelliklerinden dolayı tahvil veya diğer

84

Ceylan- Korkmaz, Sermaye Piyasası…………,, s.188
Ali Ceylan-Turhan Korkmaz, Borsada Uygulamalı Portföy Yönetimi, 3. Baskı, Bursa ,
Ekin Kitapevi, 1998, s.61
85
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sabit getirili menkul kıymetlerin geleceğiyle ilgili bazı belirsizlikleri ortadan
kaldırarak, yatırımcının taşıyacağı riskin boyutunu değiştirmektedirler.
3.3.1 Tahvil Değerlemesi
Bir tahvilin değerini, faiz oranı, vade ve risk faktörleri etkiler. Faiz oranı ve
vade, matematik faktörlerdir. Bunların bazı formüller yardımıyla tahvil değeri
üzerindeki etkisi hesaplanabilir. Ancak risk faktörü, hisse senedinde olduğu
gibi tahvili çıkaran şirketin ya da kuruluşun bünyesinin tanınmasını
gerektirir.86

Tahvil sahibinin alacağı risk, kredi riskinde olduğu gibi, faiz ve
anaparanın zamanında ödenmesi ile ilgilidir. Bu neden tahvil alıcısına
yardımcı olacak danışmanın kredi konusunda bilgisi bu riskin tahlili için
yeterlidir.

Bir tahvilin değeri aşağıdaki gibi hesaplanabilir:

n

TD = å
t =1

Ft
An
+
t
(1 + k ) (1 + k ) n

(2.1)

Formülde;
TD: Tahvil değerini
Ft : t döneminde elde edilecek faiz gelirini
An : n döneminde geri alınacak ana parayı göstermektedir.
3.3.1.1. Yılda Birden Fazla Ödeme Olması Halinde Değerlendirme
Tahvil faiz ödemeleri yılda birden fazla olabilir. En sık rastlanan durum ise
6 ayda bir yapılan faiz ödemeleridir.
86

Karslı, Sermaye Piyasası Borsa,……., s.554

77

2n

TD =

Ft

å (1 + k2 )
t =1

2

An
t

+

2

(1 + k ) 2 n
2

(2.2)

Örneğin, %20 faiz oranı ile çıkartılmış 100 TL nominal değerli ve 3 yıl
vadeli bir tahvilin faiz ödemelerinin 6 aylık dönemlerde yapılmaktadır. Buna
göre, bu tahvili satın alan yatırımcı 3 yıl boyunca her 6 ayda (3 yılda 6 kere)
10 TL faiz alacak demektir. Yatırımcının beklediği getiri oranının (piyasa faiz
oranının) %22 olması durumunda tahvil değeri aşağıdaki gibi hesaplanır:

2 x3

TD = å
t =1

20

100
2
+
(1 + 0,22 ) t (1 + 0,22 ) 2 x 3
2
2

İlk terim 6 aylık periyotlarda yapılan faiz ödemelerinin bugünkü değerini,
ikinci terim ise vade sonunda bir kerede geri ödenecek anaparanın bugünkü
değerini ifade etmektedir.
Yatırımcının ya da pazarın beklediği getiri oranı, tahvilin kupon faiz
oranından daha yüksek olduğundan söz konusu tahvilin pazar fiyatı
ıskontoludur87 .
3.3.1.2 Faiz Ödeme Dönemleri Arasında Değerlendirme
Tahvillerin ikincil piyasa işlemlerinin her zaman faiz dönemi başında
yapılması mümkün değildir. Yılda bir faiz ödemeli tahvil, ihraç tarihinden 100
gün sonra alım ve satıma konu olabilir. Bu gibi durumlarda günlük faiz esası
uygulanacak, ancak günlük faizin düz esasına ya da bileşik faiz esasına
uygun olarak belirlenmesine göre hesaplanacak tahvil değeri farklı olacaktır.

87
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1. Düz Faiz Esasına Göre Değerleme : Bu yöntemde yıllık piyasa faiz
oranı ya da yatırımcının elde etmek istediği kazanç oranı k olmak
üzere, günlük faiz;

k
olarak ve “c” günlük faiz ise
365

k
xc şeklinde belirlenir.
365

B u s aptamadan sonra tahvil değerini belirlemek için iki farklı
yaklaşım söz konusu olabilmektedir.88

a. İlk faiz ödeme gününe kadar gün sayısı esas alınarak;
Bu yaklaşıma göre ilk faiz ödemesine “c” gün kalmış bir tahvilin
değeri,

TD =

n
é
Ft
An ù
1
F1 + å
+
ê
t -1
n -1 ú
k
(
)
1
+
k
t = 2 (1 + k )
ë
û
1+
xc
365

(2.3)

şeklinde hesaplanır.
b. Son faiz ödeme gününden beri geçen gün sayısı esas alınarak;
Bu yaklaşıma göre son faiz ödemesinin üzerinden “c” gün geçmiş
bir tahvilin değeri,

én
Ft
An ùæ
k
ö
TD = êå
+
1+
xc ÷ şeklinde hesaplanır.89 ( 2.4)
t
n úç
ë t =1 (1 + k ) (1 + k ) ûè 365 ø
88

Bolak, Sermaye Piyasası Menkul………….. s. 179
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Hesaplamalarda da görüldüğü gibi iki yaklaşım için farklı formüller
kullanılmakta, bu da farklı değerlerin elde edilmesine neden
olmaktadır. Tahvil alıcısı, tahvili aldıktan sonra elde edeceği gelirleri
ıskonto ederek ilk yaklaşımın verdiği değeri benimseyecektir. Tahvil
satıcısı ise son faiz dönemi tarihinden beri geçen süre içinde tahakkuk
etmiş olan faizin kendisine ait olduğunu öne sürerek ikinci yaklaşımın
verdiği

değeri

benimseyecektir.

Sonuçta

alım

satım

işlemi

gerçekleşmeyecektir.
2. Bileşik Faiz Esasına Göre Değerleme: Bu yönteme göre istenen
yıllık kazanç oranı k olmak üzere günlük faiz;

1

(1 + k ) 365-1 olarak ve “c” günlük faiz ise,
c

(1 + k ) 365-1 olarak belirlenir.

[

Tahvil 6 ayda bir faiz ödemeli de olsa günlük faiz (1 + k )

1

2

]

1 -1
182

şeklinde belirlenecektir.
Sonuç olarak her yoldan aynı değer elde edilmektedir. Sermaye
Piyasası Kurulunun 9 Şubat 1984 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan
“Menkul Kıymet Alım Satımına İlişkin Sirküler (No:2)” de bileşik faiz
esasına göre değerleme düzenlenmiş böylece faiz ödeme dönemleri
arasında tahvili hem satana hem de alana aynı getirinin sağlanması
amaçlanmıştır.90

89
90

Bolak, Sermaye Piyasası Menkul………….. s. 179
Gültekin Karaşin, Sermaye Piyasası Analizleri, Ankara, SPK Yayın No:4, 1986, s. 58
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3.3.1.3 Vadeye Kadar Getiri
Tahvilin vadeye kadar getirisi yatırımcılar tarafından çok yoğun kullanılan
getiri ölçütüdür. Çünkü bu getiri oranı yatırımcının satın aldığı tahvil için
ödeneceği söz verilen faizlerin bileşik olarak geri dönüş oranını
göstermektedir. Vadeye kadar getiri, tahvilin sağlayacağı nakit akımlarının
bugünkü değerini tahvilin satım alım fiyatına eşitleyen ıskonto oranıdır.91
Aşağıdaki şekilde formüle edilebilir;

n

Satış Fiyatı = å
t =1

Ft
t

(1 + r )

+

An

(1 + r )n

(2.5)

Formülde bulunan “r” oranı, bir anlamda iç verim oranıdır. Yukarıdaki
örneklerdeki tahvil, ihraç tarihinde 1025 TL den satışa sunuluyorsa vadeye
kadar getirisi:

5
(
1 + r ) - 1 1000
1025 = 434
+
(1 + r )5 .r (1 + r )5

eşitliğinden, %42.13 olarak hesaplanmaktadır. Yatırımcı bu oranın üzerinde
bir getiriyi hedeflediğinde, bu tahvili satın almayacak, ancak bu oranın
altında, örneğin %40 gibi bir getiriyi hedeflediğinde tahvile yatırım yapmaya
karar verecektir.92
3.3.1 Devlet Tahvilleri ve Hazine Bonolarının Değerlemesi
Devlet tahvillerinin fiyatı bileşik getiri yaklaşımına göre şöyle bulunur.93
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Konuralp; Sermaye Piyasaları Analizler………., s.238
Bolak, Sermaye Piyasası Menkul………….. s. 181
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T. Tevfik Arman-Tevfik Gürman, Menkul Değer Yatırımlarına Giriş, İstanbul, Ekonomik
Araştırma Merkezi Yayınları, 1996, s. 93
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B=

1
c

(1 + r ) m

n
é
F
A ù
xêF + å
+
k -1
(1 + r )n-1 úû
k = 2 (1 + k )
ë

(2.6)

Formülde,
r

=

Beklenen getiriyi (bir yıl içinde faiz ödeme sayısı ise r=r/2

c

=

Faiz ödenmesine kalan gün sayısını,

m

=

Bir faiz ödeme dönemindeki gün sayısını (yılda bir faiz

olacaktır),

ödemeli tahvillerde 365 gün, 6 ayda bir tahvillerde 182 gün alınacaktır.)
n

=

Vadeye kadar yapılacak ödeme sayısını (6 ayda bir faiz

ödemeli tahvillerde faiz ödeme sayısı, 2 kat fazla olacaktır)
A

=

Anaparayı

F

=

Ödenecek (ilk) faizi temsil eder.

