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GİRİŞ

Finansal türev piyasaların gelişimi, kurların sabit olduğu sistemin kaldırılması
sonucunda dalgalı kur politikasının uygulanmaya başlanması ve döviz kurlarında
oluşan riskin giderek artması doğrultusunda hız kazanmıştır. Riskten (belirsizlikten)
korunma ihtiyacı ile, özellikle de 1980’li yıllardan itibaren dünyadaki teknolojik
gelişmeler, sermaye akımlarındaki hareketlenme, krizlerin etkisiyle fiyatlarda oluşan
hızlı ve geniş açılı dalgalanmalar, belirsizliklerin yarattığı karar verme zorluğu, riske
karşı önlem alma, riski ölçebilme, risk yönetimi gibi ihtiyaçları ön plana çıkarmıştır.
Finansal risklerden kaçınabilmek ya da bu riskleri azaltabilmek amacıyla da yeni
finansal türevler geliştirilmiştir.
Finansal türevler, getirisi başka bir varlığın getirisinden türetilen mali
araçlardır ve bu yapıdaki araçlar yabancı para, hisse senedi, tahvil, altın gibi
varlıklara bağlıdır. Aynı zamanda finansal türevler, risk yönetimi amacı ile
kullanıldığında, finansal krizlerin etkisini yumuşatan ve şirketlerin devamlılığını
sağlayan kurtarıcılar olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu araçların maliyetinin düşük,
kaldıraç etkisinin yüksek olması gibi nedenlerden dolayı cari piyasada karşılaşılan
risklerin üstlenilmesinde veya doğrudan kazanç sağlanmasında önemli bir paya
sahiptir.
Günümüzde finansal türevlerin kullanımı giderek yaygınlaşıp, çeşitliliğini
günden güne artırmakta ve bu araçlar için özel piyasalar kurulmaktadır. Gözlemlenen
bu gelişmeler, türev piyasaların öneminin gün be gün arttığının bir göstergesi olarak
kabul edilmektedir.
Türev piyasaların alt basamaklarından biri olan opsiyonlar, ilk defa tarım
ürünleri üzerinde uygulanmış ve günümüze kadar hızlı bir gelişim göstermiştir.
Opsiyonların en önemli özelliği; sözleşmeden doğan hakkı elinde tutan tarafın,
sözleşmenin vadesi geldiğinde işlemi yapmaktan vazgeçebilme alternatifine sahip
olmasıdır. Bu nedenle de opsiyonlar, dünyada yaygın bir kullanım alanına sahip
türev ürünlerdendir.
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Opsiyonlar, öncelikli olarak riskten korunmak amacıyla kullanılmasına rağmen
bunun dışında; yatırım amaçlı, arbitraj amaçlı ve spekülatif amaçlı kullanılmaktadır.
Aynı zamanda çoğunlukla organize borsalarda işlem gören opsiyonların vade,
alınacak teminatlar, sözleşme büyüklüğü, fiyat adımları gibi işlem kriterleri ilgili
borsalar tarafından belirlenerek bir standartlaştırılma uygulanmaktadır. Bu
standartlaştırılmanın temelinde ise, piyasanın likit olmasını sağlayabilme düşüncesi
büyük bir payda yer almaktadır.
Zamanla opsiyonların yaygınlaşması ile opsiyon fiyatlama modellerine olan
ilgi artmış ve bu konuda akademik araştırmalar ivme kazanmıştır. Ayrıca, finans
alanında matematiksel modellerle hesaplamalara dayanan opsiyonlarla ilgili olarak
opsiyon fiyatlama modelleri, duyarlılık analizleri, simulasyon teknikleri gibi risk
yönetim tekniklerinin kullanımı da günümüzde günden güne başarı sağlamaktadır.
Bu çalışmanın amacı, opsiyonları ve opsiyon primine etkide bulunan
faktörlerin basamağı olarak duyarlılık faktörlerini riske karşı inceleyip, yatırımcıların
kar zarar profillerini çizebilmektir.
Yukarıda belirtilen faktörler göz önünde bulundurularak hazırlanan çalışmanın
birinci bölümünde, opsiyonların tarihsel gelişimi, opsiyonlara ait temel kavramlar,
opsiyon çeşitleri ve opsiyonlarla diğer türlerin karşılaştırılmasına yer verilmiştir.
Çalışmanın ikinci bölümünde, opsiyon priminin temel dinamikleri “opsiyon
fiyatına etki eden faktörler” başlığı altında incelenip, duyarlılıkları (greeks) ele
alındıktan sonra, opsiyon fiyatlama modelleri incelenerek özellikle Black Scholes
opsiyon fiyatlama modeli üzerinde detaylı durulmuştur.
Çalışmanın son bölümünde ise, dört ayrı cari fiyat ve iki ayrı kullanım
(anlaşma) fiyatı üzerinden, alım satım opsiyonları için tarafların karlılık durumları
Black Scholes opsiyon fiyatlama modeli’ne uygulanarak incelenmiş ve aynı datalar
kullanılarak duyarlılık analizi yapılarak çeşitli sonuçlara ulaşılmıştır.

BİRİNCİ BÖLÜM

1.OPSİYONLARIN GELİŞİMİ VE OPSİYON PİYASASININ YAPISI
1.1.OPSİYONLARIN TARİHSEL GELİŞİMİ
1.1.1. Dünya’da Opsiyon Sözleşmelerinin Tarihsel Gelişimi

Opsiyon ve vadeli işlemler gibi özel türdeki işlemlere duyulan ihtiyaç, önceden
öngörülemeyen ve müdahale edilemeyen (dış) faktörlere karşı insanların kendilerini
koruma düşüncesiyle oluşmuştur. Özelliklede tarım kesimine ait ürünlerin miktarı ve
dolayısıyla fiyatı; güneş, yağış miktarı, don olayları gibi hava şartlarına bağlı olarak
kuvvetli dalgalanmaların tesiri altında bulunduğundan dolayı, opsiyonların kaynağını
bu alanda arama ihtiyacı duyulmuştur.1
Bilinen ilk opsiyon işlemleri ile ilgili fiziki bulgular, Fenikeliler ve Romalılar
arasında yapılan ticari sözleşmelerdir. Söz konusu tarihi sözleşmeler, opsiyon
işlemlerine benzemekte olup, gemilerle taşınan malların teslimine dayanmaktadır.2
Opsiyon sözleşmelerinin ilk kullanımının, eski Yunan ve Roma devrine kadar
uzandığı elde edilen bilgiler arasındadır.3 Bilindiği gibi Thales; filozof, matematikçi
ve gökbilimcidir. Thales, yaşadığı dönemde astronomi bilgisini kullanarak, hava
durumu ve ürün rekoltesi ile ilgili tahminlerde bulunmuştur. Yapılan tahminlerden
birisi de zeytin rekoltesi ile ilgili olmuştur. Thales, bir yıl sonra zeytin rekoltesinin
fazla olacağını tahmin ederek, bölgedeki zeytin işleme atölyelerinin kullanım hakkını
ucuz bir fiyata satın almıştır. Thales’in beklentisi gerçekleşmiş ve o yıl çok iyi bir
zeytin hasatı yapılmıştır. Bunun sonucu olarak Thales, opsiyon işlemini

1
İsmail Kırca, Hukuki Yönüyle Borsa Opsiyon İşlemleri, Ankara: Banka ve Ticaret Hukuki Araştırma
Enstitüsü- Türkiye İş Bankası Vakfı-Hukuk Fakültesi, 2000, s.9.
2
Don M. Change, An Introduction to Derivatives, Third Edition, USA:The Dryden Press, 1995,s.21.
3
Güray Küçükkocaoğlu, Türev Piyasaları, Swaps ve Options, Başkent Üniversitesi İİBF, İşletme Bölümü,
s.24., 28 Eylül 2010 tarihinde http://www.baskent.edu.tr/~gurayk/finpazcarsamba12 adresinden alınmıştır.
(Çevrimiçi)
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sonuçlandırmış ve zeytin atölyelerinin kullanım hakkını satarak ilk opsiyon
sözleşmesini yapma yanında, o yıl çok iyi para kazanmıştır.4
Opsiyon işlemlerinin yoğun olarak kullanılmaya başlaması ise 1600’lü yıllarda
Hollanda’da laleler üzerine dayalı opsiyon sözleşmelerine dayanmaktadır. O yıllarda
spekülatörler tarafından lale soğanlarının fiyatı, gerçek fiyatının 1.000 katına kadar
ulaşmış, bunun üzerine lale yetiştiricileri fiyatların düşme olasılığına karşı alıcılara
opsiyon sözleşmesi satmışlar ancak, fiyatların düşmesi ile birlikte üreticiler iflas
etmiş ve bu olaydan sonra opsiyon sözleşmeleri yapılmamaya başlanmıştır.
Opsiyon piyasaları, İngiltere’de 1711 yılında North Sea şirketinin hisseleri
üzerine yazılan sözleşmelerle yeniden canlanmaya başlamış fakat, yine takas
sırasında tarafların yükümlülüklerini yerine getirmemeleri nedeniyle opsiyon
piyasası zarar görmüş ve opsiyon alım satımı yasadışı ilan edilmiştir.5
Avrupa’da iki kez başarısızlığa uğrayan opsiyonların Amerika’daki ilk
kullanımı, iç savaş zamanına rastlamaktadır. Savaş nedeniyle mal ve girdi
fiyatlarındaki istikrarsızlık, çiftçileri gelecekteki fiyat belirsizliklerine karşı tüccarlar
ve girdi sağlayanlarla sözleşme yapmaya yönlendirmiştir.
Modern anlamda opsiyon sözleşmelerine baktığımızda ise, ilk olarak 19.
yüzyılda tezgahüstü piyasalarda hisse senetleri üzerine alım ve satım hakkı sağlamak
üzerine düzenlendiği ulaşılan kaynaklar arasında olup bununla beraber, 20. yüzyıla
kadar opsiyon işlemleri ile ilgili fazla bilgi bulunmamaktadır.6 1900’lerin başında bir
grup firma Amerika’da “Put and Call Brokers and Dealers Association” isminde bir
kuruluş oluşturmuştur. Opsiyon alıcılarını ve satıcılarını buluşturmayı hedefleyen bu
kuruluş, taraf bulunamadığı durumlarda da kendisi karşı taraf pozisyonu üstlenmiş,
ancak iki taraf buluşturulduktan sonra vadeden önce pozisyonun kapatılabileceği bir
ortam sağlanmamış ve likidite sorun yaratmıştır. Likiditede sıkıntı yaşanmasının
4

İlker Parasız, Finansal Kurumlar ve Piyasalar, Ankara: Ezgi Kitabevi Yayınları, 2007, s.330.
Güray Küçükkocaoğlu, Türev Piyasaları, Swaps ve Options, Başkent Üniversitesi İİBF, İşletme Bölümü,
s.25., 28 Eylül 2010 tarihinde http://www.baskent.edu.tr/~gurayk/finpazcarsamba12 adresinden alınmıştır.
(Çevrimiçi)
6
Güray Küçükkocaoğlu, Türev Piyasaları, Swaps ve Options, Başkent Üniversitesi İİBF, İşletme Bölümü,
s.25-26., 28 Eylül 2010 tarihinde http://www.baskent.edu.tr/~gurayk/finpazcarsamba12 adresinden alınmıştır.
(Çevrimiçi)
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yanında, takas garantisi de olmadığından dolayı güvenilirlik sorunu yüzünü
göstererek, işlem maliyetlerinin oldukça yüksek seyretmesine neden olmuştur.
ABD’de 1960’lı 1970’li yıllarda döviz, hammadde, menkul kıymet gibi
ürünlerin

fiyatlarındaki

dalgalanmalar

neticesinde

ürün

sahipleri,

fiyat

dalgalanmalarından kaynaklı riskleri sınırlamaya yarayan araçların yaşamlarındaki
gereksinimlerini hissederek, bu gereksinimler doğrultusunda borsa organizasyonlu
bir opsiyon ticareti düzenlemişlerdir.
1973 yılında işlem hacmi en yüksek birkaç hisse senedi üzerine yazılı standart
alım (call) opsiyonlarının işlem gördüğü ilk borsa olan CBOE “Chicago Board
Options Exchage” kurularak, alım (call) opsiyonları üzerine işlem görmeye başlamış
ve ardından da 1977 yılında satım (put) opsiyonları aynı borsada işlem görebilmek
için yerini almıştır. CBOE öncelikli olarak, Amerikan hazine bonosu ve uzun vadeli
devlet tahvili getirilerine dayalı olacak şekilde hazırladığı faiz opsiyonlarını devreye
sokmuştur. CBOE ile opsiyon ticaretinde dünyada iki anlamda devrim yapılmıştır.
Bunlardan ilki, opsiyon sözleşmeleri CBOE sayesinde standart hale getirilmiş ve
ikinci el piyasada opsiyonların bizzat alım satıma konu olmaları sağlanmıştır. İkincisi
ise, opsiyon sözleşmelerinden doğan yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi amacıyla
“Options Clearing Corporation” (OCC) adında bir takas kurumu kurulmuştur.
1973 yılından itibaren ise dünya genelinde, sabit kur sisteminden esnek kur
sistemine geçilmiştir. Bu geçiş ile birlikte döviz kuru dalgalanmaları, finansal
kuruluşları büyük ölçüde kur riski ile karşı karşıya bırakmış ve opsiyonların önemi
giderek artmıştır.
Opsiyon ticareti konusunda günümüze yüzümüzü çevirdiğimizde, ABD’nin
bayrağı elinde tuttuğunu görebilmek mümkündür. ABD’nin lider durumda olması, bu
konuda gerekli altyapıya sahip olmasından, yatırımcılarının bilinçli bir şekilde
yönlendirilmesinden ve ülkenin yeterli seviyede ekonomik güçte olmasından
kaynaklıdır.
ABD’deki Chicago Opsiyon Borsası dışında dünyada opsiyon ticaretinde söz
sahibi olan çeşitli borsalar Tablo 1.1.’de yer almıştır.
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Tablo 1.1.Opsiyonların Gerçekleştirildiği Ülkeler ve Piyasalar

Kaynak: Mustafa Kemal Yılmaz, Hisse Senedi Opsiyon İşlemlerinin Türkiye Açısından Getireceği
Potansiyel Ekonomik ve Finansal Etkiler, Active Finans, Haziran-Temmuz 1998, s.64.

1.1.2. Türkiye’de Opsiyon Sözleşmelerinin Tarihsel Gelişimi
Opsiyon piyasalarında dünyadaki bu gelişmelere karşın, Türkiye için
opsiyonlar, çok genç finansal araçlardır. Türkiye’nin bu konuda bu kadar gecikmiş
olmasında ise, Türk ekonomisinin dışa kapalı bir yapıda olmasının etkisi büyüktür.
Buna paralel olarak vadeli piyasalara baktığımızda, bu yapıdaki piyasaların
oluşmasındaki en temel şartın, sözleşme üzerine yazılan varlığın fiyatının, cari piyasa
ortamında serbestçe belirlenebilmesi olduğunu söylemek yerinde bir ifade
olmaktadır.
1980 öncesine kadar Türkiye’de çoğu alandaki fiyatlar suni bir biçimde devlet
tarafından belirlendiğinden dolayı, ortada fiyat değişkenliği ve dolayısıyla karşı
tarafa satılması gereken bir fiyat riski söz konusu olmamıştır. Bu nedenle de 1980
öncesinde vadeli işlemler için bir gereklilik doğmamıştır. Ancak, 1980’den sonra

7

Türkiye ekonomisinde önemli gelişmeler yaşanmış ve fiyatların serbest piyasada
belirlendiği, dışa açık bir sisteme geçilmiştir. Bu durumda faizler serbest bırakılırken,
hazine ve iç borçlanma enstrümanları hızla gelişim göstererek bankacılık ve finans
siteminde de hızlı bir modernizasyon yaşanmış ve sabit kur sisteminden esnek kur
sistemine geçilmiştir.7
Türkiye’de 1980 öncesinde finansal piyasaların durumu özetlendiğinde:8
• Bir menkul kıymet piyasasının olmaması nedeniyle, şirketlerin tek finansman
kaynağı banka kredileriydi ve doğal olarak da şirketlerin hisselerini satarak
finansman sağlama imkanları yoktu,
• Pay sahipliği ile çok ortaklı şirketlerin oluşması denenmiş ancak büyük
başarısızlıklarla karşılaşılmıştı,
• TL piyasası yok denecek kadar azdı,
• Şirket ve banka sahipliği iç içe geçmişti,
• Yabancı ve yerli bankaların mali sisteme katılmalarına önemli kısıtlamalar
getirilmişti,
• Kalkınmada öncelikli sektörlere ucuz krediler sağlanıyordu,
• Tercihli kredi yolu ile birçok sektöre sübvansiyon sağlanıyor, Merkez
Bankası para politikasının oluşturulmasında tercihli krediler önemli bir yer
tutuyordu,
• Kişilerin portföylerinde döviz bulundurma olanakları yoktu,
• Kurumsallaşmış bir mali sistem yoktu.
1986 yılında İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nın (İMKB) faaliyete geçmesi
ile birlikte Türkiye Sermaye Piyasasında pozitif sıçramalar yaşanmış ve ekonomide
7

Ümit Erol, Vadeli İşlem Piyasaları – Teori ve Pratik, İstanbul: İMKB Yayınları, 1999, s.427-428.
Şükrü Binary, Kürşat Kunter, Türkiye’de Mali Liberalleşme Çabalarında Merkez Bankası’nın Rolü 19801997, Ankara: T.C.M.B. Araştırma Genel Müdürlüğü, Tartışma Tebliği No:9803, Aralık 1998, s.5.
8
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fon fazlası olanlar ile fon ihtiyacı olanlar bir araya getirilmiştir. Bunun yanında,
yatırımcıya alternatif yatırım seçenekleri sunularak işletmelerin fon yaratmalarına
imkan sağlanmıştır.
Amerika’da ve Avrupa’da uzun yıllardan beri yaygın olarak kullanılan
opsiyonların ülkemizdeki uygulamasına geç başlanmasına ve bu uygulamanın
yaygınlaşmamasına neden olarak şu hususlar gösterilmektedir:9
• Opsiyonların karmaşık bir yapısının olması ve buna bağlı olarak opsiyonlar
hakkında yeterli bilginin bulunmaması,
• Yeterli düzeyde tanıtım yapılmaması,
• Yüksek enflasyon ve ekonomideki dalgalanmalar yüzünden opsiyon
satıcısının oldukça fazla risk üstlenmesinin gerekmesi,
• Yabancı kağıtlar konusundaki bilgi birikimi eksikliği nedeni ile bu konuda
danışmanlık ve aracılık yapacak yatırım kuruluşlarının olmaması,
• Mevzuat ve alt yapı eksikliği.
Türkiye’de türev ürün piyasaların düzenlenmesine yönelik çeşitli çalışmalar
1990’ların ilk yarısından itibaren yapılmış, kanun ve yönetmelikler çıkarılıp, 1994
yılında ise İMKB bünyesinde Vadeli İşlemler Piyasası Müdürlüğü oluşturulmuştur.
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, (TCMB) 1994 yılında döviz forward
piyasasını oluşturmasının ardından, 1996 yılında İstanbul Altın Borsası (İAB) Vadeli
İşlem ve Opsiyon Borsasında altın ve dövize dayalı vadeli işlem ve opsiyon
sözleşmesi alım satımına ilişkin esaslar belirlemiştir. 2001 yılında İMKB’de ABD
doları üzerine vadeli işlem sözleşmeleri işlem görmeye, 2003 yılında ise Euro
üzerine vadeli işlem sözleşmeleri işlem görmeye başlamıştır. 23.02.2001 tarihinde
24327 sayılı Resmi Gazete’de “Vadeli İşlem ve Borsalarının Kuruluş ve Çalışma

9

Kırca, a.g.e., s.28-29.
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Esasları Hakkında Yönetmelik” yayınlanmıştır. Nihai olarak 2002 yılında ise Vadeli
İşlemler ve Opsiyon Borsası (VOB) kurulmuştur.10
Finans sektörünün zamanla mali risk sorunuyla karşılaşmasıyla firmalar,
global ekonomik dalgalanmalara karşı son derece hassas hale gelmiş ve firmaların
risk yönetimine duydukları ihtiyaç oldukça belirginleşmiştir. Türkiye’de türev
ürünlerin işlem görmekte olduğu ilk organize piyasa olan VOB’un, bu riskleri
yönetmek isteyenlere fırsatlar ve enstrümanlar sunabilmesi için çeşitli çalışmalar
yürütülmüştür.
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Karar Organı’nın 27.06.1995 tarihli toplantısı
ile söz konusu çalışmalara hız verilmiştir. 1995 yılında Sanayi ve Ticaret
Bakanlığı’nın desteği ile İzmir Ticaret Borsası (İTB) tarafından “Vadeli İşlemler ve
Opsiyon Piyasa Projesi” başlatılmıştır. 1997 yılında Chicago Opsiyon Borsası
(Chicago Board of Trade/CBOT) ile İTB arasında “İyi Niyet Antlaşması”
imzalanmıştır. Bu çalışmaların sonucunda VOB; 4 Temmuz 2002’de nihai olarak
kurulmuş, 5 Mart 2004’te faaliyetlerine izin verilmiş ve 4 Şubat 2005’te İzmir’de
faaliyetlerine resmen başlamıştır.11 Vadeli İşlemler ve Opsiyon Borsası’nın faaliyete
geçişiyle opsiyonların gelişim süreci ivme kazanmıştır.
Opsiyon işlemleri, “sıfır toplam oyunu” olarak da nitelendirilebilmektedir.
Çünkü, opsiyon işlemi sonucunda bir tarafın kaybı, diğer tarafın kazancı söz
konusudur. Aynı zamanda opsiyon işlemleri, fiyatı bugünden sabitleyerek riski
azaltma özelliğine sahiptir. Opsiyon sahibi, opsiyondan doğan hakkını sözleşmenin
geçerli olduğu süre içinde üçüncü bir şahsa devredebilmektedir. Bu durumda opsiyon
anlaşmasından doğan haklar devralana geçer. Opsiyon yükümlüsü yani opsiyonu
satan kişi ise, yükümlülüklerini devredemez.12 Bu yüzden opsiyon sözleşmeleri,
futures kontratlardan farklı olarak şarta bağlı sözleşmelerdir. Opsiyon alan, koşullara
bağlı olarak sözleşmedeki ürünü alır ya da almaz. Eğer opsiyon vadesinde ürünü

10

Nevran Karaca, Sedat Durmuşkaya, “Opsiyon Sözleşmelerine İlişkin İşlemlerin Muhasebeleştirilmesi”,
İSMMMO Yayın Organı, Hakemli Yazılar, Nisan-Mayıs 2006, Sayı:75, s.79-80.
11
Ömer Tural, Riskten Korunmada Opsiyon Sözleşmeleri Fiyatlandırma Modeli Uygulamaları, Marmara
Üniversitesi, İstanbul: Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bankacılık ve Sigortacılık Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi,
2008, s.19.
12
Uzunlar, Aktan, a.g.e., s.7.
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almak alıcı için bir avantaj sağlamıyorsa alıcı sözleşmeden vazgeçer, eğer alıcı bir
avantaj sağlıyorsa, opsiyon satıcısından yükümlülüğünü yerine getirmesini ister.13 Bu
nedenle de opsiyonlar, küçük yatırımcıya daha uygun bir nitelik göstermektedir.
Günlük hayatta opsiyonların çeşitli yaşayan örnekleri mevcuttur. Örneğin, bazı
mağazalar müşterilerine belli bir tarihe kadar kullanılması koşulu ile indirim kuponu
verirler ve müşteri o tarihe kadar bu biletle mağazaya gidip, indirimli alışveriş
yaptığında aslında bir opsiyon işlemi yapmış olur. Müşteri, bu indirim biletini
alabileceği gibi başkasına da kullanması için verebilmektedir.14
Bu örnek, birebir opsiyon olmasa da benzer mantık ile opsiyon işlemleri
yürütülmektedir.