Iskontolu olarak ihraç edilen hazine bonolarında ise fiyat aşağıdaki
formüle göre hesaplanır.94

Fiyat =

100.000
V .K .G. + V .K .G.S
1+
365

(2.7)

Formülde;
V.K.G

= Vadeye Kadar Getiri,

V.K.G.S = Vadeye Kalan Gün Sayısını göstermektedir.

Bu bağıntı yardımıyla bulunan fiyat ödenerek satın alınan ıskontolu devlet
iç borçlanma senetlerinin vadeye kadar elde tutulması halinde yatırımcıya
sağlayacakları sabit getiri yukarıda ifade edilen vadeye kadar getiri olacaktır.
94

Karabıyık; Menkul Kıymetler……….., s.60
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Burada fiyat menkul kıymetin vade tarihinden 100.000 TL olacak
miktarının fiyatıdır.
Devlet iç borçlanma senetlerinin vadelerinden önce satılarak paraya
çevrilmesi durumunda, satış fiyatı da (FİYAT 2) hesaplamaya katılarak, elde
tutma dönemi getirisi (dönemsel getiri) aşağıdaki gibi hesaplanır.

Dönemsel Getiri (%) =

fiyat 2 - fiyat1
x100
fiyat1

( 2.8)

Formülde;
Fiyat 1 = Hazine Bonosunun Alış Fiyatı
Fiyat 2 = Hazine Bonosunun Satış Fiyatını göstermektedir.

Bulunan bu dönemsel getiri yıllık nominal bazda ifade edilmek
istendiğinde aşağıdaki bağıntı kullanılabilir.95

Yıllık Getiri (%) = Dönemsel Getiri x

365
Menkul Kıymetin Elde Tutulduğu Gün Sayısı

(2.9)
Farklı dönemlerde yapılan yatırımların karşılaştırılmasında yıllık getirilerin
kullanılması gerekmektedir.
Bu durumda yıllık getiriyi hesaplayacak olursak,
Yıllık Bileşik Getiri (%) =

95

YııllıkFai zKazancı
BaslangictakiAnaparaTutarı

Karabıyık; Menkul Kıymetler……….., s.61

(2.10)
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Bu yeni orana yıllık bileşik faiz getiri denir. Bileşik faiz getiri de vade
sonunda anapara+faiz tutarının tekrar aynı oranda yatırıma dönüştürüldüğü
varsayılmaktadır.
3.3.2 Finansman Bonoları Değerlemesi
Finansman bonoları da hazine bonoları gibi satılmakta, vade sonunda
yapılan ödeme, anapara ve faizi kapsamaktadır. Ancak finansman
bonolarının hazine bonolarından farkı, özel sektör tahvillerinde olduğu gibi
stopaj ve savunma sanayi fonu kesintisine tabi olmaları ve Sermaye
Piyasası Kurulu’nun Seri 3 ve No:4 Tebliği ile getirdiği düzenlemelere göre
bileşik faiz esasına göre ıskonto edilmeleridir.96

Buna göre finansman bonolarının fiyatlandırılmaları aşağıdaki formüle
göre yapılmaktadır.

B=

G

[ ( 1 - v )]
1+ r

c

(2.11)
m

Formülde;

96

B

=

Finansman bonosunun satış fiyatı,

G

=

Vade sonu (nominal) değeri,

c

=

Vadeye kalan gün sayısı,

m

=

Senedin toplam süresi,

v

=

Vergi oranı,

r

=

Net getiri oranıdır.

Karan, Yatırım Analizi ve………, s. 434

84

3.3.3 Banka Bonolarının Değerlemesi
Banka bonolarının (özel bonoların) satışı sırasında nominal değeri (G)
aşağıdaki şekilde hesaplanır.97

( (

éæ
G = Bx êç 1 + r
1- v
ëè

c

))

ö ù
x(1 - v )÷ + v ú
ø û

m

(2.12)

Banka bonosunun satış fiyatı (B) yukarıdaki formüle göre aşağıdaki
şekilde hesaplanır.

B=

G

( (

éæ
r
êç 1 + 1 - v
ëè

c

))

m

ö ù
x(1 - v )÷ + v ú
ø û

(2.13)

Likit bononun vadesinde ya da vadeden önce çıkarılan kuruluşça geri
alınması durumunda ödenecek tutar şöyle bulunacaktır.

B=

G

[ ( 1 - v )]
1+ r

c

(2.14)
m

İkincil piyasada da banka bonosu bileşik faiz esasına göre değerlendirilir.

B=

97

G

(1 + r )

c

(2.15)
365

Arman – Gürman, , Menkul Değer ………, s.134
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3.3.4 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetlerin Değerlemesi

VDMK’lar ıskonto esasına ya da dönemsel ve değişken faiz ödemeleri
olarak çıkarılabilirler. Iskonto esası en çok kullanılan yöntemdir.98

B=

G

[1 + (rx(1 - v ))](c 365 )

(2.16)

Formülde;
r

=

Brüt faiz oranı,

c

=

Vadeye kalan gün sayısını,

B

=

Satış fiyatı,

G

=

Nominal değeri,

v

=

Vade oranıdır.

3.3.5 Gelir Ortaklığı Senetlerinin Değerlemesi
Gelir ortaklığı senetleri 6 ayda bir kâr payı ödemesi yapmakta ancak
genellikle gelir ortaklığı senetlerinin vade sonuna kadar 6 aylık dönemler
itibariyle ödeyeceği kâr payı önceden bilinmemekte, uygulamada bir önceki 6
aylık dönemde ödenen kâr payının bir sonraki dönemde ödenecek kâr
payının en iyi göstergesi olduğu ifade edilmektedir. Esasen aracı kurumlar
ve bankalar zorunlu olarak “ istendiği anda paraya çevirme taahhüdü ”
verdiklerinden, dönem arası hesaplamalarda gelir ortaklığı senetleri için
fiyatlandırma şöyle yapılabilir99 :
F=

98

A + KxA
c

(1 + r ) 182

(2.17)

Arman – Gürman, , “Menkul Değer ………, s.135
Gültekin Karaşin, Bilgisayar Uygulamalı Menkul Kıymetler Matematiği , 1. Baskı,
İstanbul, 1986, s. 58
99
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Formülde;
F

=Gelir ortaklığı senedinin o günkü satış fiyatını

A

=

Anaparayı

K

=

Gelir ortaklığı senedinin son 6 aylık dönemde ödediği kâr

payı oranını
r

=

182 günlük nominal getiri oranını göstermektedir.

3. 4 FİYAT DEĞİŞKENLİĞİNİN ÖLÇÜLMESİ
Sabit getirili menkul kıymetlerin fiyatları sürekli değişebilmektedir. Mali
kuruluşlardaki fon yöneticileri, arbitrajcılar ve diğer mali piyasa katılımcıları
riske karşı önlem almak ve işlem stratejilerini oluşturmak için tahvil fiyat
volatilitesini ölçmede kullanacakları bir kritere sahip olmak zorundadırlar. Bu
alanda yaygın olarak kullanılan yöntemlerden biride Durasyon ve buna
ilaveten hesaplanan Konvekslik değeridir.
3. 4.1 Bir Baz Puanlık Değişimin Fiyat Karşılığı
Bu ölçüt beklenen getiri oranında 1 baz puanlık (bp) değişimin tahvilin
piyasa fiyatındaki yarattığı değişimi ölçerek, parasal anlamda ifade eder.
Genel uygulama itibariyle 1 bp parasal değeri mutlak değer olarak ifade
edilir, dolayısıyla 1 bp’nın parasal değeri ne kadar büyükse, fiyat
volatilitiesinin o kadar büyük olduğu ortaya çıkar. Getirilerdeki küçük
değişimlerde fiyat değişimler hemen hemen simetriktir. Dolayısıyla, küçük
getiri değişikliklerinde, hem düşüş hem de artışlarda, ayrı ayrı bp’nin parasal
değerini hesaplamak çok anlamlı olmamaktadır. Daha yüksek oranlardaki
getiri değişimlerinde aşağı doğru ve yukarı doğru hareketler için parasal fiyat
hesaplaması gerekmektedir100 . Konuyu açıklamak gerekirse, Bir baz puanlık
değişim, piyasa faiz oranlarının örneğin %20 den %20.01’e yükselmesi ya da
100

Frank J Fabozzi ve diğerleri; Price Volatility characteristicss of fixed Income
Securities, The handbook of Fixed Income Securities, Homewood IL, 1991, s. 122.
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%19 den %19.99’a düşmesini tanımlamaktadır. Dolayısıyla, tahvilin fiyat
duyarlılığı virgülden sonraki her bir 01’lik değişim için hesaplanıp, fiyatlardaki
değişim yüzdesel olarak ifade edilirse, faiz oranlarındaki değişmelere göre
piyasa fiyatının ne olacağını hesaplamak mümkündür.101
3.4.2 Macaulay Süresi (Duration) Ölçütü

Piyasa faiz oranlarının değişmesi tahvilin cari değerini etkilemektedir. Bu
değişimin etkisinin tahvilin vade yapısına göre de değişeceğini ilk ortaya atan
1938 yılında Frederick Macaulay’dır. Bu yüzden literatürde Macaulay Süresi
olarak da kullanılmaktadır.
Durasyon, ortalama vadeyi yeniden fiyatlamaya göre ağırlıklandıran
bugünkü değerdir. Dolayısı ile durasyonda piyasa değeri ön plana
çıkmaktadır102 . Tahvilin piyasa değerinin piyasadaki faiz oranlarından
etkilenmesi sonucu likit değerindeki potansiyel kazanç ya da kayıpların yine
tahvilin kupon faiz oranlarının vade sonuna kadar yeniden yatırılmasından
oluşacak potansiyel kazanç ya da kayıpların birbirine eşitlendiği süreye
tahvilin süresi adı verilmektedir. Faiz oranlarının yükselmesi sonucunda
hesaplanan süre; tahvilin likit değerindeki potansiyel kayıplarla kupon
faizlerinin vade sonuna kadar tekrar yatırılmasının sağlayacağı potansiyel
kazançların birbirine eşit olduğu süreyi göstermektedir. Faiz oranlarının
düşmesi durumunda ise hesaplanan süre; tahvilin likit değerindeki potansiyel
kazançlarla kupon faizlerinin vade sonuna kadar daha düşük piyasa faiz
oranıyla tekrar yatırılmasının sağlayacağı potansiyel kayıplarının birbirine
eşit olduğu süreyi göstermektedir

101

103

Konuralp; Sermaye Piyasaları Analizler………., s.255
K. Evren Bolgün, M. Barış Akçay; Risk Yönetimi: Finansal Piyasalarda Risk Ölçüm ve
Yönetimine Türkiye Perspektifinden Stratejik Bakış,1. Baskı İstanbul ,Scala Yayıncılık,
2003, s.179.
103
Metin Kamil Ercan-Ünsal Ban, Değere Dayalı İşletme Finansı Finansal Yönetim,
1.Baskı, Ankara, Gazi Kitapevi, 2005, s. 109
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Macaulay Süresi, tahvilin zaman akış ölçütü olarak, vadeye kadar süre
kavramından daha anlamlıdır. Çünkü,

Macaulay Süresi vade sonunda

anapara ödemesi ile vadeye kadar geçen süredeki faiz ödemelerinin hem
tutarlarını hem de zamanlamasını dikkate almaktadır. Macaulay Süresi,
tahvilin vadeye kadarki nakit akımlarının ağırlıklı ortalamasıdır ve ağırlık
olarak da nakit akımlarının bugünkü değeri kullanılmaktadır.104 Başka bir
tanıma göre ise; süre yatırımcının yapmış olduğu yatırımın yaklaşık olarak
yarısını (bugünkü değer cinsinden) elde ettiği gelecekteki bir tarihtir.
Macaulay Süresi aşağıdaki formül yardımıyla hesaplanabilir.105

n

C t xt

å (1 + i )

t

D=

t =1
n

Ct

(2.18)

å (1 + i )

t

t =1

Formülde;
D = Macaulay süresini,
Ct = t anındaki faiz ya da anapara ödeme tutarlarını,
i = Tahvilin vadeye kadar getirisini,
t = Faiz ya da anapara ödemelerinin yapıldığı dönemi,

ifade etmektedir. Formülün payı, nakit girişlerinin zamanlaması ile
ağırlıklandırılmış tüm nakit akımlarının bugünkü değerini, paydası ise tahvilin
bugünkü değer esasına göre hesaplanmış fiyatını göstermektedir.

104

G. Douglas Livingston, Bond Risk Analysis, A Guide to Duration and Convexity, New
York Institue of Finance Corp., 1990, s.8
105
K.Frank Reilliy- C. Keith Brown, Investment Analysis and Portfolio Management,
6.Baskı, The Dryden Press, 2000, s.582
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3.4.3 Değiştirilmiş Macaulay Süresi ( Modified Duration) Ölçütü
Macaulay Süresi’nin değiştirilmiş şekliyle tahvil değişimlerinde nasıl
kullanılabileceği açıklanabilir. Tahvil fiyatı aşağıdaki gibi hesaplanır;

n

Pm = å
t =1

Ct
t

(1 + i )

+

Pp

(1 + i )n

(2.19)

Bu formül, aynı zamanda tahvilin fiyatı ile vadeye kadar getirisi arasındaki
ilişkiyi

de

temsil etmektedir. Değiştirilmiş Macaulay Süresi aslında,

matematiksel olarak, fiyat ile getiri arasındaki ilişkinin getiriye göre birinci
dereceden türevidir. Vadeye kadar getiri oranında nominal bir değişim için,
tahvil fiyatındaki değişimin ne olacağı Değiştirilmiş Macaulay Süresi (Ddğ)
yardımıyla aşağıdaki şekilde hesaplanabilir.106

Ddğ =

DPm
Di
Pm

(2.20)

Eşitliğin pay kısmı ( P m/ i) fiyat değişimini, paydadaki Pm ise, faiz oranları
değişmeden önceki piyasa fiyatını temsil etmektedir. Formülün payındaki
fiyat değişimi, yukarıda verilen tahvil fiyatı formülünden i’ye göre birinci
dereceden türevinin107 alınmasıyla hesaplanmaktadır.108

nPp ù
DPm
æ 1 ö é 1C
2C
3C
nC
÷÷ ê
= -çç
+
+
+
.........
+
+
2
Di
(1 + i )3
(1 + i )n (1 + i )n úû
è (1 + i ) ø ë (1 + i ) (1 + i )

106
107
108

(2.21)

Konuralp; Sermaye Piyasaları Analizler………., s.259

¶Pm
DP
= lim Di ®0 m
¶i
Di

J. Frank Fabozzi, Investment Management , Prentice Hall International Edition,1995,
s.428
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O halde buradan hareketle Değiştirilmiş Macaulay süresi;

Ddğ =

nPp ù 1
DPm
æ 1 ö é 1C
2C
3C
nC
÷÷ ê
= -çç
+
+
+
.........
+
+
x
2
Di.Pm
(1 + i )3
(1 + i )n (1 + i )n úû Pm
è (1 + i ) ø ë (1 + i ) (1 + i )

(2.22)
Yukarıdaki eşitlikte büyük parantez çarpı 1/Pm tahvilin vadeye kadarki
nakit akımlarının ağırlıklı ortalamasıdır. Ağırlık olarak, tahvilin nakit
akımlarının bugünkü değerinin tahvil fiyatına bölünmesiyle (formülde bu
işlem 1/Pm şeklinde gösterilmiştir.) bulunan değerler kullanılmıştır.

nPp ù 1
é 1C
2C
3C
nC
+
+
+ ........ +
+
Macaulay Süresi = ê
2
3
n
(1 + i )
(1 + i ) (1 + i )n úû Pm
ë (1 + i ) (1 + i )

(2.23)
Formülde görüldüğü gibi, Macaulay Süresi’nin (1+i) ye bölünmüş hali,
Değiştirilmiş Macaulay Süresi’ni vermektedir.

Değiştirilmiş Macaulay Süresi =

Macaulay Süresi
(1 + i )

O halde,

DPm
= - Ddğ
Di.Pm

şeklinde ifade edilir.

Buradan tahvil fiyatındaki yüzdesel değişim ( P m/ Pm) çekilirse,

(2.24)
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DPm
= Dix (- Ddğ ) elde edilir.109
Pm

(2.25)

Formülde;
P m = Tahvil piyasa fiyatındaki değişme,
Pm = Tahvilin başlangıçtaki piyasa fiyatı,
-Ddğ = Tahvilin değiştirilmiş macaulay süresi,
i = Beklenen getiride virgülden sonra iki hanedeki değişim/100 (örneğin
beklenen getirinin %20’den %20.01’e çıkması durumunda

i= 0.01 / 100 =

0.0001)
Durasyon katsayısının kullanımda bazı yetersizliklerde mevcuttur:

Ø Durasyon analizi; temelde mali kurumun tüm işlemlerini değil, sadece
sabit getirili aktiflerini veya sabit maliyetli pasiflerini incelemeye
almakta, değişken getirili veya maliyetli kalemleri ihmal etmektedir.
Ø Tüm sabit getirili aktifleri bir portföyde, tüm sabit maliyetli pasifleri de
ayrı bir portföyde birleştirerek bir portföy oluşturmak ve bunların
Durasyon katsayılarını hesaplamak kolay değildir.
Ø Faiz

oranlarındaki

değişimin

bir

defalık

ve

ani

olduğu

varsayılmaktadır. Faiz oranlarındaki artışın tüm vadelerde aynı
oranda arttığı farz edilmektedir. Oysa faiz oranları her zaman dikey
doğru şeklinde olmadığı gibi aynı anda artıp azalmamaktadır.
Ø Durasyon yaklaşımına getirilen diğer önemli eleştirilerden birisi de,
yaklaşımın gerçekleşmiş kâr ya da zararları değil, muhtemel

109

Reilliy- Brown, Investment Analysis and …………, s.585
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kâr/zararı esas almasıdır. Çünkü analizlerde defter değeri değil piyasa
değeri esas alınmaktadır.
Kısacası diğer modellerde olduğu gibi Durasyon analizi de tahvil
değerlemesinde önemli açılımların yanında eksik kaldığı yönler de
bulunmaktadır.
3.4.4 Konvekslik
Verim eğrisindeki değişimin ( i) büyük olduğu durumlarda, fiyat faiz
arasındaki konveks yapı yüzünden Durasyon iyi bir tahmin sağlayamaz. Bu
durumda tahminin doğruluğu Konvekslikten doğan fiyat değişikliğine
bağlıdır110 .