1.2. OPSİYONLARLA İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR
1.2.1. Opsiyon Tanımı

Genel olarak opsiyon; elinde bulundurana, belirlenen süre içinde, önceden
anlaşmaya varılan fiyat (kullanım fiyatı) üzerinden, söz konusu varlığın cins ve
miktarına göre, belirlenen sayıda finansal varlığı alım ya da satım hakkı tanıyan bir
haktır ancak yükümlülük değildir. Bu amaçla, menkul değer borsalarında opsiyon
ticareti için birçok yerli ve yabancı menkul değer kote edilmektedir.15
Diğer bir ifade ile opsiyon, gelecekte bir işlem yapma veya karar alma hakkına
sahip olabilme imkanı tanırken, opsiyon sahipleri opsiyon sözleşmesinden doğan
haklarının kullanılıp kullanılmaması yönünde bir esnekliğine sahiptir. Böylece,
opsiyon alan kişi veya kurum, karar esnekliğine sahip olmaktadır.16

13

Özdemir Akmut, Sermaye Piyasası Analizleri ve Portföy Yönetimi, Ankara:1989, s.193.
Change, a.g.e., s.21.
15
Abdurrahman Fettahoğlu, Finansal Piyasalarda Yenilikler ve 1980 Sonrası Türkiye, Ankara: Banka ve
Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü, Türkiye İş Bankası Vakfı- Hukuk Fakültesi, 1991, s.27.
16
Evcan Uzunlar, Mehmet Aktan, Finansal Opsiyonlar, Gerçek Opsiyonlar ve Uygulamaları, Ankara, Gazi
Kitabevi, 2005, s.7.
14
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1.2.2. Opsiyon Fiyatı (Primi)
Opsiyon fiyatı, (primi) alım (call) ve satım (put) opsiyonu alıcılarının, opsiyon
satıcılarına ödemek durumunda oldukları ve tarafların kendi aralarında belirledikleri
ücret17 olup, her bir hisse senedi için ayrı belirlenmektedir. Opsiyon fiyatı, alıcı
tarafından kontrat satın alındığında peşin olarak ödenir. Prim, opsiyonun kullanılıp
kullanılmamasına bağlı olmaksızın geri ödenmez. Bu nedenle de prim, “opsiyon
fiyatı” olarak nitelendirilir.
Borsada işlem gören opsiyonlarda tek değişken primdir. Borsada işlem gören
hisse senedi sayısı, geçerlilik sonu ve kullanım fiyatı standarttır.18 Primler,
tezgahüstü (OTC) piyasalarda işlem hacminin belli bir yüzdesi olarak, borsalarda ise
üzerine opsiyon yazılan yabancı para başına yerel para birimi olarak talep edilir.19
Opsiyon fiyatı, belirli bir puan ve kesirli sayı ile ve $100 ($1 + işlem birimi) formülü
ile ifade edilir.20

1.2.3. Opsiyon Takas Kurumu
Opsiyon Takas Kurumu, (Options Clearing Corporation/OCC) borsaya kote
edilen opsiyonların ihraçcısı ve garantörü durumundadır. Takas Kurumu, katılan
borsalar ile Ulusal Menkul Kıymet Satıcıları Birliği’nin (National Association of
Securities Dealers/NASD) ortaklaşa sahip oldukları Chicago ve diğer Amerikan
Borsalarında işlem gören opsiyonların takası için yetkili kurumdur.21
Opsiyon Takas Kurumu iki hizmet ağırlıklı çalışmaktadır: Bunlardan ilki,
Takas Kurumu’nun her işlem için ayrı ayrı aracı konumunda olup, alım satım yapan
taraflar için risk üstlenmesidir. Kurum, bir çeşit güvenlik mekanizması olduğundan
paranın piyasaya çıkışını sağlamaktadır. Opsiyon satıcısı ve alıcısı, prim konusunda
anlaştıktan ve alıcı primi satıcıya ödedikten sonra, alıcı ile satıcı arasındaki ilişki son
bulup takas kurumu, alıcı için satıcı ve satıcı için de alıcı pozisyonunda olur.
17

Ekonomik Rapor’95,Genel Kurul Türkiye Odalar Borsalar Birliği,HC491/E36, Mayıs 1996, s.193.
Nuray Kondak, İşletmelerde Finansman Sorunu ve Çözüm Yolları, İstanbul: Der Yayınları, 2002, s.255.
19
Sudi Apak, Uluslararası Finansal Teknikler, 2. Baskı, İstanbul: Bilim Teknik Yayınevi,1995, s.38.
20
Mehmet Baha Karan, Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi, 2. Baskı, Ankara: Gazi Kitabevi, 2004, s.616.
21
Kondak, a.g.e., s.259.
18
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Opsiyon sahibi, alım hakkını kullanmak istediğinde sözleşmede geçerli olan fiyattan
dayanak varlığın bedelini takas kurumuna yatırır. Aynı şekilde satım hakkı
kullanılmak istenildiğinde de hisse senedini teslim eder. Takas Kurumu’nun temel
görevlerinden bir diğeri ise, gün içinde yapılan tüm işlemlerin kontrol ve kaydını
yaparak her üyenin net pozisyonunu belirlemektir.22

1.2.4. Marjin (Teminatlandırma)
Opsiyon sözleşmelerinde opsiyon alıcısı, opsiyondan doğan hakkını kullanıp
kullanmama serbestisine sahiptir. Opsiyon satıcısı ise, sattığı sözleşmeden dolayı
yükümlülük altına girerek zarara uğrama riski ile karşı karşıyadır. Bu durumda
opsiyon

satıcısı,

uğrayacağı

zarar

nedeniyle

yükümlülüklerinden

kaçmak

isteyecektir. Takas Kurumu, bu riski ortadan kaldırmak için opsiyon satıcısından
“marjin” denilen belli bir miktar teminat ister. Bu teminat veya depozitin nakit olarak
yatırılma zorunluluğu olmayıp, likiditesi yüksek bir kıymet de marjin olarak
yatırılabilir. Marjin, iki aşamadan oluşur: İlk aşamada başlangıç marjı (initial marjin)
olarak nitelendirilen meblağ, satışın yapıldığı gün yatırılarak ve her gün değişen
koşullara göre yeniden belirlenir. Bu arada marjinin de belirli bir limitin altına
düşmemesi gereklidir. Bu miktara ise “korunma veya sürdürme marjini”
(maintenance marjin) denilip, marjin bu limitin altına düştüğünde satıcıdan aradaki
farkı kapatması istenilir. Bu işleme ise “marjin call” denilmektedir.23
Başlangıç marjı genelde hisse değerinin %50’si, sürdürme marjı ise hisse
değerinin %25’i olup, bir alım veya satım opsiyonu satın alındığında fiyat tümüyle
nakit ödenmelidir. Yatırımcılar böyle bir durumda marj hesaplarını kullanmaya
yetkili değillerdir. Bunun nedeni, opsiyonların kaldıraç etkisi içeriyor olması ve
marjlı alımın bu etkiyi kabul edilemez düzeyde yükseltme tehlikesinden

22

Turhan Korkmaz, Hisse Senedi Opsiyonları ve Opsiyon Fiyatlama Modelleri, Bursa: Ekin Basım Yayın
Dağıtım,1999,s.53.
23
Korkmaz, a.g.e., s.55.
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kaynaklanmasıdır. Bir yatırımcının opsiyon yazabilmesi (satabilmesi) için marj
hesabında parasının olması gereklidir.24

1.2.5. Opsiyon Uygulama Dönemleri
Opsiyonun kullanılabileceği en son gün, “vade tarihi” veya “işlem tarihi”
olarak bilinir.25 Son işlem tarihi, vadenin sona ereceği ayın üçüncü Cuma günü olup,
ertesi günü olan Cumartesi gününde opsiyon sözleşmeleri sona ermektedir. Normal
olarak hisse senedi opsiyonları opsiyon uygulama dönemi içinde ve vadeden 2 – 8 ay
önce

işleme

açılarak,

dönemin

başlangıcından

itibaren

üç

ayrı

opsiyon

dönemlerinden birinde, dört ayrı ay içinde işlem görebilirler. Tezgahüstü piyasalarda
vade tarihi taraflar arasında belirlenirken, organize opsiyon piyasalarında ise belirli
vadelere göre belirlenmiştir. Opsiyonun bağlı olduğu hisse senetleri üç dönemden
birine bağlıdır: Ocak Dönemi; Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim / Şubat Dönemi; Şubat,
Mayıs, Ağustos / Kasım ve Mart Dönemi; Mart, Haziran, Eylül, Aralık.26
Opsiyon, vade sonuna kadar uygulamaya konulmadığı takdirde, opsiyon
sahibinin opsiyon üzerinde hakkı kalmayarak, opsiyon satıcısının yükümlülükleri
ortadan kalkar ve opsiyon ile ilgili tüm haklar geçersiz olur.
Eğer, cari ayın vade tarihine henüz gelinilmemişse opsiyonun vade tarihi; cari
ay, gelecek ay ve cari dönemi izleyen iki aydır. Cari ayın vade tarihi geçtiyse vade
tarihi; gelecek ay, izleyen ay ve cari dönemin izleyen iki aydır.27 Opsiyon
sözleşmelerinde en kısa 2 aylık, en uzun ise 9 aylık vade uygulamaları mevcuttur.
Buna ek olarak, kısaca LEAPS olarak adlandırılan uzun vadeli hisse senedi
opsiyonları da sahibine üç yıl içerisinde opsiyonu kullanma hakkını verir ve LEAPS
de tıpkı vadeli opsiyonlar gibi vadenin bittiği ayın üçüncü Cumasını takip eden
24
25
24
27

Nurgül Chambers, Türev Piyasalar, 3. Basım, İstanbul: Beta Basım Yayın Dağıtım, 2009, s.71.
Ali Ceylan, Turhan Korkmaz, Finansal Teknikler, 7. Baskı, Bursa: Ekin Basım Yayın Dağıtım, 2010, s.317.
Karan, a.g.e., s.615-616.
Ceylan, Korkmaz,a.g.e., s.317.
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Cumartesi günü sona erer. Uygulamada tüm hisse senedi LEAPS’leri Ocak ayında
sona ermektedir. 28

1.2.6. Kotasyon
Kotasyon işleminde öncelikli olarak varlıklar, opsiyon borsalarında borsa
yönetimi tarafından opsiyon işlemi yapılmalarına göre gruplandırılırlar. Hisse
senetleri bu yöntemle belirlendikten sonra oluşturulacak listedeki hisse senetleri
seçiminde, işletme yöneticilerinin hiçbir etkisi bulunmamaktadır. Oluşturulan listede
öncelikli olarak büyük şirketlerin hisse senetleri yer almakla birlikte, bu sıralama ile
liste tamamlanmaktadır. Menkul kıymet borsasından farklı olarak, hisse senetleri
üzerine birden fazla borsada opsiyon sözleşmesi yapılabilmektedir.29

1.2.7. Standartlaştırma
Standart opsiyon sözleşmelerinin ortaya çıkması takas işleminin bir gereği
olup, organize olmuş borsalarda işlem gören opsiyon sözleşmelerine belli standartlar
getirilmiştir. Standartlaşma ile opsiyon borsaları daha düzenli, etkin ve akışkan bir
yapıya sahip olmuştur. Söz konusu standartlar aşağıda özetlenmiştir:30
1)

Piyasa, alım (call) ve satım (put) opsiyonları işlem görecek şekilde

düzenlenmiştir,
2)

Kullanım (işlem) fiyatları standartlaştırılmıştır. Genelde 5 ve 0 ile

biter,♣

28

3)

Her bir sözleşme, 100 tane hisse senedini içerir,

4)

Döviz opsiyonları, belirli tutarda dövizi içerir,

Korkmaz, a.g.e., s.52.
Ceylan, Korkmaz,a.g.e., s.318.
30
Korkmaz, a.g.e., s.51-52.
♣
Örneğin, ABD opsiyon borsalarında genel kullanım fiyatı 30$’dan aşağıda ise, fiyat aralıkları $21/2, $25-200’a
kadar $5’lık ve hisse senedinin fiyatının $200’dan daha yüksek olması durumunda $10’lık değişim
göstermektedir.Temettü dağıtımı söz konusu olduğunda ise, eğer sözleşme yapıldıktan sonra bölünme veya
temettü dağıtımı olursa, sözleşme bölünmeye devam eder ve temettü dağıtım oranına göre yeniden adlandırılır.
29
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5)

Sözleşmeler genellikle ofset (alıcının parayı, satıcının da malı teslim

etmesi) ile kapatılır.

1.2.8. Opsiyon İşlemcileri
Opsiyon işlemleri yapabilmek için, borsaya üye olmak gerekmektedir.31
Üyeler, borsa seans odalarında diğer üyelerle birlikte alım satım yaparlar. Opsiyon
işlemleri alım satım süreci; pazar belirleyicileri, seans komisyoncuları ve emir defter
yetkilisi başlıkları altında aşağıdaki gibi ifade edilir:

1.2.8.1. Pazar Belirleyiciler (Market Markers)
Pazar belirleyiciler, borsa tarafından kendisinden istenildiğinde belli bir
opsiyon için alış ve satış fiyatı kote eden kişi ya da kuruluştur. Alış fiyatı (bid price)
pazar belirleyicilerinin opsiyonu satın almaya, satış fiyatı (ask price) ise satmaya razı
oldukları fiyattır. Yatırımcılardan biri, bir opsiyon kontratı almak ya da satmak
istediğinde, başka bir borsa üyesi bu işlemi yapmak istemediği zaman, pazar
belirleyicisi bu işlemi yapmak durumundadır. Pazar belirleyicileri; yalnızca kendi
hesaplarına çalışırlar ve varlıklarını sürdürebilmek için opsiyonu düşük fiyattan alıp
yüksek fiyata satarak kar elde etmeyi amaçlarlar. Borsa, genelde alım satım
arasındaki farka (alım satım marjı) üst sınır getirir. Bu sınır genellikle, fiyatı
0,5$’dan düşük opsiyonlarda 0,25$’dan, fiyatı 0,5$ ile 10$ arası opsiyonlarda
0,5$’dan, fiyatı 10$ ile 20$ arası opsiyonlarda 0,75$’dan ve 20$ üstü fiyatlı
opsiyonlarda ise 1$’dan fazla olmamaktadır.32

1.2.8.2. Seans Komisyoncuları (Floor Brokers)
Bu kişiler borsa seans salonunda müşteri emirlerini yerine getirirler. Seans
komisyoncuları, borsaya üye olmayan yatırımcıların işlemlerini yerine getirerek
31
32

Kondak, a.g.e., s.260.
Chambers, a.g.e., s.69-70.
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bunun karşılığında da bir komisyon veya belirli bir ücret alırlar. Bu nedenle, fiyat
hareketleriyle pek ilgilenmezler ve müşteri için en iyi fiyatı bulmaya çalışırlar.33

1.2.8.3. Emir Defter Yetkilisi (The Order Book Offical)
Emir defter yetkilisi, borsada çalışan resmi bir kişi olup, bu kişinin kendi
hesabına çalışması söz konusu değildir.
Seans komisyoncularına iletilen emirlerin büyük bir bölümü limitli olup, bu
limit alış için ödenebilecek en yüksek fiyatı ile satış için kabul edilebilecek en düşük
fiyatı içerir. Seans komisyoncularına gelen emirlerin büyük bir bölümü limitli olduğu
için, hemen uygulanma şansları yoktur. Seans komisyoncuları, müşteri emrini, Emir
Defter Yetkilisi veya Tahta Broker’ına iletirler. Bu sistemde uzman kişi, pazar
belirleyicisi işlevinden ve limitli emirlerin kaydından sorumludur.34

1.2.9. Opsiyon Yapılma Nedenleri
Opsiyon işlemine taraf olanların beklentilerinin farklılığı, işlemin yapılma
amaçlarını da çeşitlendirmektedir. Yatırımcılar opsiyon alım satımına, aşağıdaki dört
temel nedenden biri için taraf olurlar.35

1.2.9.1. Risk Yönetimi ve Riskten Korunma
Opsiyonlar kullanıcısına, tamamı olmamakla birlikte, belirli riskleri azaltma
veya ortadan kaldırma fırsatı verir. Bir opsiyon sözleşmesi bir varlığın değer
kaybetme riskini azaltmak veya ortadan kaldırmak amacıyla kullanılır.

33
34
35

Chambers, a.g.e., s.70.
Kondak, a.g.e., s.260-261.
Kürşat Yalçıner ve diğerleri, Finansal Teknikler ve Türev Araçlar, Ankara: Gazi Kitabevi, 2008, s.288.
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1.2.9.2. Kaldıraçlı Spekülasyon
Kaldıraç, yatırılan teminat sayesinde hesapta bulunan miktar üzerinden işlem
yapabilme hakkıdır. Burada kaldıraç terimi, yatırımcının veya spekülatörün az bir
sermaye yatırımı ile çok daha yüksek varlık tutarını kontrol edebilmesi anlamında
kullanılmaktadır. Yatırımcıların çoğunun opsiyonları tercih edip kullanmalarının
nedeni de, kaldıraç etkisi neticesinde, aynı miktarda para ile sözleşmeye konu olan
varlığın fiyatı üzerine daha fazla işlem yapabilme olanağının sağlamasından
kaynaklanmaktadır.36

1.2.9.3. Arbitraj
Arbitraj, aynı ve eşit miktardaki bir varlığın, eş zamanlı olarak bir piyasadan
alınıp diğer piyasada yüksek bir fiyattan satılarak, riske girmeden fiyat
farklılıklarından dolayı kar elde etme imkanı yaratan işlemdir.
Opsiyon arbitrajcıları, bir opsiyonun primindeki veya sözleşmeye konu olan
varlığın fiyatındaki değişiklikleri izler ve fiyatlar farklılaştığında opsiyonu satın
alırlar. Fiyat farklılıkları kısa süreli olur. Bu nedenle bir arbitrajcı bir opsiyon satın
alarak pozisyon açar ve sonra opsiyonu satarak pozisyonu kapatır.

1.2.9.4. Getiri
Getiri kavramı, alım opsiyonlarında karşılığı olan ve karşılığı olmayan
opsiyonların satımında farklılık göstermektedir. Yatırımcıların çoğu, ek gelir elde
etmek için, karşılığı portföylerinde tuttukları menkul kıymetler olan opsiyonlar
yazarlar.
Karşılıksız alım (call) opsiyon satımında getiri; opsiyon satıcısı karşılıksız bir
işleme girip gerçekte sahip olmadığı bir varlık üzerine opsiyon yazmıştır. Böyle bir
durumda opsiyon satan yatırımcı, opsiyon anlaşmasının şartlarını yerine getirebilmek
36

Öztin Akgüç, Finansal Yönetim, Yenilenmiş 7. Baskı, İstanbul: Avcıol Basım Yayın,1998, s.733.
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için opsiyon konusunu oluşturan varlığı çok yüksek fiyatlardan satın almak zorunda
kalabilir. Yani, bir alım (call) opsiyonunun vadesi dolmadan işleme konulması
durumunda, varlığı teslim etmek gerektiğinden opsiyon satıcısı, daha sonra
oluşabilecek varlık fiyatındaki düşüşten sağlayabileceği kardan vazgeçerek varlığı
piyasadan yüksek fiyatla hemen satın almak zorunda kalabilmektedir. Bu nedenle
karşılıksız opsiyon yazımı, yüksek risk taşıyan bir stratejidir.37
Karşılığı olan alım (call) opsiyonunun satımında getiri değerlendirildiğinde ise;
bu sistemde opsiyon satıcısı, teslim edilmesi gereken dayanak varlığına sahiptir ve
doğal olarak alım (call) opsiyonunun satılabilmesi mümkündür. Böylece karşılığı
olan opsiyon satışı, karşılıksız (açık) satışa göre daha az risk taşıyan gelir odaklı bir
strateji olur. Çünkü, olabilecek en kötü durum; yatırımcının sahip olduğu varlığını
piyasa fiyatının altında bir fiyattan satma zorunluluğunun olmasıdır.38

1.3. OPSİYON ÇEŞİTLERİ
1.3.1. Opsiyonda Taraflar ve Opsiyon Türleri
Her opsiyonda “alıcı” (buyer, holder) ve “satıcı” (seller, writer) olmak
üzere iki taraf vardır. Opsiyon, alıcı ve satıcı arasında yapılan bir anlaşma olduğuna
göre, bu anlaşmayla opsiyonu satın alan taraf, belirli bir fiyat üzerinden opsiyon
konusu varlığı alma veya satma hakkına sahip olurken, satıcı ise; alıcı talep ettiği
takdirde önceden anlaşılmış olan fiyat üzerinden varlığı teslim etme yükümlülüğüne
girmiş olur.
İki çeşit opsiyon türü olup bunlar; “alım opsiyonu” (call option) ve “satım
opsiyonu” (put option) olarak ifade edilmektedir. Opsiyon satın alan tarafa “Opsiyon
Alan” denilip, opsiyon satma işleminde (opsiyon yazmak) sözleşme şartlarını yerine
getirmek zorunda olan kişiye ise “Opsiyon Satıcısı” denilmektedir. Opsiyonu satan
tarafın pozisyonu “açık pozisyon” veya “kısa (short) pozisyon”, satın alan tarafın

37
38

Chambers, a.g.e., s.71.
Chambers, a.g.e., s.72-73.
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pozisyonu ise “uzun (long) pozisyon” olarak adlandırılır.39 Alım (call) ve satım (put)
opsiyonlarını detaylandıracak olursak;

1.3.1.1. Alım Opsiyonu (Call Option)
Sahibine belirli bir dayanak varlığı, bugünden belirlenen bir fiyat üzerinden,
belirli bir vade içerisinde veya sonunda satın alma hakkı veren opsiyona “alım
opsiyonu” (call option) denir. Alım (call) opsiyonunda, opsiyonu satan taraf, söz
konusu yatırım aracına sahip olmak zorunda değildir. Opsiyonu çıkaran, (satıcı) bu
yatırım aracına sahipse bu işleme “covered” (karşılıklı) sahip değilse “naked” veya
“uncovered” (karşılıksız) adı verilmektedir. Özellikle, karşılıksız alım (call)
opsiyonlarında, alıcının satıcıdan varlıkların teslimini istemesi durumunda varlıkların
teslim edilmesi gerekir.40
Opsiyon sahibi, (alan) opsiyon alarak açılış işlemini ve opsiyon satarak da
kapanış işlemini gerçekleştirmiş olur. Opsiyon satan (veren) ise, opsiyon sahibinin
aksine opsiyon satarak açılış işlemini ve opsiyon alarak da kapanış işlemini
gerçekleştirmiş olur.41
Alım (call) opsiyonu alan (tarafın amacı, spekülatif sermaye kazancı ya da
riskten korunma isteğidir. Alım (call) opsiyon alıcısının beklentisi, gelecekte ilgili
dayanak varlığın fiyatının artması yönündedir ve bugünden, ilgili varlığın fiyatını
sabitlemek için call opsiyonu satın alır. Opsiyon alırken opsiyon sahibinin, vade
bitirimde opsiyonunu kullanması, varlığını azaltacaksa opsiyonunu kullanmaz.
Çünkü, opsiyon sahibi, daha önce de belirtildiği gibi opsiyondan doğan hakkını
kullanıp kullanmama serbestisine sahiptir.42 Bu durumda, karşı tarafın ödediği primin

39

Naci A. Arıkan, Türev İşlemlerin Hukuki ve Vergisel Boyutu, İstanbul: Maliye Hesap Uzmanları Derneği
Yayını, 2000, s.5.
40
Sadi Uzunoğlu, Para ve Döviz Piyasaları, Genişletilmiş 3.Basım, İstanbul:Literatür Yayıncılık,2007,s.48-49.
41
Karan, a.g.e., s.603-604.
42
Donald L. Kuskin, Donald L. Luskin, Index Options and Futures, First Edition, USA:John Wiley&Sons,
Inc., 1987, s.79.

20

iadesi söz konusu değildir. Opsiyon sahibi, opsiyonu kullanmanın avantajlı olduğuna
inandığında opsiyonu kullanır.
Alım (call) opsiyon satan tarafın beklentisi ise, alıcının aksine fiyatların
düşeceği yönündedir. Call opsiyon satıcısı, opsiyon sözleşmesini satarak opsiyon
primini gelir olarak alır ve dayanak varlığının fiyat değişimlerine göre opsiyon
alıcısının kararını bekler. Eğer dayanak varlığının fiyatı yükselirse, karşı taraf
opsiyonunu kullanarak alacağından, pazarda yüksek fiyatlı olan dayanak varlığı,
kullanım (anlaşma) fiyatından karşı tarafa satarak zarar edecektir. Opsiyon satanın
para kazanabilmesi, opsiyon alıcısının opsiyon sözleşmesini uygulamaması ile olur.
Bu durum ise ancak, alım (call) opsiyonda, dayanak varlık fiyatının kullanım
fiyatından daha az olması durumunda söz konusudur.
Örneğin, x hisse senedi düzenlenmiş bir opsiyonda her bir hisse senedi için
sözleşme fiyatının 5000 TL; opsiyon priminin ise 300 TL olduğunu kabul edersek;
alım (call) opsiyonunda, opsiyon alıcısı her bir hisse senedi için 300 TL prim
ödeyerek, söz konusu hisse senetlerinin her birini 5000 TL’den alım hakkına sahip
olurken, satım (put) opsiyonunda ise opsiyon alıcısı başlangıçta yine 300 TL prim
ödeyerek hisse senetlerini sözleşme fiyatından satma hakkına sahip olur. Burada
sahip olunan hakkın kullanıp kullanılması hisse senedinin cari fiyatına bağlıdır.43
Alım (call)

opsiyonları, sahiplerine sorumluluk yüklemezken, opsiyon

alıcısının opsiyon hakkını kullanması durumunda opsiyon satıcısı, sözleşmeye konu
olan değerleri satmak zorundadır.44
Aşağıdaki

Şekil

1.1.’de

alım

(call)

opsiyonu,

alıcı

açısından

değerlendirildiğinde; alım (call) opsiyonu alıcısının teorik olarak potansiyel karı
sonsuzdur. Çünkü, kullanım fiyatının piyasa fiyatının altında kalma potansiyeli
sonsuz görünmektedir. Buna karşın riski ise yalnızca ödeyeceği opsiyon primi ile
sınırlı kalır. Bu durum alım (call) opsiyonlarını, küçük yatırımcılar için cazip bir
43

Yeni Bir Yatırım Alternatifi Olarak Hisse Senedi Opsiyonları ve Hisse Senedi Yatırımları İle İlgili Risk,
Getiri ve Gelecekle İlgili Beklentiler Açısından Karşılaştırılması, Ankara: 1999, S:16, s.2., 17 Eylül 2010
tarihinde
http://www.mevzuatdergisi.com/1999/04a/03.htm
adresinden
alınmıştır.
(Çevrimiçi)
44
Ceylan, Korkmaz, a.g.e., s.319.
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duruma getirir ve bu durumda vade sınırı göz önünde bulundurulmak zorundadır.
Burada, alıcının kara geçebilmesi için, bu sınırlı vade içinde söz konusu varlığın
fiyatının kullanım fiyatının üstüne çıkması gerekir. Aksi durumda yani fiyatın
yeterince yükselmediği durumda alıcı opsiyonu eksersiz edemeyecek, ödediği prim
kadar zarar edecektir.

Şekil 1.1. Alıcı Açısından Alım (Call) Opsiyonu

Kaynak: Sadi Uzunoğlu, Para ve Döviz Piyasaları, Genişletilmiş 3. Basım, İstanbul: Literatür
Yayıncılık, 2007, s.49.

Şekil 1.2. Satıcı Açısından Alım (Call) Opsiyonu

Kaynak: Sadi Uzunoğlu, Para ve Döviz Piyasaları, Genişletilmiş 3. Basım, İstanbul: Literatür
Yayıncılık, 2007, s.49.
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Şekil 1.2.’den de görüleceği üzere, alım (call) opsiyonu satıcısı, eğer
tahminlerinde yanılırsa, riski sonsuz iken ve sınırlı bir kazanç ile karşı karşıya
gelecektir. Burada elde edilebilecek maksimum kar, başlangıçta alınan prim ve hisse
senetlerinin gerçekleşen fiyatlarının kullanım fiyatlarından düşük olması durumunda
elde edilen getiri kadar olur.
Alım (call) opsiyonu kısaca değerlendirildiğinde;45
- Gelecekteki cari fiyat, kullanım fiyatından düşük olursa; (S<K)
Alım (call) opsiyonu alan yatırımcı, bu hakkını kullanmaz. Çünkü alım (call)
opsiyonuna sahip olan yatırımcı, yatırım aracını piyasadan anlaştıkları fiyatın
altındaki bir fiyattan satın alabilir.
- Gelecekteki cari fiyat, kullanım fiyatından yüksek olursa; (S>K)
Bu durumda alım (call) opsiyonu alan yatırımcı hakkını kullanır. Çünkü, alım
(call) opsiyonuna sahip olan yatırımcı, cari piyasada alabileceğinden daha düşük bir
fiyat yatırım aracına sahip olabilir.
Buradaki önemli nokta, alım (call) opsiyonu almak için ödenen primin
büyüklüğüdür. Eğer piyasada gerçekleşen cari fiyat ile anlaşma sonucu belirlenen
fiyat (kullanım fiyatı) arasındaki fark, primden daha büyük değilse, alım (call)
opsiyonunu kullanan yatırımcı kar etmemiş olur. Bu nedenle şekillerde gösterilen
ödeme doğrularının kırılma noktası, belirlenmiş fiyatın sağına doğru belirlenir. Bu
duruma alım (call) opsiyonuna sahip olan alıcı açısından bakıldığında; bir yatırım
aracının piyasadaki değeri (cari fiyat) ne kadar artarsa, yatırımcı o kadar avantaj
sağlar. Bu nedenle de alım (call) opsiyonuna sahip olan açısından ödeme doğrusu
sağa yükselir. Alım (call) opsiyonu satan açısından ise, yatırım aracının cari fiyatı ne
kadar düşerse, yatırımcı o kadar avantaj sağlar ve ödeme grafiği sağa doğru düşer.
Opsiyon sahibi bu durumdayken para kazanır. 46
Yatırımcının alım (call) opsiyonu almasındaki nedenler kısaca;

45
46

Uzunoğlu, a.g.e., s.49.
Uzunoğlu, a.g.e., s.49.
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-Gelecekteki alış fiyatını bugünden belirlemek,
-Opsiyonların kaldıraç etkisinden yararlanmak,
-Opsiyondan elde edilen getiri ile sabit gelirli enstrümana yatırım yapmaktır.
Yatırımcının alım (call) opsiyonu satmasındaki nedenler kısaca;
-Hisse senedinde meydana gelebilecek düşüşlere karşı korunma sağlamak,
-Ek gelir sağlamak düşüncesi yer alır.

1.3.1.2. Satım Opsiyonu (Put Option)
Alıcısına veya sahibine, belli bir kıymeti, bugünden sabitlenen bir fiyat
üzerinden, belli bir vade içinde veya sonunda satma hakkı tanıyan opsiyondur.47
Satım (put) opsiyonu alıcısı, dayanak varlığın fiyatının gelecekte düşeceği
beklentisinde olan kişidir. Bu yüzden satım (put) opsiyonu alıcıları, ellerindeki
varlığı piyasa fiyatına göre daha yüksek bir fiyattan satmayı garanti altına alıp,
riskten korunmak ister.48 Opsiyon sözleşmesi yapıldığı sırada, opsiyon alıcısı,
opsiyon satıcısına bir prim ödemek zorundadır. Fiyatlar alıcının beklediği yönde
gelişmeyip yükseldiğinde ise, opsiyon hakkını kullanmak için alıcı karlı olmaz ve
piyasada daha yüksek fiyattan dayanak varlığını satabilecekken, daha düşük fiyattan
opsiyon satıcısına opsiyonunu satmak istemeyip dolayısıyla da opsiyondan doğan
hakkını kullanmaz. Bu durumda da ödediği prim kadar zararı söz konusu olur.
Satım (put) opsiyonu satıcısının beklentisi ise, alıcının tam tersi yönündedir.
Satıcının, ileride fiyatların artacağı doğrultusunda beklentisi olduğundan, bu artıştan
kar elde edebilmek adına opsiyonunu alacağı prim karşılığında satacaktır. Satıcının
kazancı, aldığı prim kadar olup, kaybı ise fiyat dalgalanmaları doğrultusunda teorik
olarak sınırsız olduğu için opsiyon sahibine göre daha fazla risk alır. Seçim hakkı,
yalnızca opsiyon sahibine tanınmış olup, opsiyon satıcısının yükümlülüklerinden
vazgeçmesi söz konusu değildir.49

47
48
49

Ceylan, Korkmaz, a.g.e., s.321.
Ceylan, Korkmaz, a.g.e., s.321.
Levent Varlık, Opsiyonlar, İstanbul: Para ve Sermaye Piyasası Dergisi, Kasım 1987, s.26.
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Eğer fiyatlar satıcının (kısa tarafın) beklentisinin aksine olur da dayanak
varlığın fiyatı düşerse, opsiyonu alan taraf, opsiyonunu kullanmak isteyip dayanak
varlığını satar. Bu durumda satıcı, pazarda düşük fiyatlı olan varlığı, kullanım
fiyatından karşı taraftan alarak zarar edecektir. Satım (put) opsiyonu satıcısının para
kazanabilmesi, opsiyon alıcısının opsiyon sözleşmesini uygulamaması ile olur. Bu
durum ise ancak, dayanak varlığın fiyatının kullanım fiyatından daha yüksek olması
durumunda söz konusudur. 50
Şekil 1.3. Alıcı Açısından Satım (Put ) Opsiyonu

Kaynak: Sadi Uzunoğlu, Para ve Döviz Piyasaları, Genişletilmiş 3. Basım, İstanbul: Literatür
Yayıncılık, 2007, s.52.

Şekil 1.4. Satıcı Açısından Satım (Put ) Opsiyonu

Kaynak: Sadi Uzunoğlu, Para ve Döviz Piyasaları, Genişletilmiş 3. Basım, İstanbul: Literatür
Yayıncılık, 2007, s.52.

50

Karan, a.g.e., s.605-606.
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Şekil 1.3.’te alıcının maksimum karı yüksek seviyede olup, zararının ise prim
ile limitli olduğu gözlemlenirken, Şekil 1.4. satıcı açısından değerlendirildiğinde ise,
satıcının maksimum kazancının prim ile sınırlı, zararının ise limitsiz olduğu
anlaşılmaktadır. Satım opsiyonları bir anlamda, standardize edilmiş bir açığa satış
anlaşmasıdır. Burada satım (put) opsiyonu alıcısı açığa satan, satım opsiyon satıcısı
ise açığa satışı kabul eden taraf konumundadır.
Satım (put) opsiyonu kısaca değerlendirildiğinde;51
-Gelecekteki cari fiyat, kullanım fiyatından yüksek olursa; ( S>K)
-Satım (put) opsiyonunu alan yatırımcı bu hakkını kullanmaz. Bunun yerine
yatırım aracını daha yüksek fiyattan piyasada satmayı tercih eder. Ancak burada
yatırımcının opsiyon satıcısına ödediği prim, onun maliyetini oluşturur.
-Gelecekteki cari fiyat, kullanım fiyatından daha düşük olursa; (S<K)
Bu durumda satım (put) opsiyonuna prim ödeyerek satın alan yatırımcı, yatırım
aracını piyasadaki düşük fiyat yerine belirledikleri fiyattan satabileceği için opsiyon
hakkını kullanır. Ancak burada da opsiyon sahibinin karlı olup olmadığını ödediği
prim belirler. Bu nedenle satım (put) opsiyonu için kırılma noktası belirlenmiş fiyatın
soluna doğru gerçekleşir. Satım (put) opsiyonu alan yatırımcı açısından bakıldığında,
bu yatırım aracının fiyatının düşmesi onun avantajını oluşturur. Çünkü, satım (put)
opsiyonunun değeri söz konusu yatırım aracının fiyatı düştükçe artar. Bu nedenle de
satım (put) opsiyonu satın alan yatırımcının ödeme doğrusu sola doğru yükselir.
Satım (put) opsiyonu satan yatırımcı açısından ise, tam tersi durum söz konusudur.
Yani, yatırım aracının değerinin artması yatırımcıyı avantajlı hale getirir ve ödeme
doğrusu sola doğru azalır.52
Yatırımcının satım (put) opsiyonu almasının nedenleri;
- Hisse senedi fiyatında meydana gelebilecek düşüşlere karşı korunmak,
- Opsiyonun kaldıraç etkisinden yararlanmak düşüncesi yer alırken

51
52

Uzunoğlu, a.g.e., s.52.
Uzunoğlu, a.g.e., s.52.

26

Yatırımcının satım (put) opsiyonu satmasının nedenleri ise;
-Gelecekteki satış fiyatını bugünden sabitlemek,
-Ek gelir sağlamak şeklinde sıralayabilmek mümkündür.
Opsiyon sözleşmesi satın alan tarafın ve satan tarafın alternatiflerini kısaca
değerlendirecek olursak;
Opsiyon satın alan tarafın vade sonuna kadar üç alternatifi vardır:
- Aldığı opsiyonu satabilir,
- Opsiyonu kullanabilir,
- Kullanım süresi dolana kadar bekleyip opsiyonunu kullanmayıp verdiği
opsiyon primi kadar zarar eder.
Aynı şekilde opsiyon satan tarafın da üç alternatifi vardır:
- Satmış olduğu opsiyon sözleşmesini satın alabilir, böylelikle pozisyonunu
kapatmış olur,
- Opsiyon sattığı taraf hakkını kullanmak isterse, yükümlülüğünü yerine getirir,
- Opsiyon primini kar olarak değerlendirir.

Tablo1.2. Alım (Call) ve Satım (Put) Opsiyonları Hak ve Yükümlülükler

Kaynak: Nurgül Chambers, Türev Piyasalar, 3. Basım, İstanbul: Beta Basım Yayın Dağıtım, 2009,
s.59.

Yukarıdaki tablodan da görüleceği üzere, opsiyon alıcısı, opsiyonun yazılı
olduğu varlığın alım (call) opsiyonunda alım hakkını, satım (put) opsiyonunda da
satım hakkını satın alır ve opsiyonu yazmış olmanın karşılığında kendisine prim
ödenmesini kabul edip, kullanım tarihinde opsiyonun alıcı tarafından işleme
koyulmasını bekler. Opsiyon satıcısı ise, opsiyon alıcısı opsiyonunu işleme
koyduğunda söz konusu varlığı teslim etmek ya da satın almak zorundadır.

27

Satım (put) veya alım (call) opsiyonu alıcıları, dayanak varlığın fiyatı
istedikleri biçimde gelişmediği zaman opsiyon haklarını kullanmazlar fakat, opsiyon
hakkını alabilmek için ödedikleri opsiyon primi kadar zarar ederler. Opsiyon
satıcıları ise, piyasa fiyatının opsiyon kullanma fiyatının üstünde (call opsiyon
satıcısı) veya altında (put opsiyon satıcısı) gerçekleşmesi halinde zarar ederler.53

1.3.2. Vadelerine Göre Opsiyon Türleri
Opsiyon sözleşmeleri vade açısından Amerikan ve Avrupa tipi opsiyonlar
olmak üzere ikiye ayrılır. Genellikle uygulamada, opsiyon sözleşmelerine konu
olacak olan araçların Amerikan veya Avrupa türünde olma kararı, aracın özelliğine
göre büyük yatırımcıların, spekülatörlerin ve aracı kurumların görüşleri alınarak
verilmektedir.54

1.3.2.1. Amerikan Tipi Opsiyonlar
Opsiyon sözleşmesi alındığı andan itibaren vade tarihine kadar isteğe göre
uygulanabilen (nakde dönüştürülebilen) opsiyonlardır. Bugün ABD’de tüm hisse
senedi opsiyonları Amerikan opsiyonudur.55 Güncel olan OEX indeks (S&P 100
index) opsiyonu da Amerikan tipindedir. Yabancı para opsiyonları ve hisse senedi
indeks opsiyonlarının bazıları Chicago Opsiyon Borsası’nda Avrupa tipi opsiyon
olarak işlem görmektedir.56 Amerikan tipi opsiyon daha fazla hak taşır, herhangi bir
zaman dilimi içerisinde kullanılabilme esnekliğine sahiptir ve daha değerlidir.
Burada niçin daha fazla değerli olduğu sorusu sorulduğunda ise,57 Amerikan tipi
opsiyonlarda, satıcının yükümlülüğünü ne zaman yerine getireceği belli değildir ve
53
Mustafa Çıkrıkçı, “Opsiyon Sözleşmeleri’nde Kar ve Zarar Profilleri”, İşletme ve Finans, Hakemli
Yazılar, Temmuz 1995, S:112, s.59
54
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28

bu belirsizlik yüzünden, aynı vadeye ve aynı kullanım fiyatına sahip Amerikan tipti
opsiyonlar, Avrupa tipi opsiyonlara göre daha değerlidir.

1.3.2.2. Avrupa Tipi Opsiyonları
Avrupa tipi opsiyonlar ise, opsiyon vadesine kadar nakde dönüştürülemezler ve
bu yüzden Amerikan tipi opsiyonlar gibi esnek değillerdir. Avrupa tipi opsiyonlar,
sadece opsiyon vadesinden önceki gün nakde dönüşebilirler. Avrupa tipi
opsiyonlarda vade tarihi bilindiği için satıcı taraf, alıcı taraf hakkını kullandığında,
yükümlülüğünü ne zaman yerine getireceğini önceden bilmektedir.
ABD’de, SPX Endeks Opsiyonu (S&P 500 Endeks) XMI Endeks Opsiyonu
(Majör Market Endeks) Avrupa tipindedir.58 Tüm dünyada opsiyon sözleşmelerinin
alım satımının yapıldığı organize piyasalarda ağırlık, Amerikan tipi opsiyonlarda
olmasına karşın, tezgahüstü piyasalarda alım satımı yapılan sözleşmelerin büyük
çoğunluğu Avrupa tipi opsiyon sözleşmeleridir.59
Bu iki opsiyon türünden başka hakkın kullanılması açısından, vade ve kullanım
fiyatının esneklik gösterdiği Asya, Bermuda, Limitli, Lookback Binary ve Gökkuşağı
opsiyonları da bulunmakta olup bunların özellikleri aşağıdaki gibidir.60
Kullanım fiyatının başlangıçta belli olmadığı ve vade boyunca oluşacak
ortalama cari fiyattan belirlenen opsiyonlar “Asya” tipi opsiyon olurken, vade içinde
önceden belirlenen ve bazı tarihlerde kullanılabilen opsiyonlar ise “Bermuda”
opsiyonlardır. Ödeme ile ilgili esnekliğin sağlandığı ve varlık fiyatının sözleşmedeki
limiti geçmesi durumunda ödemenin yapıldığı tezgahüstü opsiyonlar

“limitli”

opsiyonlar, ödemenin vade içinde varlığın maksimum ve minimum fiyatlarına göre
yapıldığı opsiyonlar ise “Lookback” opsiyonlar olarak adlandırılır. Lookback

58

Parasız, a.g.e., s.342.
Mustafa Kemal Yılmaz, Hisse Senedi Opsiyonları ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında
Uygulanabilirliği, İstanbul: İMKB Yayınları,1998,s.33.
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Gazi Kitabevi, 2007, s.513.
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opsiyonlarının uygulanmasında, alım (call) opsiyonunda maksimum fiyat, satım (put)
opsiyonunda ise minimum fiyat kullanım fiyatı olup, lookback opsiyonlar standart
opsiyonlardan daha yüksek değere sahiptir. Varlığın fiyatına göre opsiyon sahibine
sabit bir ödeme yapılanlar “Binary” opsiyonlar ve borsa endeksi arasındaki en iyi
performansı göstermesine göre varlıkları alma hakkı verenler ise “Gökkuşağı”
opsiyonlar olarak adlandırılırlar.

1.3.2.3. LEAPS (Uzun Vadeli Hisse Senedi Opsiyonları)
LEAPS’ler (Long-term Equity AnticiPation Securities) 5 Ekim 1990 tarihinde
Amerikan tipi, uzun vadeli hisse senedi opsiyonları olarak piyasaya tanıtılmıştır.
LEAPS opsiyonu sahibine, belirli bir hisse senedinden, belirli bir sayıda hisseyi üç
yıl içinde herhangi bir tarihte kullanım hakkı tanır. Vade uzun olduğundan dolayı,
opsiyonun karda olma olasılığı yüksektir ve piyasada iyi tanınan, kapitalizasyon
değeri yüksek şirketlerin hisselerine dayalı olarak listelenirler. Bu nedenle de normal
opsiyonlara göre daha fazla değerlidirler.61
Yatırımcıların LEAPS’de işlem yapılma sebepleri arasında;
-Hisse senedi yatırımına alternatif teşkil etmesi,
-Portföy çeşitlendirmesi,
-Uzun vadeli yatırım sağlaması,
-Daha yüksek getiri sağlaması,
-Piyasa düşüşlerine karşı korunma elde etmesi gibi nedenler yer almaktadır.

1.3.2.4. FLEX (Esnek) Opsiyonlar
Borsa dışında yapılan opsiyon sözleşmelerinin miktar ve tutar olarak artması
Chicago Opsiyon Borsası’nı, FLEX (FLEXible Exchange Traded Options)
opsiyonları organize etme gereğini doğurmuştur. FLEX opsiyonlar, büyük
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Parasız, a.g.e., s.342.
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yatırımcılara yöneliktir ve vade, taraflar tarafından istenilen şekilde belirlenir. Ayrıca
taraflar, FLEX opsiyonlarda istedikleri işlem fiyatını koyabildikleri gibi, opsiyonun
Amerikan veya Avrupa tipinde olup olmamasını belirleme esnekliğine de sahiptirler.
FLEX opsiyonların vadesi genellikle 1 yıldan uzun olduğu için uzun dönemli
opsiyon grubu içinde yer alırlar.62

1.3.2.5. PERCS (Preferred Equity Redemption Cumulative Stock) Opsiyonlar
PRECS’ler opsiyon borsalarına kayıtlı olmayan finansal bir ürün olup, bir çeşit
hisse senedidir. Ayrıca PRECS’ler, imtiyazlı hisse senedi♣♣ özelliği taşımakta ve
işletmeler tarafından dolaysız olarak ihraç edilmektedirler. Buna ek olarak
PRECS’lere normal hisse senetlerine nazaran daha fazla temettü dağıtımı
yapılmaktadır. Bir işletmenin hisse senetlerinin fiyatları imtiyazlı hisse senetlerinde
olduğu gibi normal senetlere göre daha az düşer.63
PERCS’lerde vade sınırlandırılmıştır. Genellikle vade 3 veya 4 yıldır. Vadenin
ne kadar olacağı ihraç aşamasında yatırımcıya duyurulur. PERCS’ler uzun vadeli
opsiyonlar grubundadır ve vade bitiminde normal hisse senedi gibi olurlar. Ayrıca,
vade içinde herhangi bir zamanda geri çağrılabilme özelliğine sahiptirler. Vade
bitiminde hisse senedinin piyasa fiyatı PRECS’in işlem fiyatının altında ise, her bir
PRECS, bir hisse senediyle değiştirilebilir. Eğer hisse senedinin fiyatı PRECS’in
işlem fiyatının üzerinde ise, PRECS işlem fiyatı, hisse senedi fiyatı oranı bulunarak
hisse senedine çevrilir.64

1.3.3. Getirisine Göre Opsiyonlar
Opsiyon sözleşmelerinin karlılık durumunu belirleyen üç kavram söz
konusudur. Bunlar, cari piyasa fiyatı ile kullanım fiyatı arasındaki ilişkiyi gösterirler.
62

Korkmaz, a.g.e., s.28.
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1.3.3.1. Başabaş Opsiyonlar (at the money)
Opsiyon türünün önemi olmadan, kullanım fiyatı ile opsiyona konu teşkil eden
varlığın piyasa fiyatının eşit olduğu ve uygulandıklarında ne kar ne de zarar elde
edilen opsiyonlardır.65

1.3.3.2. Karda/ Parada Opsiyonlar (in the money)
Gerçek değeri pozitif olan opsiyonlar, “karda opsiyonlar” (in the money)
olarak adlandırılırlar. Diğer bir ifade ile; alım (call) opsiyonunda kullanım fiyatı cari
fiyattan düşükse, opsiyon kardadır. Karda opsiyon kullanıldığında, cari fiyat ile
kullanım fiyatı arasındaki fark kadar bir kar oluşur. Opsiyonu kullanan yatırımcı,
sözleşmeye konu menkul kıymetleri opsiyonu satan taraftan düşük fiyattan alıp cari
piyasada sattığı takdirde kar elde eder.66 Alım (call) opsiyon sözleşmeleri için karda
opsiyonlar, başabaş opsiyonlardan daha değerlidir.67
Satım (put) opsiyonu için değerlendirdiğimizde ise; opsiyonunun karda olması
için, kullanım fiyatının cari piyasa fiyatından yüksek olması gerekir. Opsiyonların
gerçek değere sahip olduğu tek durum, karda olan opsiyonlarda gözlemlenmektedir.

1.3.3.3. Zararda/ Para Dışında Opsiyonlar (out of the money)
Bu özellikteki bir opsiyon, uygulandığında zarar edilecek olan opsiyonu
belirtir. Alım (call) opsiyonunda kullanım fiyatı, o anki piyasa fiyatının üzerinde
olduğunda, satım (put) opsiyonunda ise kullanım fiyatı piyasa fiyatının altında
olduğunda opsiyonlar zararda olarak nitelendirilir. Opsiyon zararda iken uygulamak,
bir getiri sağlamayacağı için, gerçek değeri sıfır olur.68
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Şekil 1.5. Alım (Call) ve Satım (Put) Opsiyonlarının Hisse Senedi Fiyatı
Değişimi Karşısındaki Tutumu
K/Z

Para dışı

0

Parada

Başabaş

Cari Piyasa Fiyatı

Varlığın Fiyatı

Alım (call) opsiyonunun parada, başabaş ve para dışı olma durumu
K/Z

Para dışı

Parada

Cari Piyasa Fiyatı

0

Başabaş

Varlığın Fiyatı

Satım (put) opsiyonunun parada, başabaş ve para dışı olma durumu
Kaynak: Nurgül Chambers, Türev Piyasalar, 3. Basım, İstanbul: Beta Basım Yayın Dağıtım, 2009,
s.68.

Getirisine göre opsiyonları alım (call) ve satım (put) opsiyonları için
özetleyecek olursak;69
Alım (Call) Opsiyonlarında;
Kullanım Fiyatı

< Hisse Senedi Fiyatı

=>

Karda

Kullanım Fiyatı

= Hisse Senedi Fiyatı

=>

Başabaş

Kullanım Fiyatı

> Hisse Senedi Fiyatı

=>

Zararda

Satım (Put) Opsiyonlarında;

69

Kullanım Fiyatı

> Hisse Senedi Fiyatı =>

Karda

Kullanım Fiyatı

= Hisse Senedi Fiyatı =>

Başabaş

Kullanım Fiyatı

< Hisse Senedi Fiyatı =>

Zararda

Karan, a.g.e., s.617.
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1.3.4. Konusuna Göre (Dayanak Varlığına Göre) Opsiyon Türleri
Opsiyon sözleşmelerinin hangi kıymetler üzerinden yapıldığını özetlersek:70
-Hisse senedi,

-Hisse senedi gelecek sözleşmesi,

-Döviz,

-Döviz gelecek sözleşmesi,

-Faiz,

-Faiz gelecek sözleşmesi,

-Hisse senedi fiyat endeksi gelecek sözleşmesi,
-Hazine bonosu ve devlet tahvili gelecek sözleşmesi.
Opsiyonlar, türlerine göre farklı alanlarda ve farklı amaçlarda kullanılmaktadır.
Aşağıda piyasada önemli kabul edilen opsiyonlar açıklanmaktadır.

1.3.4.1. Hisse Senedi Opsiyonları
Hisse senedi opsiyonunda, opsiyon sözleşmesine konu olan varlık, hisse
senedidir. Hisse senedi opsiyonları, opsiyon borsalarında işlem görürler ve daha çok
riskten korunup kar elde edebilmek amacıyla kullanılırlar. Bu nedenden dolayı da
hisse senedi opsiyonları, borsa opsiyonları ile aynı özellikleri taşırlar.71
Yatırımcılar, küçük bir parayla piyasa hareketlerinden kazanç sağlayabilirler.
Hisse senedi fiyatında aşırı bir hareket olduğunda, alım (call) opsiyonu alan bir
yatırımcının bütün kaybedeceği opsiyon primi iken, hisse senedi alan bir yatırımcı
ise, hisse senedi bedelinin büyük bir kısmını kaybedecektir. Belirli bir miktar hisse
senedini satın almak isteyen fakat zarar edebileceği çekincesi olan bir yatırımcı, hisse
senediyle birlikte ters yönde bir opsiyon satın alarak yüklendiği riski azaltabilir.72

1.3.4.2. Döviz Opsiyonları
Bu opsiyon çeşidinde sözleşmeye konu kıymet, yabancı para birimidir.
Dünyanın işlem hacmi bakımından en büyük döviz opsiyon borsası ABD’deki
70
71
72
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Philadelphia Borsasıdır. Borsa dışında yapılan opsiyon sözleşmeleri ise, daha çok
New York, Londra ve Tokyo’da yapılmaktadır. Ayrıca borsa dışında döviz
sözleşmeleri bankalar tarafından yapılabilmektedir. Döviz opsiyon piyasası işlem
hacmi bakımından dünyanın en büyük opsiyon piyasasına sahip olmasına rağmen,
işlemlerin çoğunun borsa dışında yapılmasından dolayı gerçek rakamları tespit etmek
mümkün olmamaktadır.73

1.3.4.3. Endeks Opsiyonları
Endeks opsiyonları, borsadaki genel fiyat hareketlerinden yararlanmayı
amaçlayan bir opsiyon türüdür. Endekslere dayalı opsiyon sözleşmelerinin yaygın
olarak kullanılması, opsiyon borsalarına yani, endekslerin kote olmasına neden olur.
Endeks opsiyonlara yatırım yapmakla sistematik olmayan risk olarak
adlandırılan işletme veya endüstri riski (doğru pazar – yanlış hisse senedi) ortadan
kalkar. Burada endeks opsiyonlara yatırım yapan kişi, pazarın yönünü tahmin etmek
zorundadır.74 Çünkü, pazarın geneli sistematik risk içerir ve yatırımcı, pazarın
genelinde meydana gelecek değişikliklerden faydalanabilmek için kendi pozisyonuna
uygun olan stratejiyi seçmelidir.
Endeks opsiyonlar ile hisse senedi arasında bazı farklılıklar vardır. Bunlar;75
-Sözleşmeye konu olan meta portföy olup, sadece bir hisse senedi değildir,
çeşitlendirilmiş portföy olma özelliği taşır,
-Opsiyonun işleme konulması durumunda malın teslimi açısından farklılıklar
vardır. Hisse senedi opsiyonlarında teslim nakit olarak yapılır,
-Söz konusu portföyün değerindeki değişimlerin küçük olması, bu tür
endekslerin çeşitlendirmeye imkan verdiği düşünüldüğünde, beklenen getirinin
standart sapması piyasada işlem gören hisse senetlerine göre daha düşük olmaktadır,
73
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-Endeks opsiyonları, hisse senedi opsiyonları ile karşılaştırıldığında, endekse
dahil olmuş olan hisse senetlerinin çokluğu ve firmaların değişik zamanlarda temettü
dağıtmaları, endeksin ve dolayısıyla da opsiyonların değerini etkiler.