Durasyon’a

göre hesaplanan fiyat değişimlerinin tahminleri faiz

oranlarında yüksek değişimlerin olduğu durumlarda yanıltıcı sonuç
verebilmektedir. Bunun nedeni, tahvil fiyatı ile beklenen getiri arasındaki
ilişkinin konveks olmasıdır. Beklenen getiri arttığında tahvil fiyatlarındaki
düşüşler azalarak artmakta, beklenen getiri azaldığında tahvil fiyatlarındaki
yükselmeler artan oranlarda olmaktadır. Aşağıda beklenen getiri-tahvil fiyatı
grafiğinde görüleceği gibi piyasa faiz oranlarındaki düşük değişimlerde,
örneğin şekilde i’den i*’a doğru değişmesi durumunda Geliştirilmiş Macaulay
Süresi’ne göre fiyatların tahminin yapılması yanıltıcı sonuçlar vermez. Fakat,
faiz oranlarındaki değişim yüksek oranlarda olursa, (şekilde i3 ve i 4’e doğru
bir değişimde) tanjant doğrusu yardımıyla yapılan bir kestirimde tahvil
fiyatlarının gerçekte olduğundan (konveks eğri üzerinde) daha düşük fiyatlar
tespit edecektir. Bu ilişki aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.111

110

Bolgün-Akçay, Risk Yönetimi: Finansal……, s.181
J. Frank Fabozzi – Mark Pitts ve E. Ravi Dattatreya, “Price Volatility Characteristics of
Fixed –Income Securities”, The Handbook of Fix Income Securities içinde, 5. Ed., Irwin
Professional Pub, 1997 s.97
111
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Şekil 3.1: Geliştirilmiş Macaulay Süresi ile Yaklaşık Fiyat Tespiti
Tahvil Fiyatı

Gerçek Fiyat

Fiyat Değişimi (Geliştirilmiş Macaulay Süresi ile
hesaplamadan Doğan Sapma)

p*
p

i Beklenen Getiri Düzeyinde Beklenen
Getiri-F i y a t E ğ r i s i n e Tanjant Geçen
Kestirim Doğrusu

A

i4

i*

i

i3

Beklenen Getiri
Kaynak: Gürel Konuralp; Sermaye Piyasaları Analizler, Kuramlar ve Portföy
Yönetimi, 2. Basım, İstanbul, Alfa Yayıncılık, 2005, s.263

Konvekslik, fiyat-getiri arasındaki ilişkinin eğiminin ölçüsüdür. Geliştirilmiş
Macaulay Süresi ise, veri bir faiz oranında (Şekil 3.1’de i noktasındaki tanjant
doğrusu) fiyat-getiri arasındaki ilişkiye dayanarak tahvil fiyatlarının kestirimini
yaklaşık olarak sunmaktadır. Matematiksel olarak konvekslik, tahvil fiyat
formülünün vadeye kadar getiriye göre ikinci dereceden türevinin (D2 P / Di 2 ) ,
tahvilin fiyatına bölünmesi ile hesaplanabilir. 112

D2 P
2
Konvekslik = D i
Pm

112

Konuralp; Sermaye Piyasaları Analizler………., s.263

(2.26)
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Formülde,

ù
D2 P
1 é n Ct
2
=
t
+
t
ê
ú dir.
å
D2 i (1 + i )2 ë t =1 (1 + i )t
û

(

)

(2.27)

Konvekslik, bir tahvilin fiyat getiri eğrisinin, doğrusal kestiriminden ne
kadar saptığının ölçüsü olduğuna göre, düz tahvillerde her zaman pozitif bir
değer

alacaktır.

Bu

da,

fiyat-getiri eğrisinin Geliştirilmiş Macaulay

Süresi’nden elde edilen tanjant doğrusunun üzerinde yer aldığı anlamına
gelmektedir.
Faize bağlı enstrümanlardan oluşan bir portföyün konveksliği durasyonda
olduğu gibi portföyü oluşturan enstrümanların konvekslik değerlerinin ağırlıklı
ortalamalarıdır

n

C P = å wi * Cj

(2.28)

i =1

Durasyon ile yapılan fiyat değişimi tahminine konvekslik ile hesaplanan
ikinci dereceden fiyat değişimi tahminini de ekleyerek daha doğru sonuca
ulaşılabilmektedir113 .

DP æ
Dy ö æ 1
ö
÷÷ + ç * C * (Dy )2 ÷
= çç - D *
(1 + y ) ø è 2
P è
ø

(2.29)

Fiili tahvil değerinin doğrusallıktan ziyade T derecesinde polinom bir yapı
arz etmesi nedeniyle, belirli faiz oranları düzeyinde doğrusal olmayan fiyat
getiri ilişkisini ölçmede konvekslik kullanılmaktadır. Diğer bir ifadeyle
durasyon fiyat-getiri değerleme fonksiyonuna tanjant olan doğrunun eğimi

113

Bolgün-Akçay, Risk Yönetimi: Finansal……, s.182
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olduğu için tahvil getirilerindeki küçük değişimlere fiyatın duyarlılığı durasyon
ile ölçülmektedir. Konvekslik ile de getirilerdeki küçük değişimlere karşılık
fiyattaki değişim oranı, diğer bir ifadeyle, getiri değiştikçe fiyat-getiri
fonksiyonu eğiminin değişim oranı tahmin edilmektedir.
Konvekslik ile ilgili temel özellikler aşağıdaki şekilde sıralanabilir:
ü Tahvilin vadesi uzadıkça konveksliği yükselmektedir.

ü Konvekslik durasyondaki değişim oranı olması nedeniyle, düşük getiri
oranlarında

konvekslik

oldukça

yüksek

olurken,

getiri

oranları

yükseldiğinde fiyat – getiri ilişkisi oldukça düzdür (eğim düşüktür), yani
getiri oranları düşerken durasyon’ un eğimi fazla değişmez.

ü Belirli bir vadede kuponlu tahvillerle karşılaştırıldığında kuponsuz
tahvillerde konvekslik değeri daha yüksektir.
Tahvil yatırımcıları açısından konvekslik olumlu bir özelliktir, yüksek
konveksliğe sahip tahvillerde ilaveten konvekslik primi olmaktadır. Aynı
durasyon ve getiriye sahip iki tahvil açısından bakıldığında, faiz oranlarındaki
artışta yüksek konveksliğe sahip tahvil daha az fiyat kaybına uğrarken,
düşük konveksliğe sahip tahvildeki fiyat değişikliği daha yüksek olmaktadır.
Yine, faiz oranlarındaki düşüşlerde konveksliği yüksek tahvillerdeki değer
artışı düşük konveksliğe sahip tahvillere oranda daha fazla olmaktadır.
Kısacası konvekslik tahvillerde yatırımcıların aradığı olumlu bir özelliktir114 .

114

Linda Allen; Capital Markets and Institutions: A Global View, John Wiley and Sons,
Inc, New York, USA, 1997, s.228-233.
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BÖLÜM IV
TAHVİL RİSK ANALİZİ UYGULAMASI : DURASYON VE KONVEKSİTE

Ulusal ve uluslar arası ekonomik, finansal ve siyasi gelişmelere paralel
olarak mali piyasalarda kısa vadeli faiz oranlarından başlayan ve her türlü
menkul kıymet getirilerine yansıyan verim değişimleri gerçekleşmektedir.
Yatırımcılar açısından her ne kadar getiri değişimleri hassas olarak tahmin
edilemese de belirli aralıklardaki aşağı ve yukarı doğru getirilerdeki değişimin
portföylerine muhtemel etkilerinin nasıl olacağını tahmin etmek önemli bir
husus olmuştur. Çünkü piyasa faiz oranlarının değişmesi tahvilin cari
değerini etkilemektedir. Bu değişim farklı vadelerdeki sabit getirili menkul
kıymetlere farklı oranda etki etmektedir. Bu farklılığının boyutu modelleyerek
ortaya koyan ilk çalışma 1938 yılında Frederick Macaulay’ tarafından
gerçekleştirilmiştir. Bu model bu alandaki gelişmelerin önemli bir dönüm
noktasını oluşturmuştur.
Yatırımcının beklediği getiri oranı ile tahvil fiyatları arasında ters orantı
bulunmaktadır. Yani, tahvil fiyatları yükseldiğinde getiri oranları düşmekte,
tahvil fiyatları düştüğünde ise getiri oranları artmaktadır. Fakat bu beklenen
getiri oranlarındaki değişim bütün tahvillerin fiyatlarında aynı oranda
değişikliklere neden olmamaktadır. Yani, getirilerdeki değişimin tahvil fiyatına
etkisinde tahvilin vadesi, kupon ödeme sıklığı ve başlangıç noktasındaki faiz
oranı düzeyi belirleyici olmaktadır.
Tahvillerin yüksek fiyat değişimlerine sahip olması, aynı zamanda faiz
oranlarındaki değişimlere duyarlılığının yüksek olduğunun da göstergesidir.
Aynı şekilde fiyat değişimi düşük olan bir tahvilde de piyasa faiz
oranlarındaki değişimlerin fiyat üzerine etkisi daha düşük olacaktır.
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Tahvil fiyatları üzerindeki değişkenliği temel olarak üç faktöre bağlı olarak
açıklamak mümkündür. Bunlar;

·

Kupon Faiz Oranı: Tahvilin fiyatı ile kupon faiz oranı ters
orantılıdır. Yani, diğer değişkenler sabit iken, piyasa faiz
oranlarındaki mutlak olarak sabit oranda bir değişim, kupon faiz
oranı düşük olan tahvillerde daha yüksek oranda fiyat
dalgalanmasına, kupon faiz oranı yüksek olan tahvillerde ise
daha düşük oranda fiyat dalgalanmalarına neden olacaktır.

·

Vadenin Etkisi: Tahvil fiyatı ile tahvilin vadesi doğru
orantılıdır. Diğer değişkenler sabit iken (kupon faiz oranı ve
beklenen getiri), tahvilin vadesi ne kadar uzunsa piyasa
fiyatındaki değişimlerde o ölçüde yüksektir. Tersine durumda
ise, tahvilin vadesi ne kadar kısa ise piyasa fiyatındaki
değişimlerde o ölçüde düşük olmaktadır.

·

Vadeye Kadar Getirinin Etkisi: Faiz oranlarındaki sabit
oranda yüzdesel bir değişimin, vadeye kadar getirisi yüksek
olan tahvil fiyatları üzerindeki etkisi yüksek olmakla birlikte,
vadeye kadar getirisi düşük olan tahvillerdeki etkisi daha az
olmaktadır.