1.3.4.4. Faiz Opsiyonu
Faiz opsiyonları, faiz dalgalanmalarından kaynaklanan rizikolardan korunmaya
yarayan araçlardır. Borsalarda en yaygın olarak işlem gören faiz opsiyonları, devlet
tahvili, hazine bonosu ve Eurodolar Futures sözleşmeleri üzerine yazılan
opsiyonlardır. Bu varlıkların fiyatları, ilgili oldukları borcun anapara tutarının belirli
bir yüzdesi olarak kote edilir. Faiz oranları yükseldiğinde, yatırımcı daha çok gelir
sağlamak için tahvil almak yerine, parasını bankaya yatırmayı tercih eder. Bunun
sonucu olarak, tahvile olan talep azalır ve tahvil fiyatları düşer. Faiz oranları
düştüğünde ise, tahvile olan talep artarak tahvil fiyatları yükselir.76

1.3.4.5. Altın Opsiyonu
Bu tür opsiyonlarda da endeks opsiyonlarında olduğu gibi, opsiyon konusu
altının taraflar arasında el değiştirmesi söz konusu değildir. Bunun temel nedeni,
altının sermaye piyasasına ait bir yatırım aracı olmamasından kaynaklıdır. Bu
nedenle altın opsiyonlarında, anlaşmada belirlenen altın fiyatları bir endeks rakamı
gibi belirlenir ve genellikle 24 ayar külçe altının piyasa fiyatı esas alınır.77

1.3.5. Opsiyonların Karşılaştırmaları
1.3.5.1. Hisse Senetleri ile Opsiyonların Karşılaştırılması
Opsiyonların kendilerine özgü özellikleri, dolaysıyla hisse senetlerine
benzeyen yönleri ve farkları vardır. Bunlar:78
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Benzerlikler:
-Opsiyonlar ve hisse sentleri organize olmuş borsalarda işlem görürüler.
Borsadaki alım ve satım işleri brokerler aracılığıyla olur,
-Hisse senetlerinde olduğu gibi, opsiyon işlemlerinde de alıcılar alım, satıcılar
ise satım önerilerini verir. Opsiyon işlemlerinde alım veya satım için yapılan bir
kontratlık önerme 100 adet (ABD’de bir lota karşılık gelir, ancak diğer ülkelerde bu
sayı farklı olabilir) hisse senedini içerir,
-Opsiyon yatırımcısı, hisse senedi yatırımcısı gibi, fiyat değişmelerini, gün gün
veya dakika dakika işlem hacmini ve piyasayla ilgili gelen bilgileri takip edebilir.
Farklar:
-Hisse senetlerinin aksine, opsiyonlar sınırlı zamana sahiptirler. Hisse senetleri
değerinin artacağının beklentisinden dolayı, sonsuza kadar tutulabilir, ancak
opsiyonlar sözleşmedeki vade bitiminde kullanılması veya değersiz hale gelmesi
sonucuyla karşı karşıyadır. Opsiyonlar vadesinde kullanılmadığında, finansal varlık
olma özelliklerini kaybederler ve bu nedenden dolayı, “boşa giden varlık’’ olarak
adlandırılırlar,
-Hisse senedinin mevcut sayısı gibi opsiyonun sabit bir sayısı yoktur.
Opsiyonun sayısı, opsiyon alıcısı ve satıcısının opsiyon işlemine olan ilişkisiyle
ilgilidir. Opsiyon işlemlerinin sayısı piyasada “open interest” olarak adlandırılır,
-Hisse senetlerinde sahipliği gösteren ortaklık belgesi sertifika olmasına
rağmen, opsiyonlar sertifikasız yatırımlardır. Opsiyonlar, alıcı veya satıcı
pozisyonundaki aracı kurumlar tarafından hazırlanan yazılı standart belgeyle
belirlenir. Sertifikasız işlemler opsiyon piyasalarının yarattığı bir yenilik olup, bunun
sayesinde gecikmelerin ve bürokrasinin azaldığı görüşü ileri sürülmektedir,
-Hisse senedi sahibi, hissesi oranında oy kullanma ve kar payından yararlanma
hakkına sahip iken, opsiyon sahibi ise, hisse senedinin fiyatının kendi lehine değişim
göstermesi durumunda opsiyonunu kullanma hakkına sahiptir.
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1.3.5.2. Borsada İşlem Gören/Organize (Exchance Traded Options) Opsiyonlar
ve Tezgahüstü Opsiyonlar/Organize Olmayan (OTC/Over the Counter Merkez)
Opsiyon piyasaları, tezgahüstü piyasa ve opsiyon borsaları olmak üzere ikiye
ayrılır. Organize olmamış borsalarda işlem gören opsiyonlar “Tezgahüstü
Opsiyonlar” olarak adlandırılır. Bilindiği gibi borsa, opsiyon ve futures kontratlar
gibi finansal araçların alım satım işlemlerinin yapıldığı yasal bir kuruluş olup,
işlemlerin yapılabilmesi için çeşitli düzenlemeler, prosedürler ve fiziksel bir mekan
sağlar. Bunun yanında, opsiyonların hepsi borsalarda işlem görmeyip, bazı
opsiyonlar tezgahüstü denilen piyasalarda işlem konusu olabilirler ki bu piyasalar, iki
finansal kuruluş arasında ya da bir finansal kuruluş ve bir kişisel yatırımcı arasında
oluşan piyasalardır.79
Tezgahüstü piyasada, döviz alış ya da satış sözleşmesi edinmek isteyen firma,
bu piyasalarda faaliyet gösteren bir bankanın opsiyon masasını arayarak ihtiyacı olan
yabancı para cinsini, miktarını, vadesini ve kullanım fiyatını belirterek bankanın bir
teklifte bulunmasını ister. Eğer uygun koşullarda anlaşma sağlanırsa banka,
müşterisinin, onun ihtiyaçlarına uygun biçimde hazırladığı bir sözleşme satışında
bulunur, buna “bankanın sözleşme yazması” da denilebilir. Bu opsiyon
sözleşmelerinin miktar, temel fiyat, bitiş tarihi gibi koşulları standart olmayıp
pazarlığa tabidir ve süreleri 2 ile 6 ay arasında değişir. Ancak, 1 yıldan uzun süreli
olanlara da rastlanabilmektedir.80
Tezgahüstü opsiyonların temel özellikleri aşağıdaki gibidir:81
-Banka dışında banka ya da firma kuruluşları ile müşterileri aralarında
gerçekleşen opsiyon işlemleridir,
-Opsiyon primi, sözleşme tarafları arasında belirlenir ve bilinir. Prim dışında
teminat gerekli değildir.
-Kredi riski yüksektir.

79
80
81

Chambers, a.g.e., s.58.
Halil Seyidoğlu, Uluslararası Finans, Geliştirilmiş 4. Baskı, İstanbul: Güzem Can Yayınları, 2003, s.199.
Kondak, a.g.e., s.256.
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Tezgahüstü piyasaları daha çok, opsiyonu yazan kişinin kredibilitesi
konusunda bilgi sahibi olan veya karşı karşıya kaldığı kredi riskini, edindiği bir
takım teminatlarla garanti altına alan büyük firmalar, finansal kurumlar ve
hükümetler tarafından kullanılır.
Bu piyasalarda opsiyon alıcılarının kredi riskleri olmasına karşın bir çok
avantaj ve dezavantajları vardır. Bunlar:82
Avantajlar:
-Opsiyonun şartları, tarafların ihtiyaçlarına göre şekillenir,
-Bu piyasalarda halkın, rakip firmaların ve diğer yatırımcıların, işlemlerin
tamamlandığından haberdar olmalarına gerek yoktur,
-Hukuki olarak düzenlenmemiş piyasalardır ve kuralları, ticari sağduyuya
dayalı dürüstlük ve saygı çerçevesinde şekillenir, izin mekanizması yoktur.
Dezavantajlar:
-Bu piyasalar kredi riskine açıktır ve bu yüzden kredibilitesini kanıtlayamamış
yatırımcılar tutunamazlar,
-İşlemlerin büyüklüğü birçok yatırımcı için çok büyük boyutlardadır.
Organize olmuş borsada işlem gören opsiyonlar “Borsada İşlem Gören
Opsiyonlar” olarak adlandırılır ve bu opsiyonların temel özelliklerini ise aşağıdaki
gibi sıralamak mümkündür:83
-İşlemlerin tamamı, resmi makamlarca belirlenmiş kurallar çerçevesinde
işleyen organize borsalarda yapılır,
-Sözleşmelerin büyüklükleri, vadeleri ya da geçerlilik bitimleri standarttır,
-Kredi riski düşüktür.
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28 Ağustos 2010 tarihinde http://www.politics.ankara.edu.tr./~karatepe adresinden alınmıştır. (Çevrimiçi)
Piyasa Riski Alt Çalışma Grubu, Bankacılar Dergisi Türkiye Bankalar Birliği, Opsiyonların Riske Maruz
Değerinin Hesaplanması, İstanbul: Mart 2005, S.52, s.95.
83
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Borsada işlem gören opsiyonlar ve tezgahüstü opsiyonlar ile karşılaştırıldığında
aşağıdaki sonuçlara ulaşılmaktadır:84
-Borsada işlem gören opsiyonlar borsa tarafından belirlenen kurallar ve ilkeler
doğrultusunda işlem görürken, tezgahüstü opsiyonlar, piyasa aktörleri arasında
gerçekleşir ve kurallar ile ilkeler, piyasa aktörleri tarafından belirlenir,
-Birinci türde sözleşme büyüklüğü, vadeler standarttır. İkinci türde ise
sözleşme büyüklüğü, kullanım fiyatı, vadeler standart olmayıp tümüyle tarafların
arasında, gereksinimleri doğrultusunda belirlenir,
-Borsada işlem gören opsiyonlarda yalnızca alıcı veya satıcı işlemin yapıldığı
borsaya sözleşme değerinin borsaca belirlenen bir yüzdesini teminat olarak
yatırırken, tezgahüstü opsiyonlarda ise herhangi bir teminat gerekmemektedir,
-Esneklik, üzerine opsiyon yazılan miktarın, vadenin ve kullanım fiyatlarının
müşteri ihtiyacına göre belirlenmesi ve vadenin uzun olması olarak ifade edildiğinde,
tezgahüstü opsiyonlarının en temel özellikleri arasındadır,
-Borsa opsiyonlarına karşılık tezgahüstü opsiyonları, müşteri ile banka arasında
ve birebir karşılıklı olarak alınıp satılır. Borsaya üye olmak çeşitli koşulları
gerektirirken, tezgahüstü piyasalarda ticaret ve yatırım bankaları, işletmeler ve kişisel
yatırımcılar kolayca işlem yapabilir.

1.3.5.3. Reel Opsiyonlar ile Finansal Opsiyonların Karşılaştırılması

Günümüzde reel opsiyonların ne olduğuna dair genel bir fikir birliği
olmamakla beraber, birkaç tanımlama yapılabilir. Örneğin, kimileri reel opsiyonları,
finansal opsiyon teorisini genişletecek şekilde, sabit duran varlıklar (finansal
olmayan) üzerindeki opsiyonlar olarak tanımlamakta, kimileri ise bir işlemi
(erteleme, genişletme, sözleşme imzalama, feshetme) önceden belirlenmiş bir
zamanda (opsiyonun vadesi) yapma hakkı (yükümlülüğü değil) olarak ifade
84

Fulya Alpan, Örneklerle Futures Anlaşmalar ve Opsiyonlar, İstanbul: Literatür Yayıncılık, 1999,s.107-108.
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etmektedir. Tanımlar arasındaki temel farklılık, reel opsiyonların dar anlamında
varlıklardan, geniş anlamda işlemlere uzanan kapsamından kaynaklanmaktadır.85
Reel opsiyonlar, yeni bilgilerin değer katacağı, belirsizlik taşıyan yatırımların
karara bağlanmasında kullanılır. Ayrıca reel opsiyonlar, analistlere yönetsel
esneklikler ve projenin gelişimi sırasında yapılan stratejik hamleler gibi kolaylıkla
nicelleştirilemeyen öğelerin etkilerini, yatırımı değerleme sürecine katma imkanı
sunar. Böylece arbitraj fiyatlama tekniklerini kullanarak mevcut esneklikler daha adil
olarak değerlendirilip, oluşabilecek bazı değerleme hataları düzeltilmiş olur.86

Reel ve finansal opsiyonların benzerlik ve faklılıkları aşağıdaki gibidir:87
-Finansal opsiyonlar uzun yıllardan itibariyle riskten etkilenmemek ve
korunmak amacıyla piyasalarda işlem görürken, reel opsiyonlar ise geçtiğimiz son on
yıllık süre zarfında finansal yatırım kararlarının değerlendirilmesi amacıyla
kullanılmaya başlanmıştır,
-Finansal opsiyonların vadesi genellikle birkaç ay kadar kısa bir zaman için
geçerli iken reel opsiyonların vadesi birkaç yıl olup hatta bazı opsiyonların vadesi
süresiz olabilmektedir,
-Finansal opsiyonlarda opsiyon hisse senedi üzerine alınıp satılırken, reel
opsiyonlarda çok sayıda farklı iş değişkeni söz konusudur. Bu değişkenler serbest
nakit akışları, piyasa talebi ya da fiyatları olabilir,
-Finansal opsiyonların fiyatları, reel opsiyonlara göre daha düşüktür,
-Finansal opsiyon modelleri piyasada işlem gören menkul kıymetler ve gözle
görülür varlık fiyatları baz alınarak oluşturulduğundan oluşturulmaları daha kolay ve
daha objektiftir. Reel opsiyonlar ise, piyasada işlem görmeyen varlıklar baz alınarak
85

Oktay Taş, Çağdaş Yaşaroğlu, Kaya Tokmakçıoğlu, Finansal Opsiyonlarla Reel Opsiyonların
Karşılaştırılması ve Gerçek Bir Yatırım Projesinde Reel Opsiyonların Hesaplanması, Dokuz Eylül
Üniversitesi, İzmir: İİBF Dergisi, C:22, S:2, 2007, s.339-355.
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Selçuk Altan Özoğul, Burç Ülengin, Reel Opsiyonlar İle Bilişim Teknolojileri Yatırımlarının Değerlemesi,
İTÜ, İstanbul: İİBF Dergisi, C:3, S:1, Aralık 2006, s.15-26.
87
Taş, Yaşaroğlu, Tokmakçıoğlu, a.g.e., s.339-355.
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oluşturulduğundan yönetim öngörüleri reel opsiyonların değerlemesinde anahtar rol
üstlenir. Finansal opsiyonlarda ise, yönetim rolü çok daha düşük seviyededir.

1.3.5.4. Opsiyonlar ile Varantların Karşılaştırılması
Sahibine bir dayanarak varlığı, önceden belirlenen bir fiyattan belirli bir tarihte
veya tarihe kadar alma ya da satma hakkı veren menkul kıymet niteliğindeki sermaye
piyasası aracı “varant” olarak adlandırılıp varantlara kısaca “opsiyonların menkul
kıymetleştirilmiş hali” de denilmektedir.88 Varant satın alan yatırımcı, ödediği bedel
karşılığında bir dayanak varlığı değil, o dayanak varlığı alma ya da satma hakkını
satın alır.89 Ayrıca varant, birincil bir menkul değer olup, ilerideki vadede işletmenin
aktifleri üzerinde talep hakkı taşımaktadır.
21/07/2009 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan SPK Tebliğinde “aracı kuruluş
varantı” tanımı yapılmıştır. Buna göre “elinde bulunduran kişiye, dayanak varlığı ya
da göstergeyi önceden belirlenen bir fiyattan belirli bir tarihte veya belirli bir tarihe
kadar alma veya satma hakkı veren ve bu hakkın kaydi teslimat ya da nakit uzlaşı ile
kullanıldığı menkul kıymet niteliğindeki sermaye piyasası aracıdır” şeklinde
açıklanmıştır.
Sermaye piyasalarında çeşitliliği artıracak yeni yatırım aracı olan varantlar,
İMKB’de 13 Ağustos 2010 tarihi itibariyle işlem görmeye başlamış olup, global
varant piyasasının önde gelen ihraccılarından Deutsche Bank tarafından Türkiye’nin
ilk varantları ihraç edilmiştir. İhraç edilen ilk varantlar, İMKB-30 Endeksi üzerine
bir alım ve bir satım varantı ile Garanti Bankası hisseleri üzerine bir alım ve bir satım
varantı olarak piyasada yerini almıştır. İMKB’de işlem gören varant sayısı giderek
artmaktadır.90
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Varant Opsiyon Karşılaştırılması, 16 Şubat 2011 tarihinde
http://www.imkb.gov.tr/products/varant/comparison_of_warrants.aspx adresinden alınmıştır. (Çevrimiçi)
89
Varant’ın Tanımı, Özellikleri ve Aracı Kuruluş Varantlarının Avantajları, 10 Ağustos 2010 tarihinde
http://www.kobipostasi.net/2010/08/10/varantin-tanimi-ozellikleri-ve-araci-kurulus-varantlarinin-avantajlari/
adresinden alınmıştır. (Çevrimiçi)
90
İMKB’de Varant Pazarı Açıldı, 13 Ağustos 2010 tarihinde
http://www.sabah.com.tr/Ekonomi/2010/08/13/imkbde_varant_pazari_acildi adresinden alınmıştır. (Çevrimiçi)
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Varantların özellikleri aşağıdaki gibidir:91
-İhraca özel bir işleme koyma fiyatına sahiptirler ve kullanım tarihi esnasında
bu fiyattan işlemi gerçekleştirmek ekonomik yarar sağladığı takdirde dönüşüm
gerçekleşir,
-Amerikan tipi varantlar vadeden önce hak sahibinin dilediği zaman kullanım
hakkı verirken, Avrupa tipi varantlarda hak sadece vade sonunda kullanılır. Vade
sonunda dönüşüm ekonomik olarak değer yaratmıyorsa dönüşüm gerçekleşmez ve
hak sona erer,
-Varantlarda ödünç işlemler ve açığa satış söz konusu olamaz, yatırımcılar
varantlarda uzun pozisyon alıp, aldıkları uzun pozisyonları da satabilirler, ancak kısa
pozisyon alamazlar,
-Varantlar ikinci el piyasada işlem görür ve işletmeler tarafından çıkarılır,
- Varantlar, yapılandırılmış ürünler sınıfına ait olan finansal araçlardır,
-Tamamen ihraçcının şahsı sorumluluğu altında olup, ihraçcının sermaye temin
etmek amacı ile ihraç edeceği bir ürün değildir,
-Varantlar kaldıraçlı ürünlerdir (kaldıraç oranları nedeniyle yüksek getiri fırsatı
sunarlar) ve kredili işleme konu edilmeyip ve borsaya kote edilirler,
-Varant dönüşüm oranı; bir adet varantın kaç adet göstergeyi alım veya satım
hakkı verdiğini gösterir. Örneğin, 6:1 dönüşüm oranı, 6 adet varantın 1 adet hisse
alım ya da satım hakkını ifade eder,
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Varant’ın Tanımı, Özellikleri ve Aracı Kuruluş Varantlarının Avantajları,10 Ağustos 2010 tarihinde
http://www.kobipostasi.net/2010/08/10/varantin-tanimi-ozellikleri-ve-araci-kurulus-varantlarinin-avantajlari/
adresinden alınmıştır. (Çevrimiçi)
Aracı Kuruluş Varantları, 16 Şubat 2011 tarihinde http://www.imkb.gov.tr/products/varant.aspx adresinden
alınmıştır. (Çevrimiçi)
Varant’ın Amaç ve Avantajları Neler?, 16 Şubat 2011 tarihinde
http://www.varantlar.com/index.php?option=com_content&view=article&id=55:amac-veavantajlar&catid=36:tanm adresinden alınmıştır. (Çevrimiçi)
Varant’ın Özellikleri Nelerdir? 16 Şubat 2011 tarihinde
http://www.varantlar.com/index.php?option=com_content&view=article&id=53:varantoezellikleri&catid=36:tanm adresinden alınmıştır. (Çevrimiçi)

43

-Varantların takas işlemleri, hisse senetlerinde olduğu gibi (T+2)’de, İMKB
Hisse Senetleri Piyasası Takas İşlemleri düzenlemeleri ve işleyiş esasları
çerçevesinde gerçekleştirilir. Dayanağı sepetten ya da bir endeksten oluşan
varantların dönüşümü sadece nakit uzlaşı ile yapılır,
-Varantlarda kurumlar arası virman♣♣♣ yapılabilecektir,
-Vergi güncel durumda %10 olarak uygulanır,
-Açılış seansına dahil olmayıp, İMKB Kurumsal Ürünler Pazarı’nda 9.5012.30 ve 14.20-17.30 saatleri arasında işlem görmektedir.

Varantların avantajları;92
-Riskten korunma ve risk yönetme imkanı sağlar,
-Sınırsız kazanç, sınırlı zarar imkanı sağlar, (yatırımcının kaybı ilk başta
ödenen prim ile sınırlıdır)
-Düşen (put) ve yükselen (call) piyasalarda kazanç elde etme olanağı sağlar,
-Kaldıraç etkisi sağlamak, nakit aktarımı, zarardan korunma gibi çeşitli yatırım
stratejilerini gerçekleştirmede yardımcı olurlar,
-Yatırımcıların varant almasının en büyük nedenlerinden biri; kaldıraç
etkisinden faydalanmaktadır. Bu ürün, yatırımcıların dayanak varlıktaki potansiyel
fiyat artış ve azalışlarından küçük bir yatırımla faydalanmalarını sağlar. Varantların
tercih nedenlerinden bir diğeri ise, varantlarda serbest olarak nakdin başka
yatırımcılara yönlendirilebilmesidir.

♣♣♣
Virman; Bir banka hesabında bulunan varlıkların başka bir hesaba aktarılması işlemidir. Mevduat sahibinin
aynı bankada farklı amaçlarla birden fazla hesabının olması durumunda söz konusu olur.
Virman Tanımı,16 Ekim 2010 tarihinde http://muhasebeturk.org/ecopedia/408-v/1841-virman-nedir-ne-demekanlami-tanimi.html adresinden alınmıştır. (Çevrimiçi)
92
Varant Opsiyon Karşılaştırması,16 Şubat 2011 tarihinde
http://www.varantlar.com/index.php?option=com_content&view=article&id=72:opsiyon-varantfark&catid=37:tanmlar1 adresinden alınmıştır. (Çevrimiçi)
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Varant ve Opsiyonların kıyaslaması aşağıdaki gibidir:93
Benzerlikler:
-Varantlar da opsiyonlar gibi yatırımcıya dayanarak varlığı satın almadan
varlık üzerinde meydana gelen fiyat hareketlerinden yararlanma imkanı verir,
-Opsiyonlara benzer şekilde sahibine, belirli bir miktarda dayanak varlık ya da
göstergeyi, önceden tespit edilmiş bir fiyat üzerinden, vadeye kadar ya da vade
tarihinde alma veya satma hakkı veren finansal araçlardır,
-Varantlar ve opsiyonlar işleme konulana kadar dayanak varlık üzerinde
kontrol sağlamayıp, her ikisi de bir hakkı ifade eder.
Farklar:
-Opsiyonlar sözleşme, varantlar ise menkul kıymettir,
-Opsiyonlar vadeli işlem esasları ile işlem görürken, varantlar spot (nakit)
esaslar ile işlem görür,
-Opsiyonlar, işlem gördüğü borsalar tarafından özellikleri belirlenen standart
kontratlar iken varantlar, ihraçcı tarafından belirlenir ve opsiyonlara göre daha
esnektir, (örneğin sabit vadeleri yoktur)
-Opsiyonlarda satış yapan taraf opsiyonun yazıcısı konumundadır. Varantlarda
ise her bir varant’ın tek bir ihraçcısı vardır. İhraçcı varantlarda kullanılacak olan
hakkın tek muhatabı konumundadır,
-Opsiyonlarda teminat ve teminat tamamlama durumu varken, varantlarda
böyle bir durum söz konusu değildir, zira ürünün tüm sorumluluğu ihraçcı
kuruluştadır. Bu nedenle varant alım satımında yatırımcı açısından teminat gerektiren
herhangi bir durum söz konusu değildir,

93

Varant Opsiyon Karşılaştırılması, 16 Şubat 2011 tarihinde
http://www.varantlar.com/index.php?option=com_content&view=article&id=72:opsiyon-varantfark&catid=37:tanmlar1 adresinden alınmıştır. (Çevrimiçi), Korkmaz, a.g.e., s.62.
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-Varantlar ile alım (call) opsiyonu arasındaki temel fark, opsiyonun sahibi
tarafından

kullanılması

halinde,

işletmenin

yeni

hisse

senedi

vermesiyle

yükümlülüğünü yerine getirebilmesidir. Bundan dolayı da işletmenin piyasada
bulunan hisse senetleri sayısında artma olur. Diğer yandan, alım (call) opsiyonu
sahibi tarafından kullanıldığı takdirde, opsiyon yazıcısının daha önce ihraç edilmiş
olan hisse senetlerini alıcıya teslim etmesiyle yükümlülüğü sona erer. Bu durumda
piyasadaki hisse senedi miktarında herhangi bir değişiklik olmaz, alım (call)
opsiyonunun tersine, varant’ın kullanılmasıyla işletmeye nakit akışı olur. Bu farklar
aynı vadedeki varant ile alım (call) opsiyonunun değerlerinin farklı olmasına neden
olur.

1.3.5.5. Opsiyon Sözleşmeleri ile Vadeli

İşlem Sözleşmeleri

(Futures)

Karşılaştırılması
Opsiyon sözleşmeleri, bankaların ve firmaların son yıllarda artan faiz ve kur
riskleri nedeni ile yaygınlaşmış finansal araçlar olup, çoğunlukla organize borsalarda
işlem gören fiyat, miktar, vade açısından standartlaştırılmış sözleşmelerdir.94 Bu
sözleşmelerin diğer korunma amaçlı kullanılan araçlardan en temel farkı, fiyatların
opsiyon alıcısı aleyhine gelişmesi durumunda fiyat garantisi sağlaması, aynı
zamanda da piyasanın lehte gelişmesi durumunda bu gelişmenin sağlayacağı
spekülatif kar olanaklarını açık bırakmasıdır.95
Opsiyon sözleşmesi, 23.02.2001 tarihli ve 24327 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanan Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsalarının Kuruluş ve Çalışma Esasları
Hakkında Yönetmelik’in (VİOB Kur.Yön.) 3.maddesinde “Opsiyon olan tarafa
belirli bir vadede veya belirli bir vadeye kadar, önceden belirlenen fiyat, miktar ve
nitelikte ekonomik veya finansal göstergeyi, sermaye piyasası aracını, malı, kıymetli
madeni ve dövizi alma veya satma hakkı veren, satan tarafı ise yükümlü kılan
sözleşme” şeklinde tanımlanmıştır.

94

Çıkrıkçı, a.g.m., s.58.
Ayşe Eyüboğlu Aksel, Risk Yönetim Aracı Olarak Futures Piyasaları: Yapısı, İşleyiş Mekanizmaları ve
Bazı Ülke Örnekleri, Ankara: SPK Yayınları, No:21, 1995, s.32-33.
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Görüldüğü gibi opsiyon sözleşmeleri alıcısı için seçimlik bir hak, alıcısının
talebi halinde satıcısı için ise yerine getirilmesi gereken bir zorunluluktur. Bir
opsiyon sözleşmesinin alıcısı, satıcıdan belirli bir pirim ödeyerek sözleşmeyi satın
alır. Satıcı, sözleşmenin yapıldığı tarihte almış olduğu prim karşılığında sözleşmeyi
yerine getirme riskine girmiş olduğundan, alıcının opsiyon hakkını kullanıp
kullanmamasının bir önemi yoktur.96
Opsiyon sözleşmesi satın alan portföy yöneticisinin yaptığı işlem, finans
literatüründe “Portföy Sigortalanması” (Portfolia Insurance) olarak adlandırılır.
Opsiyonda, ürünün gelecekte hangi fiyattan alınacağı ya da satılacağı bugünden
sözleşme ile belirlenir. Bir opsiyon sözleşmesi şu bilgileri içerir:97
•

Opsiyonun tipi : Avrupa veya Amerikan tipi

•

Sözleşme tipi : Call (Alım) opsiyonu veya Put (Satım) opsiyonu

•

Opsiyona konu mal veya kıymet : Hisse senedi, tahvil vb.