Kısacası, tahvil fiyatlarını tahminde en önemli üç parametre kupon faiz
oranı; tahvilin vadesi ve yatırımcıların beklendikleri getiri oranı belirleyici
özellikle arz etmektedir.
4.1 Getiri
Menkul kıymet yatırımlarında getiri en genel anlamıyla, dönem başı
değerle dönem sonu değer arasındaki fark olarak ifade edilir. Bu farkın
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dönem başı değer oranlanması ise getiri oranı olarak ifade edilir. Menkul
kıymet getirisi hesaplanırken menkul kıymetten beklenen dönemlik ödemeler
de dikkate alınır. Şayet bir yatırımdan beklenen getiri yapısal olarak ihtimal
dağılımı şeklinde ifade ediliyorsa, bu yatırımdan beklenen getiri söz konusu
ihtimal düzeylerindeki beklenen getirilerin ağırlıklı ortalaması şeklinde
hesaplanabilir. Formül ile ifade etmek gerekirse;
Beklenen getiri, formülle aşağıdaki gibi gösterilebilir.
n

E (Ri ) = å Pij Rij

(3.1)

j =1

Burada;
E (Ri ) =

Beklenen Getiri

Pij

=

Her Bir Getirinin Gerçekleşme Olasılığı,

Rij

=

Olasılık Dağılımının Herhangi Bir Getiri Oranını

göstermektedir.
Şayet beklenen getiri ihtimal dağılım şeklinde verilmemişse, örneğin
tahvilin dönem başı fiyatı, dönem sonu fiyatı ve kupon faiz gelirleri şeklinde
verilmişse, tahvilin getirisi iki ana kategoride ele alınır: sermaye kazancı ve
kupon getirisi, her ikisinin toplamı ise yatırımcının dönemlik toplam getirisini
oluşturur. Yani:

Kupon getirisi: Rc =

C
P0

(3.2)
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Formülde;

Rc =

Tahvil kupon getirisi

C =

Dönemlik kupon ödemesi

P0 =

Dönem başı tahvil fiyatıdır.

Sermaye Kazancı: Ri =

P1 - P0
P0

(3.3)

Formülde;

Ri

= Tahvil fiyat artışlarından kaynaklanan sermaye kazancı

P1

= Dönem sonu tahvil fiyatı

P0

= Dönem başı tahvil fiyatıdır.

Toplam getiri = Kupon Getirisi + Sermaye Kazancı(Kaybı) (3.4)

Menkul kıymetlerin, özellikle sabit faizli tahvillerin getirisini hesaplamak
dönem sonu fiyat tahminleri ve gelecekte beklenen faiz oranlarının doğru
tahmin edilmesi şartıyla oldukça kolay bir yapı arz eder.
4.2 Risk
Finansal açıdan risk ise bir olay veya sonucun (portföy verimi gibi)
gerçekleşmesi ile ilgili ortaya çıkan belirsizlik olarak tanımlanabilir.

Bu

olaylarla gerçekleşme olasılıkları arasındaki ilişki ihtimal dağılımı olarak
bilinir. Bu tür belirsizliği ölçmede kullanılan temel istatistiksel teknik standart
sapma veya onun karesi, yani varyanstır. İhtimal dağılımına ilişkin standart
sapma ne kadar yüksekse, risk veya belirsizlik o kadar yüksek demektir.115
115

Arslan, Banka Etkinliklerinin…….. s.33
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Menkul kıymet yatırımlarında yatırımcılar bir takım bekleyişlere ve
tahminlere dayanarak yatırım kararı verirler. Bekleyişlerin gerçekleşmesi,
örneğin getirilerin beklenenden düşük hatta negatif olması, yatırımın riskli
olduğu kanısını uyandırır.116 Bir menkul kıymetin riskinin yüksek olduğunu,
beklenen getiri ile gerçekleşen getiri arasındaki sapmanın çok olması
şeklinde de ifade edebiliriz.
Risk kaynaklarını da 2 şekilde ifade edebiliriz:

·

Sistematik Risk

·

Sistematik olmayan Risk

Şekil 4.1 : Toplam Riskin Kaynakları

Riskin Kaynakları

Sistematik Risk

Sistematik Olmayan Risk

Satın Alma Gücü Riski

Finansal Risk

Faiz Oranı Riski

Yönetim Riski

Piyasa Riski

İş ve Endüstri Riski

Politik Risk
Kur Riski
Kaynak: Ali Ceylan-Turhan Korkmaz, Sermaye Piyasası ve Menkul Değer Analizi , 2.
Baskı, Bursa, Ekin Kitapevi, 2004, s.443

Toplam Risk q i2 = b i2q m2 + q e2

116

Bozkurt, “Menkul Kıymet………… s.82

(3.5)

olarak gösterilebilir.
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Yatırımcıların riski kabullenebilme kapasitesi farklı kişilere ve çeşitli
etkenlere göre değişmektedir. Yaş, gelir, finansal sorumluluklar ve sahip
olunan varlıkların çeşitleri yatırımcının ne kadar risk alabileceğini belirleyen
unsurlardır. 117

Toplam riski formülle aşağıdaki gibi gösterilebilir.

q i2 = b i2q m2 + q e2

(3.6)

Formülde;

q i2 = Yatırım yapılan menkul değerin toplam riskini,
b i2 = Menkul kıymetin sistematik riske karşı duyarlılığını,
q m2 = Sistematik riski,
q e2 = Menkul kıymetin kendisine özgü olan ve sistematik olmayan

riskini ifade etmektedir.
Riskler çeşitli gruplara ayrılarak incelendiği gibi, ölçümü de yatırımcı veya
analistin amaçlarına göre farklılıklar arz etmektedir. Beklenen getirilere ilişkin
betimleyici istatistikler, yüksek dereceden momentler, ihtimal dağılımlarını
esas alan risk göstergeleri ve piyasaya hassasiyeti esas alan risk ölçüm
yaklaşımları bu kapsamda kullanılan yöntemler arasındadır. Konumuz
açısından yaklaşıldığında, tahvillerdeki riskin öngörüsü ve hesaplanması
bakımından yoğun olarak kullanılan Durasyon ve Konvekslik yöntemleri yer
almaktadır.
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Akdikmen; Vadeli İşlem…………… s.4
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4.2.1 Durasyon
Tahvilin fiyatındaki değişimleri en iyi açıklayan ölçütlerden biri, durasyon
olarak bilinen ölçüttür. Analizler, tahvil fiyatının faiz değişimlerine göre birinci
dereceden türevi alınarak elde edilen değer olan durasyon (duration)
katsayısı ve ikinci dereceden türevi alınarak elde edilen değer olan
konvekslik katsayısı ile yapılacaktır.
Durasyon, ortalama vadeyi yeniden fiyatlamaya göre ağırlıklandıran
bugünkü değerdir. Dolayısı ile durasyonda piyasa değeri ön plana
çıkmaktadır118 .

Bu çerçevede faiz değişimleri veri iken bir tahvilin fiyatında meydana
gelecek yüzde değişme şu şekilde hesaplanmaktadır:

¶P
2
= - Dx¶ i + 0,5 xCx (¶ i )
P

(3.7)

Burada D ve C sırasıyla durasyon ve konvekslik katsayılarını, ¶ i ise
faizdeki değişimi ifade etmektedir. Bu katsayıların hesaplanması ise şu
şekilde yapılmaktadır:

n

txCFt

å (1 + y )

t

D=

t =1

(3.8)

Px(1 + y )

n

tx(t + 1)xCFt

å (1 + y )
C=

t +2

t =1

P

118

(3.9)

Bolgün - Akçay; Risk Yönetimi: Finansal Piyasalarda …………., s.179
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Formülde,
P

= Fiyatı,

CFt

= Dönemindeki nakit akışlarını,

y

= İskonto faiz oranını ifade etmektedir.

Durasyon katsayısının kullanımında bazı yetersizliklerde mevcuttur:

Ø Durasyon analizi; temelde mali kurumun tüm işlemlerini değil, sadece
sabit getirili aktiflerini veya sabit maliyetli pasiflerini incelemeye
almakta, değişken getirili veya maliyetli kalemleri ihmal etmektedir.
Ø Tüm sabit getirili aktifleri bir portföyde, tüm sabit maliyetli pasifleri de
ayrı bir portföyde birleştirerek bir portföy oluşturmak ve bunların
Durasyon katsayılarını hesaplamak kolay değildir.
Ø Faiz

oranlarındaki

değişimin

bir

defalık

ve

ani

olduğu

varsayılmaktadır. Faiz oranlarındaki artışın tüm vadelerde aynı
oranda arttığı farz edilmektedir. Oysa faiz oranları her zaman dikey
doğru şeklinde olmadığı gibi aynı anda artıp azalmamaktadır.
Ø Durasyon yaklaşımına getirilen diğer önemli eleştirilerden birisi de,
yaklaşımın gerçekleşmiş kâr ya da zararları değil, muhtemel
kâr/zararı esas almasıdır. Çünkü analizlerde defter değeri değil piyasa
değeri esas alınmaktadır.
Kısacası diğer modellerde olduğu gibi Durasyon analizi de tahvil
değerlemesinde önemli açılımların yanında eksik kaldığı yönler de
bulunmaktadır.
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4.2.2 Konvekslik
Verim eğrisindeki değişimin ( i) büyük olduğu durumlarda, fiyat faiz
arasındaki konveks yapı yüzünden durasyon iyi bir tahmin sağlayamaz. Bu
durumda tahminin doğruluğu konvekslikten doğan fiyat değişikliğine
bağlıdır119 .

Macaulay Süresi’ne göre hesaplanan fiyat değişimlerinin tahminleri faiz
oranlarında yüksek değişimlerin olduğu durumlarda yanıltıcı sonuç
verebilmektedir. Bunun nedeni, tahvil fiyatı ile beklenen getiri arasındaki
ilişkinin konveks olmasıdır. Beklenen getiri arttığında tahvil fiyatlarındaki
düşüşler azalarak artmakta, beklenen getiri azaldığında tahvil fiyatlarındaki
yükselmeler artan oranlarda olmaktadır120 .

Konvekslik, fiyat-getiri arasındaki ilişkinin eğiminin ölçüsüdür. Geliştirilmiş
Macaulay Süresi ise, veri bir faiz oranında fiyat-getiri arasındaki ilişkiye
dayanarak tahvil fiyatlarının kestirimini yaklaşık olarak hesaplamaktadır.
Matematiksel olarak konvekslik, tahvil fiyat formülünün vadeye kadar getiriye
göre ikinci dereceden türevinin (D2 P / Di 2 ) , tahvilin fiyatına bölünmesi ile
hesaplanabilir.

121

D2 P
2
Konvekslik = D i
Pm

(3.10)

Formülde,

ù
D2 P
1 é n Ct
=
t 2 + t ú dir.
2
2 êå
t
D i (1 + i ) ë t =1 (1 + i )
û

(

119
120
121

)

(3.11)

Bolgün-Akçay, Risk Yönetimi: Finansal……, s.181
Fabozzi - Pitts ve Dattatreya, Price Volatility Characteristics …….., s.97
Konuralp; Sermaye Piyasaları Analizler………., s.263
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Konvekslik, bir tahvilin fiyat getiri eğrisinin, doğrusal kestiriminden ne
kadar saptığının ölçüsü olduğuna göre, düz tahvillerde her zaman pozitif bir
değer alacaktır.Bu da, fiyat-getiri eğrisinin Geliştirilmiş Macaulay Süresi’nden
elde edilen tanjant doğrusunun üzerinde yer aldığı anlamına gelmektedir.
Konvekslik ile ilgili temel özellikler aşağıdaki şekilde sıralanabilir:
ü Tahvilin vadesi uzadıkça konveksliği yükselmektedir.

ü Konvekslik durasyondaki değişim oranı olması nedeniyle, düşük getiri
oranlarında

konvekslik

oldukça

yüksek

olurken,

getiri

oranları

yükseldiğinde fiyat – getiri ilişkisi oldukça düzdür (eğim düşüktür), yani
getiri oranları düşerken Durasyon’ un eğimi fazla değişmez.

ü Belirli bir vadede kuponlu tahvillerle karşılaştırıldığında kuponsuz
tahvillerde konvekslik değeri daha yüksektir.
Tahvil yatırımcıları açısından konvekslik olumlu bir özelliktir, yüksek
konveksliğe sahip tahvillerde ilaveten konvekslik primi olmaktadır. Aynı
durasyon ve getiriye sahip iki tahvil açısından bakıldığında, faiz oranlarındaki
artışta yüksek konveksliğe sahip tahvil daha az fiyat kaybına uğrarken,
düşük konveksliğe sahip tahvildeki fiyat değişikliği daha yüksek olmaktadır.
Yine, faiz oranlarındaki düşüşlerde konveksliği yüksek tahvillerdeki değer
artışı düşük konveksliğe sahip tahvillere oranda daha fazla olmaktadır.
Kısacası konvekslik tahvillerde yatırımcıların aradığı olumlu bir özelliktir122 .
4.3 Analizde Kullanılan Veriler:
Analizde kullanılan veriler T.C. Başkanlık Hazine Müsteşarlığı
tarafından çeşitli vadelerde ihraç edilen Euro tahvillerden oluşmaktadır. Euro
122

Allen; Capital Markets…………………, s.228-233.
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tahvilleri seçmemizdeki amaç; kupon ödemeli olması, yurt içi ve yurt dışında
yoğun bir yatırımcı kitlesine hitap etmesidir. Yurt içindeki hazine kâğıtları
kuponsuz olduklarından dolayı durasyon vadeye eşit çıkmakta bu nedenle
modelde kullanılmamaktadır.
Yapılan çalışmada çeşitli vadelerde ihraç edilen Türk Euro tahvilleri
arasından amacımıza en uygun olan aşağıda sıralanan seri numaralı ve
vadeli tahviller seçilmiştir. Euro tahvilleri verileri Reuters sistemindeki günlük
ortalama kapanış fiyatlarından oluşmaktadır. Bu kapanış fiyatlarından
hareketle günlük ve aylık getiriler yine Reuters tarafından hesaplanıp
raporlanmıştır. Hesaplamada kullanılan metodoloji yıllık bileşik faiz esasına
dayanmaktadır
Analizlerde kullanılan Euro tahvillerin seri numaraları, başlangıç tarihleri,
bitiş tarihleri, faiz oranları ve yılda kaç kez kupon faizi ödemeleri olduğu
aşağıdaki tabloda verilmiştir.
Tablo 4.1 : Analizde Kullanılan Veriler

Veriler 1999-2006 aralık dönemini, vadeler açısından ise 7 yıldan 30 yıla
kadar süreyi kapsamaktadır.
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4.4 Metodoloji
Tahvillerin piyasa faiz oranlarındaki değişime duyarlılığını ölçmek
dolayısıyla, yatırımcılar açısından potansiyel riskini ölçmek amacıyla
Durasyon ve Konvekslik yöntemleri kullanılmıştır. Yöntemler kapsamında
kullanılan formüller yukarıda sunulduğu gibidir. (3.2.3. Durasyon; 3.2.4.
Konvekslik)
Durasyon formülü:

n

txCFt

å (1 + y )

t

D=

t =1

(3.12)

Px(1 + y )

Konvekslik formülü:

tx(t + 1)xCFt

n

å (1 + y )
C=

t +2

t =1

P

(3.13)

Formülde,
P

= Fiyatı,

CFt

= Dönemindeki nakit akışlarını,

y

= İskonto faiz oranını ifade etmektedir.

Durasyon ve konvekslik hesaplamalarında aylık(ay sonu) veriler
kullanılmıştır.
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4. 5 Çalışmanın Hipotezi
Türk Euro tahvillerinde fiyat değişimlerinin öngörülebilirliği ve kestirimini
test etmek amacıyla yapılan çalışmanı ana savı aşağıdaki gibi belirlenmiştir.
H0: Durasyon ve konvekslik yöntemleri ile Türk Euro tahvillerdeki fiyat
değişimlerini istikrarlı bir şekilde doğru olarak tahmin etmek mümkündür.
H1: Durasyon ve konvekslik yöntemleri ile Türk Euro tahvillerdeki fiyat
değişimlerini istikrarlı bir şekilde doğru olarak tahmin etmek mümkün
değildir.
4.6 Analiz Sonuçları
Yapılan analiz sonucu ulaşılan bulgular aşağıdaki tablolarda sunulmuştur.
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Tablo

4.2

: TR010731399 Seri Numaralı Euro Tahvilin Durasyon ve

Konvekslik Hesaplamaları
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Şekil 4.2 : TR010731399 Seri Numaralı Euro Tahvilin Durasyon İle Yaklaşık
Fiyat Tahmini
DURATION İLE YAKLAŞIK FİYAT TAHMİNİ

9,00

8,00
7,43
7,00

6,85
6,39
6,15

6,00

5,00

4,94

DURATION
4,32

Doğrusal (DURATION)

4,30

4,00
3,56
3,00
2,77
2,00

1,84

1,00

1,00

0,00
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Yukarıdaki tabloda TR010731399 seri numaralı Euro tahvilin durasyon ve
konvekslik değerleri gösterilmiştir. Buna göre; durasyon değerleri modelde
beklendiği gibi bir trend izleyerek, vade yaklaştıkça düşmektedir. Piyasa
fiyatından sapmaları veya diğer bir ifadeyle, durasyon değeri tarafından
açıklanamayan fiyat farklılıklarını belirlemek için konvekslik değerleri de
hesaplanmıştır. Yukarıdaki tabloya göre, piyasadaki oluşan işlemler hacmine
bağlı olarak %1 lik fiyat değişiminin her bir yıldaki tahvil değerindeki etkisi
farklılıklar göstermiştir. Dolayısıyla konveksliği de esas alan tahminler tahvil
fiyat değişimlerini daha iyi öngörebilmiştir.
Nitekim Nisan 2001 yılındaki faiz değişmeleri ve fiili piyasa fiyatlarındaki
değişimi ex-post bir yaklaşımla tahmin testi yapıldığında; faizdeki değişim %1.063; fiyattaki fiili değişim 5,69 YTL; Durasyon formülüne göre
hesaplanan fiyat değişim tahmini 6,15; konvekslik ile hesaplanan fiyat
değişimi ise 6,01 YTL olduğu tespit edilmiştir. Diğer bir ifadeyle
hesaplamalarda konvekslik değeri daha doğru/hassas fiyat değişim
tahminine imkân verdiği tespit edilmiştir.
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2000 yılının nisan ayında çıkan ve 02.09.2010 yılına kadar vadesi olan
Euro tahvilin durasyon ile fiyat tahmini yukarıdaki grafikte verilmiştir. Buna
göre durasyon tahvil fiyatlarındaki değişimi 2005 yılına kadar oldukça duyarlı
olduğunu tahmin edilmekte, 2003–2007 yılları arasında ise dalgalı bir öngörü
görülmüştür. Bu trendin oluşmasında özellikle uluslar arası piyasalarda
ortaya çıkan belirsizlikler ve fon hareketleri belirleyici olmuştur. 2006
yılındaki 4.30 değeri fon girişi sonucu oluşan fiyat artışlarını ve faiz
düşüşlerini temsil etmektedir, yani durasyon olması gerekenden daha
yüksek düzeyde gerçekleşmiştir.
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T a b l o 4 . 3 : TR10652448 Seri Numaralı Euro Tahvilin Durasyon ve
Konvekslik Hesaplamaları
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Şekil 4.3: TR10652448 Seri Numaralı Euro Tahvilin Durasyon İle Yaklaşık
Fiyat Tahmini
DURATION İLE YAKLAŞIK FİYAT TAHMİNİ