•

Kullanım fiyatı : Opsiyonun sağladığı hakkın kullanılacağı fiyat

•

Vade sonu:(Örnek: Mart ayının 3. Cuması, Haziran ayının ilk iş günü)

•

Prim : Opsiyonun fiyatı

Opsiyon sözleşmesi iki tarafça yazılır. Opsiyonu satın alan, opsiyonu satana bu
sözleşmede yer alan hak için belli bir prim öder. Bu yüzden, opsiyon sözleşmeleri,
futures kontratlarından farklı olarak belli bir değere sahiptirler. Ancak, opsiyonun
kullanılması halinde, opsiyon sözleşmesi futures kontratı şekline döner. Futures
kontratlarında olduğu gibi, opsiyon sözleşmelerinde de tarafların iki temel amacı
olup bunlar; riskten korunma (hedgins) ve spekülasyon yoluyla kazanç sağlama
olarak ifade edilir.98

96

Karaca, Durmuşkaya, a.g.m., s.77.
Vadeli İşlemler Piyasaları (Türev Piyasalar), Piyasalar, İstanbul: İMKB Eğitim Seti, s.467., 18 Mart 2011
tarihinde http://www.imkb.gov.tr/Training/TrainingSets.aspx adresinden alınmıştır. (Çevrimiçi)
98
Çıkrıkçı,a.g.m., s.59.
97
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Vadeli İşlem Piyasalarının avantajları ve kullanım amaçları kısaca;99
-Gerçekçi fiyat oluşumu sağlanır,
-Geleceğe yönelik fiyatların oluşması sayesinde sağlıklı veriler elde edilir ve
fiyat dalgalanmalarına karşı korunmaları sağlanır,
-Katılımcılar, işlemlerini Borsa Takas Kurumu güvencesi ile gerçekleştirirler,
-Yatırımcılara fiyatların gelecekteki seyri hakkında fikir vererek portföy
çeşitlendirmesi ve dolayısıyla da riskin yayılmasında yol gösterici olurlar. Aynı
zamanda uzun vadede piyasada etkinliğin tesis edilmesi ve piyasadaki fiyat
dalgalanmalarının belirli bir seviyeye çekilmesine yardımcı olur.

Vadeli İşlem Sözleşmeleri’nin (VİS) özellikleri aşağıdaki gibidir:100
-VİS’ler borsada şeffaf bir şekilde işlem görür. Gerçekleşen işlemler diğer
borsa katılımcıları tarafından anlık olarak takip edilebilir. Yani işlemler şeffaftır,
kamuya açık yapılır,
-Verilen emirler fiyat ve zaman önceliğine göre işlem görür,
-Sözleşmeler vade tarihine kadar el değiştirebilir, özellikleri standarttır,
-Genelde günlük fiyat hareket sınırı vardır, piyasa likittir,
-Teminat yatırılması zorunludur. Kaldıraç etkisi vardır,
-Organize borsalarda işlem görürler,
-VİS’de taraflar birbirine karşı değil, Takas Kurumu’na karşı sorumludur. Bu
nedenle taraflar açısından kredi riski söz konusu değildir.

99

Semih Büker, Rıza Aşıkoğlu, Güven Sevil, Finansal Yönetim, Beşinci Baskı, Ankara: Sözkesen Matbaacılık,
2009, s.495.
100
VOB, Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası A.Ş. Takas Üyeliği Eğitim Notları, Türev İşlemler Piyasaları,
Takas ve Teminat Yönetim Müdürlüğü, TAKASBANK, Mart 2010, s.9-10., 24 Ağustos 2010 tarihinde
http://www.vob.org.tr/VOBPortalTur/DesktopDefault.aspx?tabid=66 adreslerinden alınmıştır. (Çevrimiçi)
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Vadeli İşlem ve Opsiyon Sözleşmesine konu ürünlerde aranan temel özellikleri
özetleyecek olursak;101
-Etkin ve derin bir nakit piyasanın varlığı, (zaman zaman derin bir cari piyasası
olmayan ürünlerin üzerine de türev işlemleri yapılmaktadır)
-Değişken fiyatlar, (volatility)
-Nakit piyasa fiyat düzeyine ilişkin etkin bilgi akışının olması,
-Depolanabilme özelliği taşıması.

Vadeli ve Opsiyon Sözleşmeleri arasındaki farklar aşağıdaki gibidir;102
-Opsiyon sözleşmeleri, yatırımcılara alım ve satım talebinde bulundukları
sözleşmeleri uygulama zorunluluğu yüklemezken, vadeli sözleşmelerin uygulanması
taraflar için bir yükümlülüktür. Ancak, yatırımcılar vadeli sözleşmeyi ters bir işlemle
kapatarak bu yükümlülükten kurtulurlar,
-Opsiyon işlemlerinde, endeks opsiyonları dışındaki tüm opsiyonlarda
yatırımcının maliyeti başlangıçta yatırdığı pirimdir.

101
Menkul Kıymetler ve Diğer Sermaye Piyasası Araçları, Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisans
Eğitimi, TSPAKB, Ağustos, 2010, s.87.
102
Büker, Aşıkoğlu, Sevil, a.g.e., s.503. , Uzunlar, Aktan, a.g.e., s.14.

İKİNCİ BÖLÜM

2. OPSİYONLARIN FİYATLANDIRILMASI VE OPSİYON FİYATLAMA
MODELLERİ
2.1. OPSİYONLARIN FİYATLAMASI

Opsiyon alıcısının hakkını hemen kullanması durumunda elde edeceği kazanç
gerçek değer olurken, opsiyon primi ile gerçek değer arasındaki fark, zaman değeri
olarak ifade edilir. Gerçek değer ve zaman değeri opsiyon fiyatını oluşturan
unsurlardır. Opsiyon fiyatı ise, gerçek değerin üzerindedir. Gerçek değer ve zaman
değerini daha kapsamlı olarak inceleyecek olursak;

2.1.1. Gerçek/ İçsel Değer (Instrinsic Value)
Diğer şartlar sabit kalmak şartıyla, kullanım fiyatı ile cari fiyat arasındaki
opsiyon sahibinin lehine olan farka (opsiyon sahibinin kazancına) “gerçek/ içsel
değer” denir ve gerçek değer arttıkça opsiyon primi de artar.103
Opsiyon sözleşmelerinin gerçek değerinin özellikleri aşağıdaki gibidir:104
Alım (call) opsiyonunun gerçek değeri;
- Hisse senedinin fiyatı, opsiyonun kullanım fiyatını aştığında pozitif, kullanım
fiyatından düşük olduğunda ise sıfır olur.
Alım (call) opsiyonun gerçek değeri;
Alım (call) Opsiyonu İçin Gerçek Değeri (ܥ௧ ) = Hisse Senedinin Fiyatı (ܵ௧ ) – Alım
(call) Opsiyonunun Kullanım Fiyatı (K)

103
104

Ceylan, Korkmaz, a.g.e.,s.318.
Karan, a.g.e., s.618.
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Eğer
Eğer

 > K
 ≤ K

ise
ise

  K’dır.

0

olur.

Satım (put) opsiyonunun gerçek değeri;
-Hisse senedinin fiyatı, opsiyonun kullanım fiyatından düşük ise pozitif,
kullanım fiyatına eşit veya aşıyorsa sıfır olur.
Satım (put) opsiyonun gerçek değeri;
Satım (Put) Opsiyonunun Gerçek Değeri ( ) = Satım (Put) Opsiyonunun

Kullanım Fiyatı (K) – Hisse Senedinin Fiyatı ( )
Eğer
Eğer

 < K

 ≥ K

ise
ise

   ’dir.
0

olur.

Şekil 2.1.’de alım (call) ve satım (put) opsiyonları gösterilmiştir. Alım (call)
opsiyonunda, cari fiyatın kullanım fiyatını aştığı noktadan itibaren, gerçek değerin
artmaya başladığı, satım (put) opsiyonunda ise bu durumun tersine cari fiyat,
kullanım fiyatının altına düştükçe gerçek değerin arttığı görülmektedir.

Şekil 2.1. Alım (Call) ve Satım (Put) Opsiyonların Gerçek Değer İlişkileri
Opsiyon Değeri

Opsiyon Değeri
Gerçek Değer

Kullanım Fiyatı
Alım (Call) Opsiyonu

Cari Fiyat

Gerçek Değer

Kullanım Fiyatı

Cari Fiyat

Satım (Put) Opsiyonu

Kaynak: Ali Ceylan, Turhan Korkmaz, Finansal Teknikler, 7. Baskı, Bursa: Ekin Basım Yayın
Dağıtım, 2010, s.316.
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2.1.2. Zaman Değeri (Time Value)
Zaman değeri, opsiyonun dayandığı varlığın cari değeri ile ilgili beklentilerini
ifade eder. Opsiyonların gerçek değerleri sıfır bile olsa, vade içerisinde değişkenlik
söz konusu olabileceğinden, opsiyonların bir zaman değeri vardır.105 Zaman
değerinin oluşmasının en önemli nedeni, opsiyonun zaman içinde sağlayabileceği
kazanç ya da kayıpların asimetrik oluşudur.106
Bir opsiyonun zaman değeri, o opsiyonun gerçek değerinin üzerinde olup,
yatırımcıların opsiyona yatırım yapma isteğine bağlıdır. Yatırımcıların beklentisi,
yatırım yapacakları hisse senedinin vadeden önce fiyatının artacağı yönündedir. Eğer
opsiyonun bağlı olduğu hisse senedinin değeri değişmezse, opsiyon priminin gerçek
değeri ile ilgili bölümü sabit kalacaktır. Bundan dolayı opsiyon fiyatındaki herhangi
bir değişme, onun zaman değerinden kaynaklanacaktır.107
Opsiyonun zaman değeri, piyasa arz ve talebi, temettü, vadeye kalan süre, faiz
oranı değişimleri, volatility (değişkenlik) gibi çeşitli faktörlerin etkisi altındadır.
İşlem gününe kadar olan süre uzadıkça opsiyonun değeri de artar. Çünkü, zaman
içinde hisse senedi fiyatı beklenen yönde değişim gösterir. Para dışı opsiyonlar
yalnızca zaman değerine sahipken, başabaş opsiyonlar ise hem zaman hem de gerçek
değere sahiptir.
Bir opsiyon para dışında bile olsa, bu onun tümüyle değersiz olduğu anlamına
gelmemektedir. Opsiyon işleme konulmadan önce hisse senedi fiyatında artış ya da
azalış olabilir ve böyle bir olasılık da opsiyonda değer atışı yaratmaya neden olabilir.
Bu olasılık, genelde opsiyonun işleme konulmasına kısa bir zaman kalması
durumunda geçerlidir. Böylece opsiyon açısından yarın bugünden daha değerli
olabilir. İşlem zamanı yaklaştıkça zaman değeri azalarak işlem anında da sıfır olur.
Opsiyon sözleşmelerinin zaman değerinin özellikleri aşağıdaki gibidir:108

105
106
107
108

Ceylan, Korkmaz, a.g.e.,s.318.
Bolak, a.g.e., s.123.
Karan, a.g.e., s.619.
Karan, a.g.e., s.619.
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Alım (call) opsiyonu için;
Eğer
Eğer

 =    ise zaman değeri yoktur.

 >    ise zaman değeri vardır.

Satım (put) opsiyonu için;
Eğer
Eğer

 =   
 >   

ise zaman değeri yoktur.
ise zaman değeri vardır.

Zaman değeri, henüz vadesi dolmamış opsiyonlar için geçerlidir ve vade
sonunda opsiyon değeri, gerçek değerini gösterir. Diğer faktörler sabitken, zaman
değerinin en yüksek olduğu durum, opsiyonun başabaş olduğu durumdur. Çünkü, bu
noktada kazanç potansiyeli ve belirsizlik yüksektir yani, başabaş opsiyonlar zamana
bağlı olarak her türlü olasılığın gerçekleşebileceği opsiyonlardır. Şekil 2.2.’de zaman
değerinin en yüksek olduğu durumun başabaş noktasında olduğu gösterilmektedir.

Şekil 2.2. Varlığın Piyasa Fiyatına Bağlı Olarak Opsiyonun Zaman Değerinin
Değişimi
Zaman Değeri

Kullanım Fiyatı (başabaş)

Varlığın Piyasa Fiyatı

Kaynak: Mehmet Bolak, Finans Mühendisliği Kavramlar ve Araçlar, İstanbul: Beta Basım Yayın
Dağıtım, 1998, s.124.

Alım (call) opsiyonunun zaman değeri, işlem gününe kadar olan süreye ve
hisse senedi fiyatı ile kullanım fiyatı arasındaki yakınlığa bağlı olarak değişir. Bir
yatırımcının call opsiyonunun zaman değerine yaptığı ödeme, hisse senedi fiyatının
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gelecekteki belirsizliğinden kaynaklanır. Hisse senedinin değeri çok yükseldiğinde,
zaman değeri düşer. Bu durumda, yatırımcının hisse senedi fiyatının yükseleceği
konusunda şüpheleri vardır ve opsiyonu hemen işleme koymak ister. (çok fazla
parada=deep-in-the-money) Benzer olarak hisse senedinin değeri, kullanım fiyatının
altında olduğunda da zaman değeri düşmektedir. Bu durumda da yine yatırımcının
fiyatların, işlem gününden önce kullanım fiyatına yaklaşacağı konusunda şüpheleri
bulunmaktadır. (çok fazla para dışı=deep-out-of-the -money)
Opsiyon sözleşmesinde vadenin uzun olması, Amerikan tipi alım (call) ve
satım (put) opsiyonlarının değerini artırıcı yönde etki eder. Avrupa tipi alım (call) ve
satım (put) opsiyonları ise vadenin uzamasıyla daha değerli olma gerekliliğinde
değillerdir. Çünkü, uzun vadeli opsiyona sahip yatırımcı, kısa vadeli opsiyona sahip
yatırımcının elde edebileceği şansa sahip olmaz. Avrupa tipi opsiyonların
özelliğinden dolayı, uzun vadeli opsiyona sahip olunduğu durumlarda dahi opsiyon
ancak, vade bitiminde işleme konulur ve opsiyonun kullanılmak istenmesi halinde
vadesi daha uzun olan opsiyon, yatırımcıya daha fazla zaman tanıdığından fiyatı,
doğal olarak riski daha yüksek olur.109

2.2. OPSİYON FİYATLAMASINDA ALT VE ÜST SINIRLAR
Alım (call) opsiyonu alıcısının zararı ödediği prim ile sınırlı iken, olası net
karının üst sınırı sonsuzdur. Bir satım (put) opsiyonunun alıcısı için ise, olası zarar
yine sadece ödediği prim ile sınırlı iken, karı ise en fazla opsiyonun kullanım fiyatı
kadardır. Call veya put opsiyonun satıcısı için kar ve zarar miktarları, alıcının tam
tersi bir karakter izler. Alıcı veya satıcı olma durumuna göre kar veya zararın belirli
bir değerden ziyade, bir değer aralığı olması sebebi ile opsiyon değerleme noktasal
bir durumun değerlemesi değil, bir aralık (interval) değerlemesidir. Bu sebeple
BSOFM (Black Scholes Opsiyon Fiyatlama Modeli) ve BM (Binom Model) opsiyon

109

Başoğlu, Ceylan, Parasız, a.g.e. s.373-374.
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değerleme modellerinden önce kavramların anlaşılırlığının sağlanabilmesi için
opsiyon fiyatlamasında alt ve üst sınırları incelemede büyük fayda bulunmaktadır.110
Bu aşamada terminolojide sıkça başvurulacak kısaltmalar aşağıda verilmiştir.
S

=Cari hisse senedi fiyatı

K

=Opsiyonun kullanım fiyatı

C

=Alım (Call) opsiyonu primi

P

=Satım (Put) opsiyonu primi

C
P
P

C

=Amerikan tipi opsiyonun alım (call) değeri
=Amerikan tipi opsiyonun satım (put) değeri
=Avrupa tipi opsiyonun satım (put) değeri
=Avrupa tipi opsiyonun alım (call) değeri

2.2.1. Alım (Call) Opsiyonlarının Minimum Değeri
Opsiyonun minimum değeri, gerçek değer olarak adlandırılıp bu değer,
opsiyon sahibinin opsiyonun kullanılmasından alacağı, opsiyon satıcısının opsiyonun
kullanılması ile ödeyeceği değerdir.111
Bir alım (call) opsiyonu, sınırlı sorumluluğa sahip bir enstrüman olup, opsiyon
sahibi opsiyonu kullanmanın avantajlı olduğuna inanırsa opsiyonu kullanır. Bununla
birlikte, opsiyonun kullanılması, opsiyon sahibinin varlığını azaltacağı durumda
opsiyon kullanılmaz. Opsiyon sahibinin opsiyonu kullanmaya zorlanası gibi bir
durum söz konusu olmadığı için opsiyon da hiçbir zaman negatif değer alamaz.112
Alım (call) opsiyonunun minimum değeri;
C(S,T,K) ≥ 0
110

olarak ifade edilir.

Gökçe Alp Gökçe, Opsiyon Değerlemenin Temelleri Ve Temel Opsiyon Değerleme Modelleri İle
Stokastik Değişkenliğin İMKB Hisse Senedi Piyasaları’nda Geçerliliklerinin Araştırılması, İstanbul
Üniversitesi, İstanbul: Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Finansman Doktora Programı, Doktora
Tezi, İktisadi Araştırma Vakfı, 2006, s.20-21.
111
Change, a.g.e., 1995, s.66.
112
Kuskin , Luskin, a.g.e., s.79.
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2.2.2. Alım (Call) Opsiyonlarının Maksimum Değeri
Alım (call) opsiyonu, menkul kıymeti alma hakkı veren bir opsiyon olduğu için
yatırımcılar bu opsiyonlara kullanım fiyatı “0” (sıfır) bile olsa cari piyasa fiyatından
daha yüksek bir bedel ödemek istemez ve hakkını kullanmayıp ihtiyacını cari
piyasadan karşılamayı tercih eder. Hisse senedi fiyatının sıfır “0” (sıfır) olması gibi
özel bir durumda da satım (put) opsiyonunun değeri, kullanım fiyatına eşitlenir. Bu
nedenle, bir alım (call) opsiyonunun alabileceği maksimum değer, menkul kıymetin
cari piyasa fiyatıdır. 113
Alım (call) opsiyonunun maksimum değeri;
C(S,T,K) ≤ S

olarak ifade edilir.

2.2.3. Amerikan Tipi Alım (Call) Opsiyonlarının Minimum Değeri
Vadesinden önce kullanılabilen Amerikan tipi alım (call) opsiyonlarının değeri,
normal olarak gerçek değerin üzerindedir ve gerçek değer, vadesinden önce, en az
menkul kıymetin cari fiyatı ile kullanım fiyatı arasındaki fark kadar olan değerdir.

Amerikan tipi alım (call) opsiyonlarının değeri, C (S,T,K)-max(0,S-K) olarak ifade

edilir. Eğer bu fark negatif ise, opsiyonun değeri “0” (sıfır) olur. Dolayısıyla,
Amerikan tipi alım (call) opsiyonun minimum değeri;
C

max(0,S-K)

olacaktır.

Opsiyonun fiyatı herhangi bir şekilde olması gereken minimum değerin altına
düştüğü takdirde arbitaj imkanı ortaya çıkar ve bu durumu gören yatımcı opsiyonu
satın alıp hemen uygulamaya koyarak karını realize edebilir.114

113

Kuskin , Luskin, a.g.e., s.80.
Güray Küçükkocaoğlu, Opsiyonlar, Başkent Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü, s.13., 13 Ekim 2010
tarihinde http://www.baskent.edu.tr/~gurayk/finpazpazartesi12 adresinden alınmıştır. (Çevrimiçi)
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2.2.4. Satım (Put ) Opsiyonlarının Minimum Değeri
Satım (put) opsiyonu, bir hisse senedinin belirlenmiş bir fiyattan ve belli bir
vadedeki satım sözleşmesi olup, satım (put) opsiyonu sahibinin varlıklarında bir
azalma meydana getirecekse, satım (put) opsiyonu sahibi opsiyondan doğan hakkını
kullanmaz. Dolayısıyla, bir satım (put) opsiyonu asla negatif değer alamaz.
Bir satım (put) opsiyonunun minimum değeri;
P(S,T,K)

0

olarak ifade edilir.

2.2.5. Satım (Put ) Opsiyonlarının Maksimum Değeri
Satım (put) opsiyonunun maksimum değeri, opsiyonun üzerine yazıldığı
varlığın piyasada fiyatının sıfır olması durumunda söz konusudur. Bu durumda;
Amerikan tipi satım (put) opsiyonlarının maksimum değeri kullanım fiyatına eşit
olurken, Avrupa tipi satım (put) opsiyonlarının maksimum değeri ise, vade sonunda
kullanılma zorunluluğu sebebiyle kullanım fiyatının riskiz faiz oranıyla vadesinden
hesap yapılan yöne iskontolanmasıyla elde edilen değere eşit olur.115
P ≤ K

P ≤ Ke

Alım (Call) Opsiyonu Varlığın Fiyatı

> Kullanım Fiyatı

Satım (Put) Opsiyonu Varlığın Fiyatı

< Kullanım Fiyatı

olduğunda kullanma hakkı doğar.
Satım (put) opsiyonu sahibi yatırımcı, opsiyonu kullandığında hisse senetlerini
mümkün olan en yüksek fiyata satmak isteyecektir. Hisse senedinin cari piyasa
fiyatının düşmesi yatırımcının lehine olur. Hisse senedinin fiyatının sıfır “0” (sıfır)
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Güray Küçükkocaoğlu, Opsiyonlar, Başkent Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü, s.14., 13 Ekim 2010
tarihinde http://www.baskent.edu.tr/~gurayk/finpazpazartesi12 adresinden alınmıştır. (Çevrimiçi)
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olması gibi uç bir durumda ise, satım (put) opsiyonunun değeri kullanım fiyatına
eşitlenir.116

2.2.6. Amerikan Tipi Satım (Put ) Opsiyonlarının Minimum Değeri
Amerikan tipi satım (put) opsiyonu bulunduran yatırımcı, opsiyonunun
kullanım fiyatı cari fiyatının üzerinde ise, vadeye kadar herhangi bir tarihte hakkını
kullanabilir. Bu durumda opsiyonun minimum değeri, kullanım fiyatı ile cari fiyatı
arasındaki fark kadar olur. Tam tersi durumunda ise, opsiyon uygulanamayacağından
dolayı, opsiyonun değeri sıfıra eşit olur.
P

max0, K  S)

2.3. OPSİYON FİYATINI (PRİMİNİ) BELİRLEYEN FAKTÖRLER
Opsiyon priminin (fiyatının) asıl kapsamının, gerçek değeri ve zaman değerine
bağlı olduğunu prim kısmında ele almıştık şimdi ise bu iki değer etkenini oluşturan
alt grupları genel olarak opsiyon fiyatını belirleyen faktörler başlığı altında detaylı
olarak inceleyeceğiz.
Opsiyon primini belirleyen temel faktörler:117
1) Opsiyona konu olan varlığın spot (cari) piyasa fiyatı (S)
2) Kullanım (Uygulama) fiyatı (K)
3) Vade bitimine kadar olan zaman (T)
4) Risk faiz oranı (r)
5) Opsiyona konu olan varlığın fiyatının değişkenliği (Volatilitesi) (б)
6) Temettü (kar payı) miktarı (D)

116

Güray Küçükkocaoğlu, Opsiyonlar, Başkent Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü, s.14., 13 Ekim 2010
tarihinde http://www.baskent.edu.tr/~gurayk/finpazpazartesi12 adresinden alınmıştır. (Çevrimiçi)
117
John C. Hull, Options, Futures and Other Derivative Securities, Third Edition, ABD: Prentice Hall
International Inc., 1997, s.151-153.
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olarak ifade edilip, bu değişkenler kullanılarak opsiyon değerleme modeli
oluşturulur. Opsiyonun gerçek değerini ve zaman değerini oluşturan faktörleri,
opsiyon primini belirleyen faktörlere göre grupladığımızda, aşağıdaki gibi bir ayrım
ortaya çıkacaktır;
Gerçek Değeri Oluşturan Faktörler

Zaman Değerini Oluşturan Faktörler

(1) Opsiyonun Türü (call/put)

(1) Vadeye Kalan Süre

(2) Dayanak Varlık Fiyatı

(2) Dalgalanma Oranı

(3) Opsiyonun Kullanım Fiyatı

(3) Risksiz Faiz Oranı
(4) Temettü (sadece hisse senetleri ve
hisse senedi endeksleri için geçerlidir)

Gerçek değeri oluşturan faktörlerin tamamı genel olarak düşünüldüğünde,
opsiyonun alım (call) opsiyonu mu yoksa satım (put) opsiyonu mu olduğu, dayanak
varlığın fiyatının ve opsiyonun kullanım fiyatının ne olduğunun bileşke cevabı;
opsiyonun gerçek değerinin ne olabileceği konusunda bilgi vermektedir.118
Opsiyon fiyatlama yöntemleri değerlendirilirken dikkat edilmesi gereken en
önemli nokta, opsiyon fiyatını belirleyen faktörler kullanılarak elde edilen opsiyon
fiyatlarının teorik fiyatlar olduğu gerçeğidir. Pratikte, piyasa dinamiklerinin teorik
kalıplara uymadığı tüm piyasalarda gözlemlenebilmektedir. Bu durum,

opsiyon

fiyatlarında da kendini göstermekte ve opsiyon piyasasında gerçekleşen fiyatlar
teorik fiyatlardan sapmalar gösterebilmektedir.119
1973’te Fisher Black ve Myron Scholes adında iki finans mühendisi, bir
opsiyonu alırken veya satarken ödenen, tahsil edilen miktarın makul olup olmadığını
hesaplayan ve günümüzde de geçerliliğini koruyan opsiyon fiyatları arasında
kullanılan “Analitik Modeli” geliştirmişlerdir. Bu modelin temel dayanağında;
dayanak varlığın nakit hesabında kısa pozisyon, alım opsiyonu hesabında ise uzun
pozisyon tutarak risksiz faiz oranında getiri elde eden bir portföy oluşturma
118

VOB,Türev Araçlar Lisanslama Rehberi, Mart 2010, s.202.
İMKB- İstanbul Menkul Kıymetler Borsası, Sermaye Piyasası ve Borsa Temel Bilgiler Kılavuzu,
15.Basım, İstanbul: İMKB Yayınları, 1998, s.476-477.
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düşüncesi yer almıştır. Alım (call) ve satım (put) opsiyonlarının değerleri arasındaki
ilişki ortadan kalktığında, ortaya arbitraj imkanları çıkacağı için bu model “Black
Scholes Opsiyon Fiyatlama Modeli/BSOFM” olarak da nitelendirilmektedir.
BSOFM, çalışmamızın ilerleyen kısımlarında detaylı olarak işlenecektir.
Opsiyonların, vadesinden önce fiyatlarının ne olabileceği konusunda bir
bakışın olabilmesi için öncelikli olarak; opsiyonun zaman değerini oluşturan
faktörler sırasıyla açıklandıktan sonra, opsiyonun gerçek değerini oluşturan değerler
işlenecek ve böylece, opsiyon fiyatına etki eden değişkenlerin daha net bir şekilde
anlaşılması sağlanacaktır.