8,00

7,00

7,00
6,61
6,34
6,03

6,00

5,00

4,85
4,26

4,26

DURATION

4,00
Doğrusal (DURATION)
3,56
3,00
2,77
2,00

1,92

1,00

1,00

0,00
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Tabloda TR10652448 seri numarası 30 yıl vadeli olarak ihraç edilen Euro
tahvilin faiz oranı 0,1188’dir.
Yukarıdaki tabloda Euro tahvilin durasyon ve konvekslik değerleri
hesaplanıp, durasyon değerleriyle hesaplanan yaklaşık fiyat tahmini grafik ile
gösterilmiştir.
Yapılan analizler içerinde vadesi en uzun olan Euro tahvildir. Durasyon ile
tahvilin vadesi arasında doğru bir orantı bulunmaktadır. Yani, tahvil vadesi
ne kadar uzunsa, piyasa fiyatındaki değişimlere duyarlılık o ölçüde yüksek
olmaktadır. Teorik beklenti ile uyumlu bir sonuçtur.
Kasım 2003 yılındaki faiz ve piyasa fiyatlarındaki dönem sonu değişimler
için tahmin yapıldığında; faizdeki değişim -%0.53; fiyattaki fiili değişim 6,70
YTL; durasyon formülünü göre hesaplanan fiyat değişimi tahmini 7,61;
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konvekslik ile hesaplanan fiyat değişimi ise 7,57 YTL dir. Bu yıl için yapılan
hesaplamalarda gerçekleşen fiyatlara yakın fiyatlar tahmin edilmiştir.
Fakat Kasım 2006 yılındaki faiz ve piyasa fiyatlarındaki değişimi ex-post
bir yaklaşımla tahmin testi yapıldığında, faizdeki değişim -%0.10; fiyattaki fiili
değişim 1,51 YTL; durasyon formülünü göre hesaplanan fiyat değişimi
tahmini 6,43; konvekslik ile hesaplanan fiyat değişimi ise 6,43 YTL dir. Bu yıl
için tahmin edilen fiyat değişimlerinde durasyon ve konvekslik modelleri aynı
sonucu vermiş; çünkü faizlerdeki değişim %,10 (10bp) gibi çok küçük
düzeylerde gerçekleşmiştir.
Tahminlerle piyasadaki fiili fiyat arasındaki bu düzeyde yüksek bir
sapmanın varlığı büyük oranda söz konusu dönemde Türkiye yönelik portföy
yatırım girişlerinin yüksekliğinden kaynaklanabilir.
Durasyon ile yaklaşık fiyat tahmini grafiğine baktığımızda ise 2000–2001
ve 2004–2005 yılları arasında fon çıkışı sonucu fiyat düşüşlerinden dolayı
durasyon katsayıları trend eğrisinin altında kalmıştır.
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T a b l o 4 . 4 : TR010445361 Seri Numaralı Euro Tahvilin Durasyon ve
Konvekslik Hesaplamaları
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Şekil 4.4: TR010445361 Seri Numaralı Euro Tahvilin Durasyon İle Yaklaşık
Fiyat Tahmini
DURATION İLE YAKLAŞIK FİYAT TAHMİNİ

4,00
3,77
3,50
3,22
3,00
2,82
2,50

2,43
DURATION

2,00

1,98

Doğrusal (DURATION)

1,50

1,49

1,00

1,00

0,50

0,00
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

TR010445361 seri numarası ile 2000 yılında ihraç edilen Euro tahvilin
vadesi 30.11.2006 ’ dır. Faiz oranı ise 0.0963 dür.
2001 yılının nisan ayında gerçekleşen faiz ve fiyat değişimlerini dönem
sonunda yapılan bir test ile tahmin yaptığımızda; faizdeki değişim -%0.71;
fiyatta gerçekleşen değişim ise 3,20 YTL dir. Durasyon formülüne göre
hesaplanan fiyat değişim tahmini 3,09 YTL; konvekslik ile hesaplanan fiyat
değişimi ise 3,19 YTL dir. Bu yılda gerçekleşen fiyatları tahmin etmekte
konvekslik durasyona oranla daha doğru fiyat tahmininde bulunmuştur.
Durasyon ile tahmin grafiğinde ise,

2001 – 2002 yılları arasında bu

tahvilde f o n çıkışı olması nedeniyle durasyon değerlerinin küçük de olsa
trend değerin altında gerçekleştiği gözlenmiştir. Grafiğin tamamı ele
alındığında oldukça istikrarlı sayılabilecek bir durasyon değerinin olduğu
tespit edilmiştir.
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T a b l o 4 . 5 : TR009912924 Seri Numaralı Euro Tahvilin Durasyon ve
Konvekslik Hesaplamaları

118

Şekil 4.5: TR009912924 Seri Numaralı Euro Tahvilin Durasyon İle Yaklaşık
Fiyat Tahmini
DURATION İLE YAKLAŞIK FİYAT TAHMİNİ

8,00

7,00

6,94
6,64
6,41
6,16

6,00

5,00

4,92
4,29

4,28

DURATION

4,00
Doğrusal (DURATION)
3,56
3,00
2,77
2,00

1,92

1,00

1,00

0,00
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2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

TR009912924 seri numarası ile 1999 yılının kasım ayında çıkan Euro
tahvilin vadesi 15.06.2009 yılına kadardır. Faiz oranı ise 0.1238 dir.

Tabloda Euro tahvilin aritmetik fiyat ortalaması, durasyon değerleri,
nakit akımları, bugünkü değerleri ve konvekslik değerleri hesaplanarak
sunulmuştur. Yapılan bu hesaplamalara göre durasyon değerleri ile yaklaşık
fiyat tahmini grafiği çizilmiştir.

Bu hesaplamalar sonucunda, bugünkü değerlerin yıllara göre toplamı
69,157–117,670 YTL aralığında değişmektedir. Aritmetik fiyat ortalamaları
ise, 104,09–108,33 YTL aralığındadır.
Durasyon verileri ile yaklaşık fiyat tahmini grafiğinde; 2002 yılındaki 6,16
değeri fon girişi sonucu oluşan fiyat artışlarını ve faiz düşüşlerini temsil
etmektedir. 2003–2008 yılları arasında ise dalgalı bir davranış göstermiştir:
2001 yılındaki krizle beraber fon girişleri sonucu fiili durasyon değerleri trend
değerinin üzerinde yer alırken 2002 en yüksek düzeye ulaşmış, 2004’e kadar
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düşüş eğilimi göstermiştir. 1 yıllık aşırı alımları takiben trend değerin altına
düşmüş 2005 yılından itibaren tekrar trend değerin üzerine çıkmıştır. Bu
eğilimin oluşmasında özellikle uluslar arası piyasalarda ortaya çıkan
belirsizlikler fon hareketleri belirleyici olmuştur.
Analize dâhil edilen tahvilin Kasım 2003 yılında faizdeki değişim %,67 fiyattaki değişim 3,20 YTL; Durasyon ile tahmin edilen fiyat değişimi 3,70
YTL; konveksite ile hesaplanan fiyat değişimi ise 5,99 YTL olmuştur. Bu
örneğimizde konvekslik daha zayıf bir tahmin yapmıştır.

Bu sonucun

oluşmasında vadeye kadar kalan sürenin göreceli kısalığı ve faiz
oranlarındaki göreceli %5’lik bir düşüşün etkisi ve dalgalı piyasa şartlarının
etkisi olabilir.
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T a b l o 4 . 6 : TR009326677 Seri Numaralı Euro Tahvilin Durasyon ve
Konvekslik Hesaplamaları
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Şekil 4.2: TR009326677 Seri Numaralı Euro Tahvilin Durasyon İle Yaklaşık
Fiyat Tahmini
DURATION İLE YAKLAŞIK FİYAT TAHMİNİ
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2008

TR009326677 seri numarası ile ihraç edilen Euro tahvilin vadesi
15.12.2008 yılında dolmaktadır. Faiz oranı ise 0.12 dir.
2001 yılının temmuz ayındaki faiz değişimleri ve piyasa fiyatlarındaki
değişimleri ex-post bir yaklaşımla tahmin edilmek istenirse, faizdeki değişim %0,28; fiyattaki fiili değişim 1,24 YTL dir. Durasyon formülüne göre
hesaplanan fiyat değişim tahmini 3,85; konvekslik ile hesaplanan fiyat
değişimi ise 3,85 YTL dir. Bu yıl için yapılan fiyat öngörülerinde durasyon ve
konvekslik hesaplamaları aynı sonuçu vermesi nedeniyle yetersiz kalmıştır.
Öngörülen ile gerçekleşen fiyat arasındaki farkın bu kadar çok olmasındaki
sebepler arasında, yukarıdaki grafikte de görüleceği üzere, o dönemde
yapılan aşırı satışların diğer bir ifadeyle fon çıkışlarının fiyatlar üzerine
yaptığı baskı gösterilebilir.
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Söz konusu Euro tahvilin durasyon değerleri incelendiğinde; 2002
yılında trend değerin üzerinde en tepeye ulaşırken, takip eden dönemde
trende yaklaşmış, 2005 yılına kadar trend değerin altında gerçekleşmiştir.
2007 yılını takiben bu tahvile yönelik fon çıkışlarının de etkisiyle durasyon
değeri trend değerin altına kadar inmiştir.
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T a b l o 4 . 7 : TR008597111 Seri Numaralı Euro Tahvilin Durasyon ve
Konvekslik Hesaplamaları
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Şekil 4.7: TR008597111 Seri Numaralı Euro Tahvilin Durasyon İle Yaklaşık
Fiyat Tahmini
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TR008597111 seri numarası ile 2000 yılının nisan ayında ihraç edilen
Euro tahvilin vadesi 20.04.2006 yılına kadardır ve faiz oranı % 7’ dir.
2001 yılının temmuz ayındaki faiz değişimleri ve fiili piyasa
fiyatlarındaki değişmeler dönem sonunda yapılan bir testle tahmin edilmek
istenildiğinde, faizdeki değişim -%1,97; fiyattaki fiili değişim 4,88 YTL dir.
Durasyon formülüne göre hesaplanan değişim tahmini 2,10YTL; konvekslik
ile hesaplanan fiyat değişimi ise 2,07 YTL dir. 2001 yılının temmuz ayında
piyasadaki işlemler öngörüldüğü şekilde gerçekleşmiştir. Konvekslik
yaklaşımı Durasyon yaklaşımına oranla ise daha zayıf bir performans
göstermiştir.
Analize dahil edilen söz konusu bu Euro tahvile ilişkin Durasyon
değeri diğer

tahvillerde olduğu gibi oldukça dalgalı bir seyir izlemiştir:

Örneğin, 2001-2002 yılları arasında fiili Durasyon değeri trend değerin
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altında gerçekleşirken; 2003 – 2004 yıllarında ise tam tersi, fiili Durasyon
değerleri trend değerlerin az da olsa üzerinde gerçekleşmiştir. Takip eden
yıllarda aşağı doğru eğilim devam etmiştir. Bu tahvil örneğinde Durasyon
fiyat değişimini konveksliğe oranla daha iyi tahmin etmiştir.
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T a b l o 4 . 8 : TR008123535 Seri Numaralı Euro Tahvilin Durasyon ve
Konvekslik Hesaplamaları
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Şekil 4.8: TR008123535 Seri Numaralı Euro Tahvilin Durasyon İle Yaklaşık
Fiyat Tahmini
DURATION İLE YAKLAŞIK FİYAT TAHMİNİ
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TR008123535 seri numarası ile 2000 yılının nisan ayında ihraç edilen
tahvilin vade süresi 22.10.2007 yılına kadardır. Faiz oranı ise 0.0813 tür.
2002 yılının kasım ayındaki faiz değişmeleri ve fiili piyasa fiyatlarındaki
değişimi ex-post bir yaklaşımla tahmin testi yapıldığında; faizdeki değişim %1.14; fiyattaki fiili değişim 4 YTL; Durasyon formülüne göre hesaplanan
fiyat değişim tahmini 2,84YTL; konvekslik ile hesaplanan fiyat değişimi ise
2,82 YTL olduğu tespit edilmiştir. Bu sonuçlarla Durasyon yaklaşımının daha
hassas fiyat değişim tahminine imkân verdiği tespit edilmiştir.
Durasyon değerlerinde 2001 – 2002 döneminde fiili Durasyon değerleri
trend değerin altında; 2003 – 2005 yılları arasında trend değerin az da olsa
üzerinde gerçekleşmiş, takip eden yıllarda ise trend değere yaklaşarak
oldukça istikrarlı bir seyir göstermiştir.
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BÖLÜM V
SONUÇ VE ÖNERİLER
5.1 Sonuç
Türkiye ekonomisinde son yıllarda yaşanan istikrara rağmen mali
piyasalardaki kırılganlıkların devam ediyor olması literatürde yoğun bir
kullanım alanı bulmuş olan modellerin tahmin gücünü sınırladığı dolayısıyla
da etken kullanımını da kısıtladığı tespit edilmiştir.
Analizler için yapılan yorumlar, ekler bölümünde bulunun EMBI değerleri
ile ülkemizde gerçekleşen enflasyon oranları alınarak yapılmıştır.
Piyasa faiz oranlarındaki değişim ve bunun tahmini için kullanılan
Durasyon ve konvekslik modeli 7- 30 yıl vadeli Euro tahviller üzerinde test
edilmiştir. Varılan sonuçlar ise aşağıdaki gibidir:
1. Genel olarak incelendiğinde fiyat değişimlerin hassas tahmininde
Konvekslik beklenenin aksine düşük bir performans göstermiştir.
Örneğin, Analize dâhil edilen TR009912924 seri numarası ile 1999
ihraç tarihli tahvilin Kasım 2003 yılında faizdeki değişim %-,67 fiyattaki
değişim 3,20 YTL; Durasyon ile tahmin edilen fiyat değişimi 3,70 YTL;
konvekste ile hesaplanan fiyat değişimi ise 5,99 YTL olmuştur. Bu
örneğimizde konvekslik daha zayıf bir tahmin yapmıştır.

Yani önemli

bir hata gerçekleşmiştir.
2. Vadesi kısa olan tahvillerde durasyon ve konvekslik yöntemlerine
göre

yapılan

tahminler

çelişkili

sonuçlar

vermiştir.

Örneğin,

TR010445361 seri numarası ile 2000 yılında ihraç edilen euro
tahvilde 2001 yılının nisan ayında gerçekleşen faiz ve fiyat
değişimlerini dönem sonunda yapılan bir test ile tahmin yaptığımızda;
faizdeki değişim -%0.71; fiyatta gerçekleşen değişim ise 3,20 YTL dir.
Durasyon formülüne göre hesaplanan fiyat değişim tahmini 3,09 YTL;
konvekslik ile hesaplanan fiyat değişimi ise 3,19 YTL dir. Bu yılda
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gerçekleşen fiyatları tahmin etmekte konvekslik durasyona oranla
daha

doğru

fiyat

tahmininde

bulunmuştur.

Buna

karşın,

TR009326677 seri numarası ile ihraç edilen Euro tahvilde 2001 yılının
temmuz ayındaki faiz değişimleri ve piyasa fiyatlarındaki değişimleri
ex-post bir yaklaşımla tahmin edilmek istenirse, faizdeki değişim

-

%0,28; fiyattaki fiili değişim 1,24 YTL dir. Durasyon formülüne göre
hesaplanan fiyat değişim tahmini 3,85; konvekslik ile hesaplanan fiyat
değişimi ise 3,85 YTL dir. Bu yıl için yapılan fiyat öngörülerinde
durasyon ve konvekslik hesaplamaları aynı sonuçu vermesi nedeniyle
yetersiz kalmıştır.
3. Tahvil vadeleri yöntemlerin hassasiyetini önemli oranda bozmuştur,
literatürde önerilenin aksine fiyat değişimindeki fark çok büyük oranda
artmıştır. Örneğin, Tabloda TR10652448 seri numarası 30 yıl vadeli
olarak ihraç edilen Euro tahvilin Kasım 2003 yılındaki faiz ve piyasa
fiyatlarındaki dönem sonu değişimler için tahmin yapıldığında; faizdeki
değişim -%0.53; fiyattaki fiili değişim 6,70 YTL; durasyon formülünü
göre hesaplanan fiyat değişimi tahmini 7,61; konvekslik ile
hesaplanan fiyat değişimi ise 7,57 YTL dir. Bu yıl için yapılan
hesaplamalarda gerçekleşen fiyatlara yakın fiyatlar tahmin edilmiştir.
Fakat, aynı tahvilin Kasım 2006 yılındaki faiz ve piyasa fiyatlarındaki
değişime tepkisini oldukça yanlış tahmin etmiştir;

ex-post bir

yaklaşımla tahmin testi yapıldığında, faizdeki değişim -%0.10; fiyattaki
fiili değişim 1,51 YTL; durasyon formülünü göre hesaplanan fiyat
değişimi tahmini 6,43; konvekslik ile hesaplanan fiyat değişimi ise
6,43 YTL dir.
4. Analizde, durasyon değerlerinin trendi de hesaplanmış, fon giriş ve
çıkışlarına bağlı faiz oranı değişimlerinin tahvil durasyonlarına etkisi
gösterilmeye çalışılmıştır. Buna göre, vadelere göre Durasyon
değerlerinin trend değerlerinden sapması ve bu sapmanın boyutu
farklılaşmıştır.

130

5. TR010731399 seri numaralı ve Nisan 2000’de ihraç tarihli euro
tahvilin

durasyon

değerleri

02.09.2010

yılına

kadar

grafiğe

aktarıldığında durasyonun tahvil fiyatlarındaki değişimi 2002 yılı
ortasına kadar oldukça duyarlı tahmin edebildiği, 2003–2008 yılları
arasında ise dalgalı bir tahvil fiyatı öngörüsü sunmuştur.
6. Analize dahil edilen Euro tahvillerin Durasyon grafikleri incelendiğinde
2005–2008 döneminde volatitenin yüksek olacağı tahmin edilmiştir.
Vadesi kısa olanlarda söz konusu volatilite, teorik öngörüye uygun
olarak, hızla düşmektedir.
5.2 Öneriler
Potansiyel fiyat hareketlerini tahminde yoğun olarak kullanılan Durasyon
ve Konvekslik yöntemleri çelişkili sonuçlar vermektedir.
Türk sermaye piyasasının sığlığı, fon hareketlerindeki değişimleri çok
hızlı ve yüksek oranda tahvil fiyatlarına yansıtmaktadır.
T ü r k s ermaye piyasaları

uzun vadede

hala yüksek belirsizliğini

korumaktadır. Güvenli tarafta olmak için vadenin kısa tutulması gereği ortaya
çıkmıştır.
Yatırım kararlarında, özellikle uzun vadeli yatırım kararlarında alternatif
yöntemlerin de incelenmesi sonucu nihai karar verilmelidir
Bu nedenle, elde edilen sonuçların diğer ekonometrik yöntemlerle de test
edilerek, modellerdeki sapmanın kaynakları derinlemesine araştırılmalıdır.
Genel olarak incelendiğinde ise analiz, Türk sermaye piyasalarındaki
belirsizliğe uygun sonuçlar üretmiştir.
Uygulamalı araştırmalarda kullanılacak veri setlerine ulaşım ciddi bir
engel olmaya devam etmektedir.
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