2.3.1. Vadeye Kalan Süre
Opsiyon fiyatının, vade yaklaştıkça azalması “zaman aşımı” olarak
tanımlanmaktadır. Zaman değeri, vadeye kalan sürenin karekökü ile doğru orantılı
olup,120 alıcıların fiyat konusundaki beklentilerini yansıtmaktadır. Ayrıca, zaman
değeri, mevcut aktifin fiyatına ve volatiliteye bağlı olarak değişim gösterir. Opsiyon
vadeye yaklaştıkça, başlangıca kıyasla zaman değerini daha hızlı kaybeder ve bu
azalışa bağlı olarak opsiyon primi de azalarak gerçek değerine doğru yaklaşır. Vade
sonunda eğrinin zaman değerinin “0” (sıfır) göstermesi, opsiyon fiyatının opsiyonun
gerçek değeri kadar olduğunu ifade etmektedir.

Tablo 2.1. Vadeye Kalan Sürenin Opsiyonun Fiyatına Etkisi
Opsiyon
Türü

Kullanım Süresinin Uzunluğunun Opsiyonun
Fiyatına Etkisi

Alım
Opsiyonu
Satım
Opsiyonu

Vadenin Uzaması
Olumlu Etkilenir,
Fiyat Yükselir
Olumlu Etkilenir,
Fiyat Yükselir

Vadenin Kısalması
Olumsuz Etkilenir,
Fiyat Düşer
Olumsuz Etkilenir,
Fiyat Düşer

Kaynak: Kürşat Yalçıner, ve diğerleri, Finansal Teknikler ve Türev Araçlar, Ankara: Gazi
Kitabevi, 2008, s.286.

120

Akkum, a.g.e., s.47-74.
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Şekil 2.3.Opsiyonun Zaman Değeri
Prim

Opsiyonun Zaman Değeri

Vadeye Kalan Gün Sayısı
Kaynak: VOB-Vadeli İşlemler ve Opsiyon Borsası, Türev Araçlar Lisanslama Rehberi, İzmir:
Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası A.Ş., Ağustos 2010, s.204.

Şekilden çıkarılacak sonuç; vade sonuna doğru opsiyon satan yatırımcılar
sattıkları opsiyon sonunda göze aldıkları riskin gerçekleşmeyeceğine yönelik inanç
ve güvenleri arttığı için opsiyon satmaya daha çok istekli olmuşlar ve bu isteklerini
gerçekleştirebilmek için satmak istedikleri opsiyonun değerini azaltarak alıcıya fiyatı
daha cazip halde göstermişlerdir. Böylece opsiyonun zaman değeri, vade yaklaştıkça
daha hızlı bir şekilde azalmıştır.
Vadeye kalan sürenin uzun olması, gelecekteki fiyatların tahminini
zorlaştıracağı için, artan risk sebebiyle yatırımcı, yaptığı opsiyon satışından zarar
etmemek adına, kendini korumak için, ekstra prim talep ederek opsiyon fiyatının
yükselmesine neden olur. Yani, vadeye kalan süre uzadıkça hem alım (call) hem de
satım (put) opsiyonlarında fiyat olumlu etkilenir ve yükselir. Bunun dışında, sürenin
uzun olması gelecekteki fiyatların tahminini zorlaştırdığı için, artan risk, opsiyon
fiyatını da doğru orantılı olarak artırır.
Örneğin, kullanım fiyatı $95 olan bir alım (call) opsiyonu ele alalım. Opsiyona
konu olan hisse senedinin piyasa fiyatı $100 ise, opsiyonun gerçek değeri $5’dir.
Opsiyon vadesinin sona ermesine uzun bir süre varsa piyasa fiyatının bu süre içinde
aşağı veya yukarı dalgalanma göstermesi mümkündür. Hisse senedi fiyatı düşecek
olursa opsiyonun gerçek değeri en çok sıfıra kadar inecek, opsiyon sahibinin
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kaybedebileceği en büyük miktar $5 olacaktır. Hisse senedi fiyatının yükselmesi
halinde ise, gerçek değer için bir üst limit yoktur. Hisse senedi fiyatı ne kadar
yükselirse opsiyonun sağlayacağı kazanç da o kadar yüksek olacaktır. Kayıp ve
kazanç potansiyelleri arasındaki bu asimetri, opsiyonun gerçek değerinin üzerinde bir
değere sahip olması sonucunu doğurmakta ve vade sonuna kadar olan süreninin
uzunluğu oranında, kazanç sağlama potansiyelini artırmaktadır.121
Aşağıdaki şekilde henüz vadesi dolmamış bir alım (call) opsiyon ile hisse
senedinin cari piyasa fiyatı arasındaki ilişki değerlendirilerek opsiyon değerinin
bileşkelerinin tepkilerinin aynı yönlü olduğu gözlemlenmiştir.

Şekil 2.4.Opsiyon Değeri
Opsiyon Fiyatı

Zaman Değeri
Gerçek Değer

Kullanım Fiyatı

Varlığın Cari Fiyatı

Kaynak: Mehmet Bolak, Finans Mühendisliği Kavramlar ve Araçlar, İstanbul: Beta Basım Yayın
Dağıtım, 1998, s.123.

2.3.2. Varlığın Fiyatının Değişkenliği (Volatilite/Dalgalanma Oranı)
Opsiyonun dayandığı varlığın cari değerinin zaman içindeki hareketine (değer
kaybetme veya değer kazanma olasılığına) volatilite denir.122 Diğer bir ifade ile,
dayanak varlığın fiyatının değişim yönü fark etmeksizin,123 vade süresince opsiyona
121
122
123

Bolak, a.g.e., s.123.
Apak, a.g.e., s.40.
VOB, Türev Araçlar Lisanslama Rehberi, Ağustos 2010, s.205.
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konu olan varlığın, cari piyasadaki fiyatında meydana gelen dalgalanmanın büyüklük
ve sıklık derecesidir. Değişkenlik, varlığın getiri dağılımının standart sapması ile
ölçülmektedir ve opsiyonun zaman değeri ile doğru orantılıdır.
Değişkenliğin yükselmesi, opsiyonun kazançlı bir şekilde uygulanma imkanını
artırarak fiyata iyimser yönde yansır.124 Çünkü değişkenliğin artması, satıcının
karşılaşacağı zararın ve alıcının elde edebileceği karın yüzdesini ve olasılığını
artıracaktır. Bu durum da, alıcının korunduğu ve giderek artan risk faktörünün
opsiyon satıcısı tarafından üstlenildiği anlamına gelmektedir. Doğal olarak böyle bir
sonuçta ise, alım (call) veya satım (put) opsiyonu fark etmeksizin opsiyonun fiyatının
yükselmesi beklenir. Değişkenliği daha az olan varlıklara ait opsiyonlarda ise fiyat
daha da düşüktür.
Opsiyonları cazip hale getiren şey, yüksek volatilitedir. Yüksek volatilitenin
olduğu durumlarda yatırımcılar, yüksek risk yüksek getiri mantığı ile hareket eder ve
dolayısıyla da yüksek prim ödemeyi tercih ederler.125

2.3.3. Risksiz Faiz Oranı
Risksiz faiz oranı’nın opsiyon fiyatı üzerine etkisi konusunda bir görüş birliği
olmamakla birlikte, opsiyon fiyatı peşin ödenip bu paranın başka bir yatırım alanında
değerlendirilmesi halinde, elde edilecek gelirden mahrum kalınacağı için opsiyon
fiyatı, faiz oranlarından etkilenmektedir. Risksiz faiz oranının diğer bir ifadesi ise
“fırsat maliyeti”dir.126
Risksiz faiz oranı’ndaki değişimler alım (call) ve satım (put) opsiyonları
üzerinde farklı şekillerde etkisini gösterir. Faiz oranındaki artışla birlikte, kullanım
fiyatının bugünkü değerini azalttığı için, alım (call) opsiyonunun fiyatı artış
eğiliminde olurken, satım (put) opsiyonunun fiyatı düşer. Aynı zamanda faizin
124

Yalçıner ve diğerleri, a.g.e., s.286.
Yılmaz, Hisse Senedi Opsiyonları ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında Uygulanabilirliği, s.77.
126
Donald R. Chambers, Nelson J. Lacey, Modern Corporate Finance: Theory and Practice, New York:
Harper Collins College Publishers,1994, s.282.
125
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artması, opsiyona konu olan varlığın beklenen getirisini artıracağı için, söz konusu
varlığın fiyatını da artırır. Bu durumdaki bir varlığın fiyatının artması ise, alım (call)
opsiyonunun fiyatını artırırken satım (put) opsiyonunun fiyatını düşürecektir.
Örneğin, bir yatırımcının satım (put) opsiyonunu işleme koyacak hisse senedi
sattığını ve bunun karşılığında dolar aldığını kabul edelim. Eğer piyasada faiz
oranları yükselmişse, yatırımcının eline geçen doların bugünkü değeri düşük
olacaktır.127
Özetle; faizlerin artması satım (put) opsiyonlarının fiyatının düşmesine neden
olurken, satım (put) opsiyonlarında kullanım fiyatının azalması fiyatın düşmesine
neden olmaktadır. Alım (call) opsiyonunda ise, faiz oranındaki artış, aynı zamanda
düşük kullanım fiyatı anlamına geldiğinden, opsiyonunun fiyatı (primi) artış
eğiliminde olacaktır. Söz konusu durumlar aşağıdaki şekillerdeki gibi özetlenmiştir.

Şekil 2.5. Risksiz Faiz Oranı’nın Alım (Call) ve Satım (Put) Opsiyonlarındaki
Etkisi
Alım (Call) Opsiyonu

Satım (Put) Opsiyonu

Risksiz Faiz Oranı
Risksiz Faiz Oranı
Kaynak: Ufuk Başoğlu, Ali Ceylan, İlker Parasız, Finans Teori Kurum Uygulama, Bursa: Ekin
Basım Yayın Dağıtım, 2009, s. 376.

2.3.4. Temettü (Kar Payı)
Temettü dağıtımı, ilgili hisse senedi üzerine alınan opsiyonun değerini azaltır.
Çünkü temettü ödemeleri, opsiyon almaktansa, hisse senedi almayı daha cazip hale
127

Chance, a.g.e., s.72-83.
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getirir. Yani, temettünün artması ile alınan opsiyonun değeri azalır. Normalde
temettü, hisse senedi sahibinin likiditesini artırmaktadır. Fakat, ilgili opsiyon sahibi
için durum böyle değildir. Temettü dağıtımı tamamlandığında hisse senedi değeri
düşecek, buna bağlı olarak da alınan opsiyon değeri azalacaktır.128
Alım (call) opsiyonu temettü dağıtımından olumsuz olarak etkilenirken, satım
(put) opsiyonu olumlu etkilenir. Çünkü, alım (call) opsiyonu sahibi hisse senedi
fiyatının yükseleceğini umarken dağıtılan temettü nedeniyle fiyatlar düştüğünde,
piyasada ucuzlayan hisse senedini opsiyon gereği pahalıya satmak istemeyecek ve
opsiyonu işleme koymayarak, başlangıçta ödediği primi kaybedecektir. Satım (put)
opsiyon sahibi ise, piyasa değeri düşen hisse senedini opsiyon gereği yüksek fiyattan
satma şansını elde edecektir.129 Şekil 2.6.’da temettünün alım (call) ve satım (put)
opsiyonlarına olan etkisi özetlenmiştir.

Şekil 2.6. Temettünün Alım (Call) ve Satım (Put) Opsiyonlarındaki Etkisi
Alım (Call) Opsiyonu

Satım (Put) Opsiyonu

Temettü

Temettü

Kaynak: Ufuk Başoğlu, Ali Ceylan, İlker Parasız, Finans Teori Kurum Uygulama, Bursa: Ekin
Basım Yayın Dağıtım, 2009, s. 377.

2.3.5. Kullanım (Uygulama/Anlaşma) Fiyatı
Kullanım fiyatı, alıcının bir varlığı almak veya satmak için ödeyeceği,
sözleşme yapıldığı anda belirlenen sabit fiyattır.130 Kullanım fiyatı ile opsiyona konu
olan varlığın peşin piyasadaki fiyatı arasındaki ilişki, opsiyonun gerçek değerini
128
129
130

Chambers, a.g.e., s.94-95.
Chambers, a.g.e., s.95.
Ceylan, Korkmaz, a.g.e., s.314.
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belirler. Opsiyonun gerçek değerindeki artış, fiyatın (primin) artmasına neden olur.131
Alım (call) opsiyonunda kullanım fiyatının düşük olması, opsiyonun gerçek değerini
artıracağı için fiyat yüksek olur. Satım (put) opsiyonlarında ise, kullanım fiyatının
düşük olması, opsiyonun gerçek değerini azaltacağı için fiyat düşük olur. Kullanım
fiyatının yüksek olması durumunda ise, tersi durum söz konusudur.132
Organize opsiyon piyasalarında kullanım fiyatları ilan edilir ve yatırımcılar,
ilan edilen bu fiyatlar üzerinden işlem yaparlar. Tezgahüstü opsiyon piyasalarında
ise, kullanım fiyatı, taraflar arasında belirlenir. Organize opsiyon borsalarında
kullanım fiyatı, opsiyon konusu hisse senedinin cari değerine yakın olup, belirli
aralıklarla belirlenir ve opsiyon alıcısı bu fiyatlar arasından seçme hakkına sahiptir.
Borsanın kullanım fiyatını belirlemedeki amacı, opsiyonları cazip hale getirerek
işlem hacmini artırmaktır. Borsada işlem gören opsiyonların çoğu, kullanım fiyatı,
hisse senedi fiyatına yakın olan opsiyonlardır.133

Tablo 2.2. Çeşitli Kullanım Fiyatlarına Göre IBM Hissesinin Alım (Call) ve
Satım (Put) Opsiyon Fiyatları

Kaynak: Fulya Alpan, Örneklerle Futures Anlaşmalar ve Opsiyonlar, İstanbul: Literatür
Yayıncılık, 1999, s.72.
131

Bolak, a.g.e., s.123.
Frank J. Fabozzi, Franco Modigliani, Capital Markets Institutions and Instruments, New Jersey, Prentice
Hall International, Inc. 1996, s.265.
133
Ceylan, Korkmaz, a.g.e., s.314.
132
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Tablo 2.2.’de kullanım fiyatı düştükçe fiyatın (primin) arttığına dikkat
edilmelidir. “r” ifadesi bir gün önce ilgili opsiyon üzerinde işlem yapılmadığını
göstermektedir, “s” ifadesi ise bu özellikte bir opsiyonun ilgili borsada mevcut
olmadığını göstermektedir. Tabloya göre, IBM hissesi satın almaya yönelik “call
opsiyonu” $115 satıldığı zaman opsiyonun Nisan ayındaki teslim fiyatı (opsiyon
primi) $30 1/8 olduğunu görebiliriz.
30

*

100 = $3000

puan

1/8 =0.125

*

100 = $12,5

30 1/8

*

100 = $ 3012,5 her bir call opsiyonunun fiyatı
(bir kontratın fiyatı)

(Bir opsiyon kontratında 100 hisse senedi bulunmaktadır)
Opsiyonu alan için opsiyonun kullanım yönündeki toplam fiyatı ise;
$115
+ $30 1/8
$145 1/8

olarak hesaplanır.

Opsiyon uygulama fiyatı (OUF)’nın alım (call) ve satım (put) opsiyonlarına
göre hak sahibi açısından sözleşmenin uygulanma durumu aşağıda gösterilmiştir.134

OUF ile Piyasa Fiyatı
Arasındaki ilişki
OUF>Piyasa Fiyatı

OUF=Piyasa Fiyatı

Alım (Call)

Satım (Put)

Opsiyonu

Opsiyonu

Uygulanmaz

Uygulanır

Gerçek değer=0

Gerçek değer>0

Kayıtsız
Gerçek değer=0

OUF<Piyasa Fiyatı

Uygulanır
Gerçek değer>0

134

Akgüç, a.g.e., s.734-735.

Kayıtsız
Gerçek değer=0
Uygulanmaz
Gerçek değer<0
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Opsiyon fiyatı ile kullanım fiyatını karıştırmamak gerekir. Opsiyon fiyatı,
piyasa koşullarına göre sürekli dalgalanma gösterirken kullanım fiyatı, piyasa
fiyatının biraz üstünde ve altında seri fiyatlar olarak borsa tarafından ve hisse senedi
fiyatına uygun fiyat basamakları kullanılarak belirlenir.
ABD’de opsiyonun vadesi dolduktan sonraki ilk Pazartesi- yeni vade sonu olan
ay, yeni kullanım fiyatları belirlenir ve yeni opsiyonlar için üç tane fiyat açıklanır.
Bunlar, karda, başabaş ve zararda olmak üzere ifade edilen kavramlardan oluşur.
Yani, kullanım fiyatı piyasa fiyatının altında, üstünde ve eşiti olarak açıklanır.

2.3.6.Varlığın Cari Değeri (Varlığın Spot Piyasa Değeri)
Opsiyon fiyatını etkileyen en önemli faktör, opsiyona konu olan varlığın peşin
piyasadaki fiyatında meydana gelen her değişikliğin, prime derhal yansıyacağı bilgisi
ışığında, opsiyona konu olan varlığın peşin piyasadaki fiyatıdır.135
Opsiyona konu olan varlığın cari değeri, opsiyon fiyatının alım (call) ya da
satım (put) opsiyonu olmasına göre farklı yönlerde etkilenir. Varlığın cari değerinin
yüksek olması ya da yükseleceğine ilişkin beklentiler, alım (call) opsiyonlarının
kazançlı olarak uygulanma şansını artıracağından, opsiyon daha değerli hale gelecek
ve fiyatı yükselecektir.136 Yani alım (call) opsiyonları için, varlık ne kadar değer
kazanırsa opsiyonun da değeri doğru orantılı olarak artıp, varlığın değeri düştüğünde
ise, opsiyonlardan elde edilen gelir de düşeceğinden opsiyon değer kaybedecektir.
Alım (call) opsiyonlarında, piyasa fiyatı ile kullanım fiyatı arasında aynı yönlü
bir ilişki söz konusu iken, satım (put) opsiyonları için durum böyle değildir. Cari
piyasadaki fiyatların yükselme eğilimi göstermesi, alım (call) opsiyonuna olan talebi
artırır ve satım opsiyonuna olan talebi düşürür. Böylece, alım (call) opsiyonunun
fiyatı artarken, satım (put) opsiyonunun fiyatı azalır. Cari piyasadaki fiyatların
düşme eğilimi göstermesi halinde ise, tersi durum söz konusudur.

135
136

Kırca, a.g.e., s.62
Yalçıner ve diğerleri, a.g.e. s.286.
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Tablo 2.3. Cari Değer Değişiminin Opsiyon Fiyatına Etkisi

Opsiyon
Türü
Call
Opsiyonu
Put
Opsiyonu

Cari Değer Değişiminin Opsiyonun Fiyatına Etkisi
Artması (Artma Beklentisi) Azalması (Azalma Beklentisi)
Olumlu Etkilenir,
Olumsuz Etkilenir,
Fiyat Yükselir
Fiyat Düşer
Olumsuz Etkilenir,
Olumlu Etkilenir,
Fiyat Düşer
Fiyat Yükselir

Kaynak: Kürşat Yalçıner ve diğerleri, Finansal Teknikler ve Türev Araçlar, Ankara: Gazi
Kitabevi, 2008, s.285.

Opsiyon fiyatını etkileyen her bir faktörün etkisi, diğer faktörler sabit kalmak
koşuluyla aşağıdaki gibi özetlenebilir:

Tablo 2.4. Fiyat Faktörlerinin Alım (Call) ve Satım (Put) Opsiyonlarına Etkisi

Fiyat Faktörleri

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Alım (Call) Opsiyonu

Hisse senedi fiyatı artınca
Kullanım fiyatı artınca
Opsiyon Süresi artınca
Değişkenlik artınca
Faiz oranı artınca
Temettü dağıtılınca

Artar
Azalır
Artar
Artar
Artar
Azalır

Satım (Put) Opsiyonu

Azalır
Artar
Artar
Artar
Azalır
Artar

Kaynak: Nurgül Chambers, Türev Piyasalar, 3. Basım, İstanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş.,
2009, s.68.

2.4. OPSİYON FİYATININ DUYARLILIĞI
Opsiyonlarda fiyat değişimine neden olan faktörler incelendikten sonra
bunların değişimine nasıl ve hangi durumların neden olacağı incelenmelidir.
Duyarlılık analizi, opsiyon fiyatını etkileyen faktörlerde yer alan değişken ve
parametrelerin nasıl ve hangi derecede opsiyonun fiyatını etkileyeceğini inceleyen
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yöntem olarak ifade edilir.137 Bu değişkenlerin incelenmesinin iki temel amacı
bulunmaktadır. Bunlardan ilki; değişkenlerde oluşabilecek herhangi bir değişimin,
opsiyonun fiyatına nasıl bir etkide bulunacağını görmek, ikincisi ise; portföy riskini
ortadan kaldırabilmek için uygun stratejiler belirleyip, bu değişkenlerin yatırımcıların
karar vermesinde aktifliğini sağlayabilmektir.
Opsiyon değerini etkileyen unsurlara karşı opsiyon fiyatının duyarlılığı delta,
gamma, theta, vega ve rho olarak ifade edilen değişkenler ile ölçülür.
Duyarlılık faktörleri ölçümünde ve Black Scholes opsiyon fiyatlama modelinde
kullanılan semboller ve anlamları aşağıdaki gibidir:

C

=Alım (Call) opsiyonu fiyatı

P

=Satım (Put) opsiyonu fiyatı

S

=Cari hisse senedi fiyatı

K

=Opsiyonun kullanım fiyatı

ln

=Doğal logaritma sembolü

б

=Bağlı olunan varlığın getirisinin standart sapması

б

= Bağlı olunan varlığın getirisinin yıllık değişimi (varyans)

e

=Ekspotansiyel bugünkü değer faktörü (2,71828)

T

=Vadeye olan süre

r

=Risksiz faiz oranı

N(d1,2) =Standart normal değişken için kümülatif olasılık dağılım
fonksiyonu (-∞’dan d1,2’ye kadar)
 
= Standart normal değişken için kümülatif olasılık dağılım
fonksiyonunun ikinci türevi

2.4.1. Delta (Varlık Fiyatının Değişiminin Opsiyon Primine Etkisi)
Delta, opsiyona konu olan varlığın fiyatındaki bir birim değişimin opsiyon
fiyatında meydana getirdiği etki olarak tanımlanır. Ayrıca delta, opsiyon modelinde
137

Halil Sarıaslan, Yatırım Projelerinin Hazırlanması ve Değerlendirilmesi Planlama- Analiz- Fizibilite,
Ankara: Turhan Kitabevi Yayınları, 6. Baskı, 2010, s.206.
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hedge (korunma) oranıdır ve risksiz hedge elde edilmesi için kısa pozisyonu alınan
her hisse senedi opsiyonu için elde tutulması gereken (opsiyona konu olan) hisse
senedi sayısına eşittir.138
Deltanın hedge rasyosu olma nedeni, alınan opsiyonun dayanak varlık
fiyatındaki hareketleri birebir yansıtmadığı durumlarda, dayanak varlık fiyatındaki
hareketlerini aynen yansıtacak kaç tane opsiyon alınması veya satılması gereğini
ifade etmesinden kaynaklanmaktadır.
Örneğin, deltası %50 olan opsiyonun dayanak varlık fiyat hareketlerinin sadece
yarısını yansıtabilmesi durumunda, yatırımcı tam korunma sağlamak istiyorsa,
deltası %50 olan opsiyondan iki tane alması gerekecektir. Eğer almak istediği
opsiyonun deltası %25 olursa, dayanak varlık fiyat hareketini birebir karşılayacak
dört tane opsiyon alması gerekecektir. Delta, hisse senedi fiyatında, vadesinde ve
riskinde meydana gelen değişimlere bağlı olarak değiştiği için delta değeri,
opsiyonun vadesi boyunca aynı kalmamaktadır.
Delta, dayanak varlık ya da ekonomik göstergedeki her bir değişimin, opsiyon
portföyünü ne kadar değiştireceğini göstereceğinden dolayı yatırımcılar için daha
önemli bir gösterge olarak kabul edilir. Delta katsayısı, BSOFM denkleminin, ürünün
fiyatına göre alınmış birinci türevi bulunarak hesaplanır ve opsiyonun kullanılma
olasılığı ne kadar yüksek ise delta katsayısı da o kadar yüksek olur.139

   =
∆c =
∆p =

 





   

  

∆

Alım (Call) Opsiyonu Delta Katsayısı

   - 1

Formülde d(.)= kısmi türev,



∆



Satım (Put) Opsiyonu Delta Katsayısı



değişkendeki (anlık) küçük değişikliği

göstermektedir. Ayrıca, kesikli değişiklikler kullanıldığında d(.)=∆ olacaktır.
138
139

Hull, Options, Futures and Other Derivative Securities, s.252.
Fulya Alpan, a.g.e., s.171.
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Delta, yüzde olarak ifade edilir ve en yüksek %100, en düşük % 0 olabilir.
Örneğin, delta % 50 ise bunun anlamı, dayanak varlık fiyatının her 1 birimlik
artışında veya azalışında opsiyon fiyatının 0,5 birim artacağı veya azalacağıdır.140
Bir opsiyonun deltası, dayanak varlık fiyatındaki değişimlere göre farklılık
gösterdiği gibi, zamandaki değişime göre de farklılık gösterir. Vade uzadıkça alım
(call) opsiyonlarında delta aynı yönlü artarken, satım (put) opsiyonda ise delta zıt
yönlü hareket ederek azalır.
Deltanın karda-başabaş-zararda olduğunu gösteren değerler kısaca şöyledir:141
∆=0 olan opsiyonların fiyatı, ürününün fiyatından etkilenmez, değeri neredeyse

olmayan bir opsiyonu ifade eder. (Zararda Opsiyon)

∆=1 olduğunda opsiyon fiyatı, opsiyon ürününün fiyatı ile birebir değişme

gösterir, değeri çok yüksek olan bir opsiyonu ifade eder. (Karda Opsiyon ; Call
Opsiyonu : +1 , Put Opsiyonu : -1)
∆=0,5 olan opsiyonlar, ne karda ne zarardadır, opsiyonun fiyatı ürünün fiyat

değişiminin yarısı kadar değişir. (Başabaş Opsiyon; Call Opsiyonu : +0,5 , Put
Opsiyonu : -0,5)
Kısaca delta, finansal varlıktaki dalgalanmalara bağlı olarak değişir ve 0 ile 1
arasında hareket eder. Deltanın değeri, bir opsiyonun karda mı yoksa başabaş
noktasında mı olduğuna bağlıdır. Bir opsiyon karda olmaktan uzaklaşırsa deltası 0’a
yönelir.

Dolayısıyla

delta

değerinin

yükselmesi

opsiyon

vadesinin

karda

tamamlanması olasılığının artacağını gösterir. Bir opsiyon karda ya da oldukça karda
ise alım opsiyonları yüksek deltaya sahiptir. Eğer opsiyon zararda ise satma (put)
opsiyonları düşük deltaya doğru yönelip hatta 0’a yaklaşır. Opsiyonlar piyasada
genelde delta değerine göre gruplandırılırlar.

140
141

Alım (Call) Opsiyonlarında

: 0 < Delta < 1

Satım (Put) Opsiyonlarında

: -1 < Delta <0

VOB, Türev Araçlar Lisanslama Rehberi, Ağustos 2010, s.207.
Alpan, a.g.e., s.171-172.

değerleri arasındadır.
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Alım (call)

ve satım (put) opsiyonlarının yukarıdaki değerleri göz önüne

alındığında fiyatları ve deltaları arasındaki ilişki Şekil 2.7’deki gibi ifade edilmiştir.

Şekil 2.7. Alım (Call) Ve Satım (Put) Opsiyonlarının Fiyat-Delta Arasındaki
İlişkisi
0

-1

Fiyat

1

0

Fiyat

Kaynak: John C. Hull, Options, Futures and Other Derivative Securities, Third Edition, ABD:
Prentice Hall International Inc. 1997, s.346.

Satım (put) opsiyonunun alınması pozisyonu negatif deltaya sahiptir. Çünkü,
hisse senedinin fiyatı arttıkça, satım (put) opsiyonun fiyatı düşer. Aynı şekilde, satım
(put) pozisyonundaki deltalar ile alım (call) pozisyonundaki deltalar ters yöndedir. 142

Şekil 2.8. Varlık Fiyatı ile Opsiyon Deltası Arasındaki İlişki

Kaynak: Mehmet Bolak, Finans Mühendisliği Kavramlar ve Araçlar, İstanbul: Beta Basım Yayın
Dağıtım, 1998, s.134.
142

Robert W. Kolb, The Options Primer, Loyola University, Chicago: Malden: Blackwell Publishing Inc.,
1997, s.217.
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Şekil 2.8.’de, kullanım fiyatları 170 olan, ancak, birinin vadesine 30, diğerinin
vadesine 270 gün bulunan iki alım (call) opsiyonunun, çeşitli varlık fiyatlarına
karşılık gelen yaklaşık delta değerleri gösterilmiştir. Vadesine 270 gün bulunan
opsiyon için deltanın değişimi daha yumuşak olurken, vadesine 30 gün kalmış
opsiyonda, değişim daha hızlı olup, varlık fiyatının biraz üzerinde 1’e ulaştığı
görülebilmektedir.

2.4.2. Gamma (Varlık Fiyatının Delta Üzerindeki Etkisi)
Gamma, varlığın fiyatındaki değişmelere karşı değil de, delta değerindeki
değişmelere karşı opsiyonun fiyatının değişimini ölçer. Aynı zamanda delta, hedge
rasyosunu gösterdiğinden dolayı, gamma da dayanak varlık fiyatı değiştikçe hedge
rasyosunun nasıl değişmesi gerektiğini gösterir.143 Gamma katsayısı, opsiyon
fiyatının opsiyonla ilgili varlığın fiyatına göre ikinci türevidir.144

Gamma = γ =




=

మ 
మ

Gamma ile ilgili yorumlamalar aşağıdaki gibi özetlenmiştir:145

Eğer gamma büyük bir sayı ise, üzerine opsiyon yazılan dayanak varlığın fiyatı
azalır, delta katsayısı düşer. Bu durum, deltanın varlık fiyatının değişimlere karşı
duyarlı olduğunu gösterir. Opsiyon alıcısı için yüksek gamma caziptir. Opsiyon,
143
144
145

Bolak, a.g.e., s.136.
Chambers, a.g.e., s.120.
Korkmaz, a.g.e., s.189.
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küçük gamma değerine sahip olduğunda ise, opsiyonun delta değeri daha istikrarlıdır
ve fiyat değişimlerine karşı korunmada büyük gamma değerine göre daha iyi sonuç
vermektedir.
Gamma genelde pozitif değer alır. Ayrıca gamma, belli bir noktada delta
eğrisinin eğimine eşittir. Dolayısıyla, delta çizgisinin en büyük olduğu noktada,
gamma da en yüksek değere sahiptir. Deltanın eğiminin küçük olduğu noktada,
gamma sıfıra yakın bir değerdedir.146

Şekil 2.9. Delta ile Gamma Arasındaki İlişki

Kaynak: Turhan Korkmaz, Hisse Senedi Opsiyonları ve Opsiyon Fiyatlama Modelleri, Bursa:
Ekin Basım Yayın Dağıtım, 1999, s. 189.

Opsiyonun vadesine göre gammayı incelediğimizde, opsiyonun vadesine kalan
süre azaldıkça, opsiyonun karda ya da zararda olmasının farkı olmaksızın, gamma
sıfır değerine yaklaşır. Uzun vadeli opsiyonlarda gamma değeri daha yüksek olup, en
yüksek gamma değerine ise başabaş noktasında ulaşırlar.
Risk yönünden yaklaşıldığında ise gamma, opsiyonun hisse senedinin riskinin
değişmesi durumundaki duyarlılığını ölçer ve gamma büyüdükçe risk de büyür.147 Bu
durumda, opsiyon gammasının yükselmesi opsiyon satıcısının zararını artırır.

146
147

Korkmaz, a.g.e., s.189.
Korkmaz, a.g.e., s.190.
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Gamma değeri aşağıdaki formüllerle hesaplanır:


=

మ 


=
మ

    =
 =

మ 
 మ

ᇲᇲభ 

Alım (Call) Opsiyonu Gamma Katsayısı

б√
మ

√ 

=

 ,భ 

ᇲᇲ  భ 
б√

  1    =

√ 

Satım (Put) Opsiyonu Gamma Katsayısı

  ,

భ మ 

Değişik risk seviyelerinde gammanın durumunu incelediğimizde ise aşağıdaki
şekildeki gibi bir sonuç ortaya çıkar.

Şekil 2.10. Değişik Risk Seviyelerinde Gammanın Durumu

Kaynak: Turhan Korkmaz, Hisse Senedi Opsiyonları ve Opsiyon Fiyatlama Modelleri, Bursa:
Ekin Basım Yayın Dağıtım, 1999, s. 190.

2.4.3. Rho (Risksiz Faiz Oranındaki Değişiminin Opsiyon Primine Etkisi)
Ulusal para üzerindeki faiz oranında meydana gelen bir değişikliğin, opsiyon
fiyatında da ortaya çıkmasındaki beklenen değişimine “rho” denilmektedir.148
Rho ( ) =
148

Seyidoğlu, a.g.e., s.217.









 



=

∆
∆
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Tablo 2.5. Faiz Oranları ve Alım (Call) Opsiyonunun Fiyatları
( S =100,

K=100,

D= 0,

s=%25 )

Başabaş Noktasındaki Alım (Call ) Opsiyonu
Risksiz Faiz Oranı
1 Ay
3 Ay
6 Ay
60
14,58
5,89
26,2
62
6,01
14,96
26,9
64
6,13
15,33
27,59
66
6,25
15,71
28,29
68
6,37
16,09
28,98
Kaynak: Turhan Korkmaz, Hisse Senedi Opsiyonları ve Opsiyon Fiyatlama Modelleri, Bursa:
Ekin Basım Yayın Dağıtım, 1999, s. 196.

Tablo 2.5.’ten de anlaşılacağı gibi faiz oranlarındaki normal bir değişikliğin,
opsiyonun değerini çok küçük bir miktarda etkilediği görülmektedir. Ayrıca, parada
ve para dışında olan opsiyonların fiyat değişimleri, başabaş noktasında olan
opsiyonlarla benzer yönlere sahip olmadığı için opsiyon işlemi ile uğraşan kişiler,
yatırım kararı verirken, normal zamanlarda rho’ya çok az ilgi gösterirler.149 Opsiyon
fiyatının faiz oranlarından etkilenme derecesi, üzerine opsiyon yapılan ürüne ve
opsiyonun vadesine göre değişir. Alım ve satım opsiyonları için rho katsayısı
aşağıdaki formüllerle hesaplanır:
 =

∆
∆

= tK   

Nଶ ) = N(   б√)

 =

Alım (Call) Opsiyonu Rho Katsayısı

 /     / бమ 
б√

 = ∆ = - tK 
∆

Satım (Put) Opsiyonu Rho Katsayısı

Uzun vadeli opsiyonlarda rho değeri, kısa vadelilerden yüksek olur. Faiz
oranındaki artışın; satım (put) opsiyonun değerinde olumsuz, alım (call) opsiyonunun
149

Korkmaz, a.g.e., s.196.
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değerinde ise olumlu etki bırakmasının sonucu olarak, rho değeri herzaman alım
(call) opsiyonları için pozitif, satım (put) opsiyonları için ise negatif değere
sahiptir.150 Vadeye kalan süre kısaldıkça, paranın zaman değeri düşeceğinden faiz
oranlarının opsiyon fiyatı üzerindeki etkisi kısıtlı olur ve rho, sıfıra yaklaşır.151

2.4.4. Theta (Vadeye Kalan Gün Sayısının Opsiyon Primine Etkisi)
Theta, vade sonuna bir gün daha yaklaşıldıkça, opsiyon fiyatının ne kadar
azalacağını ölçer. Bu yüzden vadesine uzun süre bulunan opsiyonlar, kısa süre
bulunan opsiyonlardan daha fazla zaman değerine sahiptir. Vade sonuna doğru,
(vade yaklaştıkça) zaman değeri azalır, opsiyonun fiyatı (primi) azalır ve theta
artar.152 Theta katsayısı zamanın azalmasına bağlı olarak her zaman negatif bir
değere sahiptir. Theta’nın mutlak değerinin büyük bir sayı olması, opsiyonun
değerindeki günlük zararların fazla olacağı (opsiyonun vadesinin azalmasından
dolayı) anlamına gelir.
Theta =  =


     




 



=

∆
∆

Formülde , negatif bir sayı olup, t= opsiyonun vadesinin dolmasına kalan

süre (yılın belirli bir bölümü, örneğin vade bitimine üç aylık süre kalmışsa, t = 3/12
= 1/4= 0,25)
Opsiyonun vadesine kalan sürenin uzun olması, opsiyon konusu varlığın

fiyatında dalgalanma ihtimalini artırır ve fiyat dalgalanmaları opsiyon alıcısının kar
elde etmesini sağlayacağından dolayı, opsiyonun değerini de artırır. Bu durum ise,
opsiyon satıcısının beklentilerine aykırıdır. Çünkü opsiyon satıcısı, opsiyon konusu
varlığın fiyatındaki dalgalanmanın olabildiğince az olmasını ve opsiyon alıcısı
açısından da avantajlı durumların ortaya çıkmamasını arzu etmektedir.153

150

Bolak, a.g.e., s.135.
İMKB-İstanbul Menkul Kıymetler Borsası, Finansal Vadeli İşlem Piyasalarına Giriş, İstanbul: İMKB
Yayınları, Vadeli İşlemler Piyasası Müdürlüğü, 2002, s.136.
152
Bolak, a.g.e., s.134.
153
Yalçıner ve diğerleri, a.g.e., s. 326.
151
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Örneğin, hisse senedi fiyatı ve riskinin sabit olduğunu ve alım (call) opsiyonun
fiyatının 17 günlük dönemde 3/18 düştüğünü varsayarsak theta’nın değeri;154
 = -0.375 / (17 / 365) = -8.051 olacaktır.
Yıllık olarak bulunan theta değeri günlük değere dönüştürüldüğünde:
Günlük kayıp = -8.051 /365 = $-0.022 olacaktır.
Veya üç aylık zarar hesaplandığında:
$-0.022 * 91 =$1.99 her bir opsiyondan kaybedilecek miktarı vermektedir.
Theta, zaman faktörü ile doğrusal bir ilişki içinde değildir ve zaman ilerledikçe
opsiyon fiyatı önce yavaş yavaş düşüp, vade sonuna yaklaşıldıkça da fiyatta aniden
hızlı bir düşüş meydana gelerek, fiyatın neredeyse sıfıra indiği görülür.155

Şekil 2.11. Vadeye Kalan Zaman ve Alım Opsiyon Fiyatının Theta İlişkisi
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Kaynak: Turhan Korkmaz, Hisse Senedi Opsiyonları ve Opsiyon Fiyatlama Modelleri, Bursa:
Ekin Basım Yayın Dağıtım, 1999, s. 192.
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Korkmaz, a.g.e., s.191-192.
Seyidoğlu, a.g.e., s.215.
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Şekil 2.11.’de vadeye kalan süre ile zaman değeri arasındaki ilişki açıklanmaya
çalışılmıştır. Hisse senedinin fiyatı, başabaş noktasında olduğunda, theta en yüksek
negatif değerine ulaşır. Buna bağlı olarak, vadenin önemli bir bölümünde de zaman
değeri bu yüksek düzeyini korur. Vadenin son günlerinde ise, zaman değeri hızlı bir
düşüş göstererek theta’nın en yüksek değeri olan sıfıra ulaşmasını sağlar. Opsiyonun
parada ya da para dışında olmasıyla, zamanın azalmasına bağlı olarak theta değeri
sıfıra doğru yönelir. Theta katsayısı aşağıdaki gibi hesaplanır:156
θ =

∆
∆

= √ N d  + Ke rNd 


N  d  =

మ

√ !

N ) = N (
θ =

∆
∆

e,"భ

Alım (Call) Opsiyonu Theta Katsayısı

 б√)

= θ  Ke r

Satım (Put) Opsiyonu Theta Katsayısı

2.4.5. Vega (Varlık Fiyatının Öngörülen Değişiminin Opsiyon Primine Etkisi)
Dayanak varlık fiyatının öngörülen değişiminde meydana gelen %1’lik değişim
sonunda opsiyon priminin ne kadar değişebileceğini ölçen değer, vega katsayısıdır.157
Değişkenlik arttıkça opsiyonun cazibesi ve değeri de artar ve buna bağlı olarak, uzun
vadeli opsiyonların değişkenliğe karşı duyarlılıkları yani vega değeri, kısa vadeli
opsiyonlarınkinden yüksek olur.158 Çünkü, opsiyonun vadesine kalan gün sayısı
arttıkça opsiyonun daha geniş fiyat aralığında dalgalanabilme olasılığı artar.
Dalgalanma (değişkenlik), dayanak varlığın fiyatının değişim yönü fark etmeksizin,
belli bir zaman içerisinde fiyatın bulunduğu seviyeden ne kadar aşağıya ya da
yukarıya gidebileceğinin ifadesi olup, dalgalanmanın artması sonucu opsiyon fiyatı,
opsiyonun alım (call) veya satım (put) opsiyonu olması göz ardı edilerek artar.
Bunun tersi olduğunda yani, opsiyon vadeye yaklaştığında ise dalgalanmanın
azalmasıyla opsiyon fiyatı azalır. Çünkü, opsiyonun vadesine çok az gün kala

156
157
158

İMKB, Finansal Vadeli İşlem Piyasalarına Giriş, 2002, s.135.
VOB- Türev Araçlar Lisanslama Rehberi, Ağustos 2010, s.211.
Bolak, a.g.e., s.135.
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dayanak varlık fiyatının geniş bir alanda dalgalanma ihtimali zayıflar.159 Opsiyon
fiyatının hisse senedinin yıllık standart sapmasına bölünmesi ile vega katsayısı
hesaplanır.
Vega = $ =
б








    

=

∆
∆б

= hisse senedinin yıllık standart sapması

Vega, epsilon, eta veya kappa olarak da bilinir. Vega’nın 0,1 olmasının anlamı;
değişkenlikteki % 1’lik değişimin opsiyon fiyatında % 0,1’lik bir değişime neden
olacağıdır.160 Opsiyon işlemleri ile ilgilenen yatırımcılar risk ölçüsünü göz önüne
alarak hangi pozisyonun ucuz, hangisinin pahalı olduğunu tespit etmeye çalışırlar.
Bunu yaparken de yatırımcılar, kendilerine uygun buldukları riski formülde yerine
koyarak, opsiyonun pahalı veya ucuz olduğunu belirlemeye çalışırlar.161
Alım (call) ve satım (put) opsiyonlarının vega değerleri pozitif olup, aynı
değerleri alırlar. Hisse senedinin kulanım fiyatının cari fiyatına yakın olduğu
durumlarda vega yüksek değer alır ve cari piyasa ile kullanım fiyatı arasında fark
açıldıkça veganın değeri de azalış gösterir.
Vega formülleri aşağıda belirtildiği gibidir:
V =

#
#б

= S√t N  (d )

N  (d ) =
V =

#
#б

Alım (Call) Opsiyonu Vega Katsayısı
మ

√ !

= V

e,"భ
Satım (Put) Opsiyonu Vega Katsayısı

Bilindiği gibi standart sapmada meydana gelen küçük bir değişiklik, opsiyonun
fiyatını da etkileyecektir. Bu nedenle vega değerini, alacağı bazı datalara göre
inceleyecek olursak Şekil 2.12’deki gibi bir durum ortaya çıkacaktır.
159

Selma Kurtay, Foreign Currency Options Market Structure, Pricing, Strategies and Accountancy,
Capital Board of Turkey, Ankara: SPK Yayınları, June 1997, s.59.
160
Ceylan, Korkmaz, a.g.e., s.367.
161
İMKB, Finansal Vadeli İşlem Piyasalarına Giriş, 2002, s.135.
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Şekil 2.12. Değişik Standart Sapma Seviyelerindeki Vega Değerleri
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0,08
0,04
0,00
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Hisse Senedi Fiyatı
Kaynak: Turhan Korkmaz, Hisse Senedi Opsiyonları ve Opsiyon Fiyatlama Modelleri, Bursa:
Ekin Basım Yayın Dağıtım, 1999, s. 195.

Şekil 2.12’de görüldüğü gibi vega, gamma ile aynı şekle sahip olmasına
rağmen, vega’nın spesifik değerleri gamma’dan farklıdır. Gamma’da olduğu gibi,
vega en yüksek değerine opsiyonun başabaş noktasında olduğu yerde ulaşmış ve
standart sapmadaki değişiklik, oldukça parada/aşırı karda (deep-in-the-money) veya
para dışında/aşırı zararda (deep-out-of-the-money) olan opsiyonları, paraya yakın
(near-the-money) opsiyonlara göre daha fazla etkilemiştir.162
Opsiyonun aşırı parada veya aşırı para dışı olmasına göre vega değeri sıfıra
doğru yaklaşarak düşüş gösterirken, başabaşta olan dayanak varlığın fiyatı,
opsiyonun kullanım fiyatına eşit olan opsiyonlarda ise vega katsayısı maksimum
değerine ulaşır.
Opsiyon

fiyatlaması

ile

ilgili

olarak

opsiyon

fiyatının

duyarlılık

göstergelerinin dayanak varlık fiyatıyla (DVF) olan ilişkisini özetleyen tablo
aşağıdaki gibidir:163

162
163

Korkmaz, a.g.e., s.196.
VOB- Türev Araçlar Lisanslama Rehberi, Ağustos 2010, s.216.
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Tablo 2.6. Dayanak Varlık Fiyatına Göre Alım- Satım Opsiyonundaki
Değişiklikler

Kaynak: VOB -Vadeli İşlem Ve Opsiyon Borsası, Türev Araçlar Lisanslama Rehberi, İzmir:
Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası, Ağustos 2010, s.216.

2.5. GELENEKSEL OPSİYON FİYATLAMA MODELLERİ
2.5.1. Modele Giriş
Opsiyon fiyatlama kuramının tarihi uzun yılara dayanmaktadır. Fransız
matematikçi Louis Bachelier, pay senedi fiyatının Brownian devinimi izlemesi
varsayımı altına bir opsiyon formülü ortaya koymuştur.164 Brownian hareketi,
opsiyon

değerleme

işleminde

kullanılan

stokastik

prosesinin

temelini

oluşturmaktadır. İlk olarak İskoç bilim adamı Robert Brown, 1827’de toz
partiküllerinin rassal hareket ederken birbirleriyle çarpışmalarını incelemiş ve
1960’lı yıllarda da hisse senedi fiyatı modellemesinde kullanılmaya başlanmıştır.
İlk organize borsa olan Chicago Opsiyon Borsası’nın (CBOT) faaliyete
geçmesiyle

birlikte

opsiyonlar,

yatırımcıların

ve

spekülatörlerin

yanında

akademisyenlerin de ilgi odağı olmuştur. Günümüzde kullanılan opsiyon fiyatlama
formülünün165 ortaya çıkışı, ilk olarak Massachussetts Institute of Technology’de

164

Robert C. Metron, “Theory of Rational Option Princing”, The Bell Journal of Economics and Management
Science, Vol:4, No:1,1973, s.141.
165
Fisher Black, Myron Scholes, “The Valuation of Option Contracts and a Test of Marcet Efficiency”,
Journal of Finance, Vol:27, No:2, 1972, s.400.
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öğretim üyesi olan Myron Scholes ve Boston’da finans danışmanı olan Fisher Black
tarafından

geliştirilmiştir.

Model,

1965

yılında

başlayan

araştırmalara

dayanmaktadır. Formülün tamamlaması ile ilgili ilk çalışmalar ise, 1969 yılında
yapılmış, formülün türetilmesini de içeren ve finans yazınında devrim yaratan
makale ise, 1973 yılının baharında yayınlanmıştır. Fiyatlama modeline, her iki
araştırmacının

soyadlarından

oluşan

“Black

Sholes

Opsiyon

Fiyatlama

Modeli/BSOFM” adı verilmiştir.166
Aynı yıl içinde Robert C. Merton’ının “Opsiyonların Gerçek Değerlerini
Belirleme Yöntemi” adlı bir makalesi yayınlanarak, Black Sholes ve Merton’ın
çalışmaları 1997 yılında Nobel ödülü almıştır.
Bu fiyatlama modelinden sonra, John C. Cox, Stepten A. Ross ve Mark
Rubinstein, 1979 yılında Binom Modelini (BM) geliştirmişlerdir.167 Black-Scholes
formülü, Avrupa tipi opsiyon sözleşmesiyle sınırlıyken, BM ile formülün kullanım
alanı genişletilmiştir. Son olarak da Goldman, Sachs&Co. yatırım firmasının
araştırmacıları Emmanuel Derman ve Iraj Kani (1994) Black Scholes formülünü
geliştirerek modele katkıda bulunmuşlardır. “Yorumlanmış Ağaç Modeli” (Implied
Tress

Model)

adını

verdikleri

model

“Derman-Kani

Opsiyon

Fiyatlama

Modeli/DKOFM” olarak adlandırılır. DKOFM’nin sadece Avrupa tipi opsiyonlara
uygulanabilirliği, modelin uygulama alanında yaygın olarak kullanılmasına engeldir.
Çünkü, çoğu opsiyon sözleşmesi, Amerikan tipindedir. DKOFM’nin, Neil A. Christ
(1996) tarafından geliştirilmesiyle model, Avrupa ve Amerika tipi opsiyonların
uygulanabilme özelliğine sahip olmuştur.168
Opsiyon değerinin belirlenmesinde farklı metodlar geliştirilmiş olup bunlardan
BSOFM ve BM kullanımı en yaygın olan modellerdir. BSOFM, opsiyonun değerini
analitik olarak hesaplayıp kesin değerler verirken, diğer opsiyon türleri için, Nümerik
değerleme modelleri kullanmak gerekmektedir. Nümerik fiyatlamada ise, sıklıkla

166

Korkmaz, a.g.e., 149.
John C. Cox, Stephen A. Ross and Mark Rubinstein, Option Princing: A Simplified Approach, Journal of
Finance Economics, 7 September 1979, s.229-263.
168
Ceylan, Korkmaz, a.g.e., s.347-348.
167
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kullanılan Binom Modeli, (Cox-Ross Rubenslian) Monte Carlo Simulasyonu
(benzetim) ve Sonlu Farklar Metodu (Finite Difference Methodology) yer alır.169
Çalışmamızda BSOFM üzerinde durulacaktır.

2.5.2. Monte Carlo Simulasyon (Benzetim) Metodu
Simulasyon metodu, özde deneysel nitelikli matematiksel bir modelleme
tekniği

olarak,

sistemlerin

davranışını

inceleme

ve

tanıma,

sistemlerdeki

değişmelerin etkilerini belirleyerek gelecekteki davranışları tahmin etme amacı
taşıyan, deneysel ve uygulamalı bir metodolojidir ve çok geniş bir uygulama alanına
sahiptir.170
Monte Carlo Simulasyonu’nda, opsiyonun değerini etkileyen menkul kıymetin
fiyatını modelleyerek opsiyonları fiyatlama imkanı doğar ve her fiyat dizisi için en
yüksek kazanç bulunur.171 Simulasyonu yapılacak sistem modellenerek n adet 0<r<1
şartı sağlayan r (temel risk etken) sayısı üretilerek elde edilen r sayılarını simulasyon
modeline taşımak için, r (min) r’nin alabileceği en küçük değer ve r (max) r’nin
alabileceği en büyük değer olmak üzere,
X = r ( min) +[ r (max) –r( min) ]*r

denklemi kullanılır.

2.5.3. Sonlu Farklar Metodu
Sonlu Farklar Metodu’nda, BM’nin tersine, zaman içerisindeki varlık fiyatında
olan değişimler kolaylıkla tahmin edilir. Bu metod, temettü ödemesi yapılmayan
Avrupa tipi ve Amerikan tipi opsiyonlar için kullanılır.
Bu yöntemde, erken kullanım fiyatı nümerik yöntemlerle tahmin edildikten
sonra, bu fiyat analitik olarak hesaplanan Avrupa tipi bir fonksiyonun fiyatına
eklenir. Böylece Amerikan tipi bir opsiyon fiyatlanmış olur. Bu modellerden en
bilinen Macmillan tarafından 1986’da önesürülen Barone Adesi ve Whaley
169
170
171

Uzunlar, Aktan, a.g.e., s.30.
Sarıaslan, a.g.e., s.238.
Uzunlar, Aktan, a.g.e., s.52.
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tarafından da 1987’de genişletilen quadratik yaklaşımlama (quadratic approximation)
yöntemidir.172
Yukarıdaki sınıflandırmadan da anlaşılabileceği üzere temelde başlıca iki
opsiyon fiyatlandırma modelinden bahsedilmektedir. Bunların birincisi doğal olarak
BSOFM’dir. İkincisi ise, BSOFM’nin ve onu izleyen analitik modellerin sorunlarla
karşılaştığı noktalarda geliştirilen ve başlıca nümerik model olan BM’dir.173
BSOFM’nin dayandığı iki varsayım söz konusudur. Bunlardan biri rassal
yürüyüş (random walk) olarak adlandırılan hisse senedi fiyatıdır. Buna göre, hisse
senedi fiyatındaki oransal değişim, kısa dönemde normal olarak dağılır. Diğer
varsayıma göre hisse senedi fiyatının gelecekte herhangi bir zaman içinde lognormal
olarak dağılmasıdır. Normal olmayan dağılım varsayımı altında hisse senedi
fiyatındaki davranışlar iki önemli parametre ile açıklanabilir.174 Bunlar: Hisse
senedinden beklenen getiri ve hisse senedi fiyatındaki değişimin ölçümü olup,
aşağıda açıklanmaya çalışılacaktır.

2.5.3.1. Beklenen Getiri
Beklenen getiri, yatırımcının kısa bir dönem içinde elde etmeyi düşündüğü
ortalama kazançtır. Bir yatırımcının ilgilendiği hisse senedinden beklediği getiri (')
olup bu değer, hisse senedinin risk durumuna bağlıdır ve risk yükseldikçe getiri de
yükselecektir. Beklenen getirinin değeri ayrıca piyasadaki faiz oranı düzeyine de
bağlıdır; risksiz faiz oranı yükseldikçe, hisse senedinden beklenen getiri de
yükselecektir.175 Kısa bir zaman dilimi içerisinde beklenen getiri oranı µ ile
gösterilirken, daha uzun zaman dilimi için beklenen getiri oranı ise ' gösterilmektedir.

172
173
174
175

Hull, Options, Futures and Other Derivative Securities, s.362.
Gökçe, a.g.e., s.49.
Chambers, a.g.e., s.107.
Chambers, a.g.e., s.107.
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2.5.3.2. Değişkenlik Ölçümü
Opsiyonun vadesinden önce bir hisse senedinin değişkenliği kesin olarak
ölçülemeyeceğinden, değişkenlikle ilgili tahminler yapmak gerekir. Değişkenlik
ölçümü ile iki temel yöntem geliştirilmiştir. Bunlar; tarihsel değişkenlik ve
öngörülen/zımni değişkenlik olup, aşağıda belirtilmiştir.176

2.5.3.2.1. Tarihsel Değişkenlik
Geçmiş fiyat hareketlerine bakılarak hesaplanan değişkenlik, tarihsel
değişkenlik olarak bilinir ve geçmişte, belli bir dönem aralığındaki fiyatların
ortalama sapması (standart sapması) bulunarak hesaplanır.177
n

= incelenen zaman sayısı

s୧

= (i) dönemi sonundaki varlık fiyatı (i = 0,1,2,…,n)

u୧

= ln (

ῡ

= u୧ değerinin ortalaması

S

= u değerinin standart sapması




) , (i = 1,2,…,n)
( ῡ=

∑
సభ %
&

)

1
Varyans  б  ,
-u  ū
n1




Standart Sapma  б  √б

Varyans, yatırımdan beklenen getirilerin belirsizlik koşullarındaki dağılımının
genişliği olarak ifade edilirken standart sapma ise, varyansın karekökü olarak ifade
edilir. Olasılık dağılımlarının genişliği, yatırım riskinin göstergesi olarak kabul edilir
ve gerçekleşen getirinin beklenen getiriden farklılığını ölçmek için varyans ya da
standart sapma (б) değişkenlik ölçüsü kullanılır.
176
177

Chambers, a.g.e., s.108-109.
Akkum, a.g.e., s.47-74.
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2.5.3.2.2.Öngörülen/ Zımni Değişkenlik
Piyasada ihraç edilen opsiyon sözleşmesi hakkında tahmin yapılan ve
piyasanın opsiyon sözleşmesi hakkında ne düşündüğünün belirlenerek değişkenliğin
ölçülmesi “Öngörülen Değişkenlik” ifadesi olarak isimlendirilir.178
Opsiyon piyasalarında tarihsel değişkenlik yerine, yatırımcıların gelecekteki
dalgalanmaların fiyatlara yansımış hali olan öngörülen değişkenlik oranları kullanılır.
Başka bir değişle; tarihsel değişkenlik, opsiyon fiyatının içinde bulunulan zamanda
(bugün 10 TL olması) ne kadar olması gerektiğini belirtirken,179 bu model ise,
opsiyonun öngörülen piyasa fiyatına dayanmaktadır. İlgili değişkenlik, opsiyonun
fiyatının yükseleceği ya da düşeceği konusunda yatırımcının karar vermesine olanak
sağlar. Burada söz konusu olabilecek soru, opsiyon fiyatındaki değişikliğin cari fiyat
ve vade gibi ilgili piyasa unsurlarının değişmesinden sonra, oluşan bir yansımanın
olup olmadığıdır. Bu sorunun yanıtı, eğer öngörülen değişkenlik değişmediyse hayır,
değiştiyse evettir.180

2.5.4. Hisse Senedi Fiyat Değişmeleri ve Lognormal Dağılım
Gerçek hayatta hisse senedi fiyatları, piyasaya gelen bilgiler doğrultusunda
değişkenlik gösterir ve bu durum karşısında da hisse senetlerinin (veya riskli
herhangi bir varlığın) fiyatları belirsiz olup, tam olarak tahmin edilmesi güçtür. Hisse
senedi fiyatlarının nasıl bir dağılıma sahip olduğu, hisse senedi fiyatının istatiksel
özellikleri incelenerek belirlenir. Bu özellikler:181
1)

Hisse senedi fiyatı belirsizdir. Bugünkü veri fiyatı ile yarının fiyatı

bilinmektedir ve bu durumda değişim tamamen rastsaldır,
2)

Hisse senedi fiyatındaki değişimler süreklidir. Çok kısa zaman

aralığında, hisse senedi fiyatının değişimi de çok küçüktür,

178
179
180
181

Kondak, a.g.e., s.266.
VOB- Türev Araçlar Lisanslama Rehberi, Ağustos 2010, s.205-206.
Chambers, a.g.e., s.111.
Ceylan, Korkmaz, a.g.e., s.356-357.
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3)

Hisse senedi fiyatı asla sıfır olmaz; bu, iflas etmiş olan firmaların

hisse senedinin analiz dışında tutulduğu anlamına gelir,
4)

Tutulan hisse senedinin ortalama getirisinin zamanla artma eğiliminde

olacağı varsayılır. Burada, uzun vadeli olarak tutulan hisse senedinin daha çok getiri
sağlayacağının bilinmesi mümkün olmamakla birlikte ancak, uzun vadeli olarak
tutulan riskli varlığın ortalama getirisinin daha çok olacağı beklenir,
5)

Uzun dönemli olarak tutulan hisse senedinin getirisindeki belirsizlik,

kısa dönemli olarak tutulan hisse senedine göre daha çoktur. Dolayısıyla, hisse
senedinin bugünkü fiyat veri aralığında, hisse senedinin fiyatının varyansı; yarın için
küçük, bir ay sonra için büyük, bir yıl sonrası için ise, daha büyük olur.
Normal dağılımdan kısaca bahsedecek olursak;182
Normal dağılım hipotezine göre; veriler ortalama etrafında simetrik bir yayılma
gösterir. Verilerin çoğu ortalamaya çok yakın değerler alır ve ortalamadan
uzaklaştıkça gözlenen değerlerin yoğunluğu azalır.

Normal dağılım eğrisinin özellikleri;
•

Dağılım grafiği çan eğrisi biçimindedir,

•

Eğri µ etrafında simetriktir,

•

Eğri –∞ ile +∞ arasında süreklidir, (-∞ ≤ f(x) ≤ + ∞ )

•
Eğrinin tepe noktası ortalamaya karşılık gelir. Bu dağılımda ortalama
medyan (ortanca) ve mod (tepe değer) aynıdır,
•
Standart sapma, eğrinin genişliğini belirler. Standart sapma
büyüdükçe değişkenin alacağı en küçük değer ile en büyük değer arasındaki açıklık
büyür,
•
Eğrinin altında kalan alanın tamamı 1 birimdir,
•
Normal dağılıma ilişkin olasılıklar normal dağılım yoğunluk
fonksiyonunun belirlediği eğrinin altında kalan alanlar olarak hesaplanır.

182

Nesibe Beytaş, Risk Yönetim Aracı Olarak Riskteki Değer (Var) Yönetimi İle Portföy Riskinin
Ölçümüne İlişkin Bir Uygulama, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir: Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim
Dalı, Para ve Banka Programı, Yüksek Lisans Tezi, 2008, s.55-56.
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Normal Dağılım Olasılık Yoğunluk Fonksiyonu;

0 = 3,14159, 1 = standart sapma, ' = ortalama, e = 2,71828
f(x) =


 √"#

݁

  
 

, X>0

Lognormal dağılımdan kısaca bahsedecek olursak;183
-Getiriler normal dağılıma sahiptir,
-Farklı zaman aralıklarındaki getiriler birbirinden bağımsızdır,
-Eşit zaman aralıklarındaki getiriler özdeş dağılımlara sahiptir,
- Sıfır ile sonsuz arasında değer alabilecek olan bir dağılımdır.
BSOFM’nin temelinde yatan varsayım; hisse senedi fiyatlarının tesadüfi olarak
bir dağılım izleyeceğidir. Diğer bir ifade ile, kısmi değişimler normal dağılımlı olsa
da gelecekte herhangi bir zamanda sonuç itibariyle hisse senedi fiyatının lognormal
bir dağılım göstereceğini belirtir. Ancak normal dağılımlı bir değişken herhangi bir
pozitif veya negatif değeri alabilirken, lognormal olarak dağılmış bir değişken,
pozitif olarak sınırlandırılmıştır.

Şekil 2.13. Lognormal Dağılım ve Normal Dağılım Arasındaki İlişki
Olasılık
Lognormal

Normal

-100 %

Getiri

Kaynak: Ali Ceylan, Turhan Korkmaz, Finansal Teknikler, Yenilenmiş 7. Baskı, Bursa, Ekin Basım Yayın
Dağıtım, 2010, s. 357.
183

Işıl Çıntay ve diğerleri, Lognormal Dağılım İle Petrol ve Opsiyon Fiyatlarının Modellemesi, Dokuz Eylül
Üniversitesi, İzmir: İstatistik Bölümü, s.3., 16 Ocak 2011 tarihinde
http://iletisim.atauni.edu.tr/eisemp/html/tammetinler/226.pdf adresinden eklenmiştir. (Çevrimiçi) , Uzunlar,
Aktan, a.g.e., s.55.
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Lognormal dağılım, Normal dağılımla karşılaştırıldığında Şekil 2.13’ten de
görüldüğü gibi, lognormal dağılımı %-100’den (normalin aksine) daha küçük
getiriye sahiptir ve lognormal dağılım, sağa doğru daha yatık bir eğridir. Lognormal
dağılımın bu özelliği, normal dağılıma göre daha fazla pozitif getiriye imkan tanıdığı
için lognormal dağılım daha gerçekçi bir dağılımdır.

Şekil 2.14. Farklı Standart Sapmalara Sahip Lognormal Dağılımları

Kaynak: 10 Şubat 2011 tarihinde
http://commons.wikimedia.org/wiki/Image:Lognormal_distribution_PDF.png adresinden alınmıştır.
(Çevrimiçi)

Şekil 2.14.’te, farklı standart sapmaya sahip, lognormal dağılan rastgele bir
değişkenin olasılık yoğunlukları görülmektedir. Standart sapma değeri ne olursa
olsun, lognormal dağılıma özgü bir değişken, normal dağılımın aksine her zaman
pozitif değerler alır.
Lognormal varsayımı yapıldığında, hisse senedi fiyatı davranışını tanımlayan
iki parametre olarak hisse senedinden beklenen kazanç ve hisse senedinin
değişkenliği (volatilitesi) olarak öne çıkar. Daha önce de belirtildiği gibi, beklenen
kazanç, yatırımcılar tarafından kısa bir dönemde kazanılabilecek ortalama yıllık kar
olarak nitelendirilir ve ' parametresiyle gösterilirken, değişkenlik ise, hisse senedi

fiyatının gelecekteki hareketleri hakkındaki belirsizliğin ölçüsü olup б parametresiyle
gösterilir.
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2.5.5. Black Scholes Opsiyon Fiyatlama Modeli/BSOFM
Modelleme kısmında da bahsedildiği gibi, opsiyonun fiyatının hesaplanmasıyla
ilgili ilk teorik çalışma, Black Scholes tarafından yapılarak bulunan formül
opsiyonun

değerinin

hesaplanmasında

ve

yatırımcıya

pozisyonun

riskini

yönetebilmek için bilgi de sağlamaktadır. Bu model, Avrupa tipi ve temettü
ödemeyen hisse senedinin söz konusu olduğu opsiyonların fiyatlandırılmasına
yönelik olarak formüle edilmiş olup, fiyata etki eden değişkenlerin hesaplanmasında
kullanılır.
BSOFM’nin arkasındaki temel ilke, Fisher Black’in kendisi tarafından 1989
yılında yayınladığı makalesi ile aşağıdaki gibi açıklanmıştır:184
“Öyle bir formül varsayın ki, bu formül opsiyon sözleşmesine konu olan hisse
senedi fiyatına, hisse senedinin riskine, işlem fiyatına, vadeye ve faiz oranına bağlı
olarak (Avrupa tipi) satın alma opsiyonunun değerini versin.
Böyle bir formül bize şunları verecektir… Çok kısa bir zaman içerisinde hisse
senedinin fiyatında meydana gelecek küçük bir değişme opsiyonun değerinde ne
kadarlık bir değişime neden olacağının cevabını bulmak mümkün olabilecektir. Hisse
senedinin değeri $1 arttığında, opsiyonun değerinin $0,5 arttığı ve hisse senedinin
değerinin $1düştüğünde ise opsiyonun değerinin $0,5 düştüğü varsayılsın. Böyle bir
durumda, iki opsiyon sözleşmesi satarak ve bir lot hisse senedi satın alarak hedge
(sigorta) olmuş pozisyon yaratabilirsiniz. Böyle bir pozisyon hemen hemen risksiz
sayılabilecek bir özelliktedir. Kısa bir zamanda hisse senedinin fiyatında meydana
gelecek küçük bir değişme durumunda, bir taraftaki kayıplarınız, diğer taraftaki
kazançlarınızda büyük ölçüde dengelenebilecektir… Hedge edilmiş (sigortalanmış)
pozisyonun risksiz olabilmesi için, getirisinin kısa vadeli menkul kıymetlerin
getirisine eşit olacak miktarda olması gerekir. Bu ilke bize opsiyon formülünü
vermektedir.”

184

Hull, Options, Futures and Other Derivative Securities, s.153.
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Bu ilke, opsiyon satıcısına vade sonunda opsiyonun riskini hedge etme imkanı
verir. Dolayısıyla, Black Scholes formülü iki bölümden oluşup; opsiyon değerinin
hesaplanması ve opsiyonun hedge edilmesi olarak ifade edilir.185
Black Scholes’un ortaya koyduğu opsiyon fiyatlama formülünün en önemli
özelliği, bu fiyatlama modelinin basit ve anlaşılır varsayımlara dayanmasıdır. Eğer
opsiyon, piyasada formülün sunduğu fiyattan farklı olarak fiyatlanmışsa opsiyon
alımı, satımı veya herhangi bir opsiyon stratejisi ile gelir elde etmek mümkündür.186

Modelin dayandığı diğer varsayımlar aşağıdaki gibidir:187
a)

Söz konusu varlık temettü ya da faiz ödemesi yapmamalı,

b)

Opsiyon tipi Avrupa olmalı, (vade tarihinden önce kullanılmamalı)

c)

Risksiz faiz oranı, opsiyonun ömrü boyunca değişmemeli ve bu

orandan tüm yatırımcılar borç alıp verebilmeli,
d)

Hisse senedi fiyatı değişkenliği hesaplanabilmeli ve bu değişkenlik

opsiyonun süresi boyunca değişikliğe uğramamalı,
e)

Söz konusu varlığın getirileri logaritmik normal dağılım (lognormal

distribution) özelliği göstermeli,

185

f)

Tüm piyasalar mükemmel etkinlikte olmalı,

g)

Verginin olmadığı kabul edilmeli,

h)

Menkul kıymetlerin kısa vadeli satışına izin verilmeli,

i)

Piyasalar daima açık, işlemler sürekli sürekli ve sıfır maliyetli olmalı.

Korkmaz, a.g.e., s.157.
Gürel Konuralp, Risk Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar, Marmara Üniversitesi, İstanbul: İİBF., MuhasebeFinansman Dergisi, Aralık 1997, S:7, s.12.
187
Fisher Black, How to Use The Holes In The Black Scholes, The Financial Derivatives Reader Ed:Robert W.
Kolb, First Edition, Florida: Kolb Publishing Company, 1992, s.199.
186
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BSOFM için bu varsayımlara göre aşağıdaki
aşş ğıdaki
ğ
formüller geliştirilmiştir:
geliştirilmiş
ş
ş 188
C=SN(
P= -SN(-

) – Ke-rT N(

Alım (Call) Opsiyonu İçin
İ

)

) + Ke-rT N(-

)

Satım (Put) Opsiyonu İçin

Bu formüllerde:

BSOFM, opsiyonun fiyatını etkileyen faktörleri veri olarak kullanan
kul
matematiksel bir formüle dayanıp,
dayanıp, formülün kullanılmasıyla ortaya çıkan sonuç,
opsiyonun teorik değeri
değ
olarak ifade edilir. Bu değerleme
ğerleme yönteminde, opsiyon
değeri,
ğğeri, dayanak varlığın
varlığğın beklenen getirisine dayanmaz. Buna karşılık,
karşş
formülde yer
alan dayanak varlık fiyatı, kullanım
k
fiyatı, varlığın
ğın getirisinin standart sapması ve
189
sabit kalan diğer
ğer değişkenlere
değ ş
bağlıdır.
ğ
Burada bilinmeyen değişken,
değ ş
dayanak

varlığın
ğın standart sapmasıdır.(б)
sapmasıdır.( Bunun nedeni ise, varlığın
ğın getirisinin beklenen
değişkenliğinin
ğş
ğinin (volatility) doğrudan
doğ
gözlemlenmesinin zorluğundan
ğundan kaynaklanır ve
bu gözlemi yapabilmek için tarihsel değişkenlik
değğ şkenlik
ş
yöntemi kullanılabilir. Tarihsel
değişkenliği
ğş
ği kullanabilmek için ise, dayanak varlık fiyatının yakın geçmişteki
geçmiş
fiyat
hareketleri dikkate alınarak, opsiyonun vadesince
vadesinc oluşabilecek
şabilecek değişkenlik
değ ş
tahmin
edilebilir.
BSOFM’nin temel prensibi, sermaye piyasasının dengede olduğu
olduğ bir durumda
alım (call) ve satım
m (put) opsiyonunun fiyatlanması ve böylece oluşturulan
oluş
portföyden elde edilen getirinin, risksiz faiz oranına eşit olmasının
masının sağlanmasıdır.
sağ
Başka
ş bir deyişle,
şşle, modelin temel dayanağı,
dayanağğ opsiyonun dayandığı
ğı
ğ varlıkla ilgili satım
satı
(put) opsiyonda kısa pozisyon, alım (call) opsiyonda ise uzun pozisyon tutarak
risksiz faiz oranında getiri elde eden bir portföy kurma düşüncesi
düşşüncesi yer
ye alır.190 Modelde
opsiyon değeri,
ğeri, ne erken kullanım olasılığından
olasılığ
ne de temettü dağıtımından

188

Fabozzi, Modigliani, a.g.e., s.333.
Fisher Black, Myron Scholes, “The Princing of Option and Corporate Liabities”, Journal of Political
Economy 81, May/June 1973, s.641.
190
Chambers, a.g.e., s.112.
189
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etkilenmez. BSOFM, kısa vadeli faiz oranının vade boyunca değişmediği de gerçekçi
olmayan varsayımlar arasında sayılabilir. Çünkü, Merkez Bankası ekonomik şartlara
göre faiz oranlarını değiştirme yetkisine sahiptir.
BSOFM’nin avantajı, birkaç basit işlemle opsiyon değerinin bulunabilmesi ve
bulunan değerin analitik olarak hesaplanması doğrultusundaki kesin sonuçlarının
olması,

nümerik

metodlardaki

gibi

yaklaşık

değer

elde

etmeye

imkan

sağlamamasıdır.
Modelin dezavantajları arasında ise, temettü ödemeleri sayılabilir. Yapılan
araştırmalar opsiyona konu olan hisse senedi için opsiyon vadesi içerisinde temettü
ödendiğini göstermektedir.191 Ancak pratikte, hisseler temettü dağıtmakta, bazı
opsiyonlar

vadesinden

gösterebilmekte

ve

önce

işlemlerin

kullanılabilmekte,
sürekliliği

söz

faiz
konusu

oranları

değişkenlik

olamayabilmektedir.

BSOFM’nin diğer olumsuzluğu ise; sadece bir tane fiyat değişkeni içeren Avrupa
alım (call) opsiyonları için kullanılabilmesidir. Sistem çok değişken içeriyorsa veya
Avrupa alım (call) opsiyonu dışında bir opsiyon fiyatlamak istenildiğinde, BM veya
Monte Carlo Simulasyon Metodunu kullanmak gerekecektir.192 Ayrıca vade, hem
temettüde hem de opsiyon tipinin Avrupa olmasında etkili olduğu için vadeyi de
dezavantajları arasında sayabilmek mümkündür. Modeldeki varsayımların çoğunun,
gerçek yaşamla ilgisi bulunmamakta ve modelin eksik ve olumsuz yönlerinden
dolayı, BSOFM’nde temel varsayımlar, uygulamada ihmal edilmektedir.
BSOFM’yi temel alan ve bazı varsayımları değiştirilerek geliştirilen birtakım
modeller kurulmuştur. Yabancı para piyasalarındaki opsiyonlar üzerine; GarmanKohlhagen Modeli, vadeli işlemler opsiyonları üzerine; Fisher Black Modeli,
Amerikan tipi opsiyonlar üzerine ise Cox-Ross Rubinstein Modeli (BM) kurulan
modellere örnek olarak verilebilir.
BSOFM’nin diğer yöntemlere göre üstün yanı, sunduğu farklı korunma
stratejisine dayanır. Bu yöntemde yatırım politikası; yatırımın, modelin sunduğu
opsiyon fiyatına eşit olması ve yatırımın terminal (vade sonundaki) değerinin,
191
192

Başoğlu, Ceylan, Parasız, a.g.e., s.379-380.
Uzunlar, Aktan, a.g.e., s.52.
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opsiyonun vade sonundaki değerine eşit olmasıdır. Modelin ortaya koyduğu sonuçlar
yanlış bile olsa yatırımcının kar elde etme imkanı vardır. Eğer modelin sunduğu
fiyat, piyasanın altında ise, opsiyon satılabilir ve aradaki fark kadar gelir elde
edilebilir. Elde edilen bu gelir, satımı yapılan opsiyonun vade sonundaki değerini
korumak için kullanılabilir. Eğer modelin sunduğu fiyat, piyasa fiyatının üzerinde
ise, bu takdirde de yukarıda sunulanının aksine long (uzun) pozisyon yerine short
(kısa) pozisyon alınabilir. (ödünç almak yerine ödünç verilebilir)193

2.5.5.1.Temettü (Kar Payı) Dağıtımında Black Scholes Opsiyon Fiyatlama
Modeli
BSOFM’nde hisse senedinin vadesi içerisinde temettü dağıtımı olmaması,
modelin temel varsayımlarından biridir. Hisse senedinin temettü dağıtımı söz konusu
olduğunda, hisse senedinin değerinde düşme meydana gelmektedir. Bundan dolayı,
modelde yer alan hisse senedi fiyatı artık eski değerinde olmayacak ve değerinin
yeniden hesaplanması gerekecektir. Çünkü, hisse senedinin fiyatının değişmesi ile
birlikte opsiyonun fiyatı da değişecektir. Temettü dağıtan bir hisse senedinin yeni
değeri, hisse senedinin cari fiyatından beklenen temettünün bugünkü değeri kadar
düşük olacaktır. Bu ifade aşağıdaki şekilde formüle edildiğinde;
Temettünün bugünkü değeri;
D =∑ D e

!"

Hisse senedinin yeni değeri:
S *= S - D
Standart sapmanın yeni değeri:
б *=

כ

б

şeklinde olacaktır.

Temettü dağıtımı, alım (call) opsiyonlarının fiyatını düşürürken, satım (put)
opsiyonlarının fiyatını artırır. Bu nedenle alım (call) opsiyonlarının değeri beklenen
temettü dağıtımının miktarının büyüklüğü ile ters yönde ilişkili iken satım (put)
opsiyonlarının beklenen temettü miktarı ile pozitif korelasyona sahiptir. Temettü
193

Konuralp, a.g.m., s.13.
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dağıtımına göre düzenlenmiş yeni parametrelere göre Avrupa tipi satım (put) ve
alım (call) opsiyonunun değerini veren BSOFM aşağıdaki gibi olacaktır:194
Alım (call) opsiyonu;
C = S*N(d1) – Ke  N(d2 )
Satım (put) opsiyonu;
P = -S*N(-d1) + Ke  N(-d2 )
d1 = [ln(S*/K) + (r + (б *)2/2)T] / б *√T
d2 = d1 - б *√T

2.5.3.2. Black Scholes Opsiyon Fiyatlama Modeli’nde Risk Yorumu
BSOFM’de risk dışında tüm parametreleri piyasada gözlemlemek mümkündür.
Riskin bilinmediği durumda, yatırımcılar riski değişik biçimlerde hesaplar.
Opsiyonun mevcut piyasa değeri bilindiğinden dolayı, yatırımcı bu fiyatı veri kabul
ederek, BSOFM denkleminde yerine koyarak riski hesaplayabilir. Hesaplanılan risk,
aynı zamanda teorik fiyatın hesaplanmasında kullanılan riske eşittir. Ancak, BSOFM
formülünde varyansın (б ) hesaplanmasına imkan veren bir formül yoktur.
Dolayısıyla, standart sapmanın (б) tahmin edilip, denklemde yerine konulması ve
opsiyonun değerinin hesaplanması gerekir. Eğer hesaplanan değer, gerçek piyasa
değerine eşitse, yapılan tahmin doğru demektir. Eğer, hesaplanmış alım (call)
opsiyonunun değeri büyükse (küçükse) standart sapma için daha küçük (büyük)
değerler denenmelidir. Standart sapmanın değeri, opsiyonun piyasa ve teorik
değerine denk olduğunda, yorumlanmış risk veya piyasanın konsensüsi olarak kabul
ettiği risk miktarı (implicit volatility) olarak adlandırılır.195
Eğer modeldeki varsayımlar doğruysa, aynı hisse senedinin konu olduğu fakat
işlem fiyatları farklı olan opsiyonlar için yapılan hesaplamalar sonucu ulaşılan risk
değerlerinin aynı olması gerekir. Eğer risk zamanla değişiyorsa, aynı işlem fiyatına
194
195

Ceylan, Korkmaz, a.g.e., s357.
Korkmaz, a.g.e., s.168.
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fakat değişik vadelere sahip opsiyonlar için farklı risk miktarları söz konusu
olacaktır.

2.5.6. Binom Modeli (BM) / (Cox– Ross Rubenstain) (CRR)
BM, 1979 yılında John Cox, Stephen Ross ve Mark Rubinstein tarafından
yayınlanan bir makale ile piyasaya tanıtıldığı için aynı zamanda CRR modeli olarak
da adlandırılır. Daha sonra Mark Rubinstein BM’nin ve BSOFM’nin eksik yönlerini
giderici yeni modeller geliştirmiştir.196
Opsiyon fiyatlamasında Cox-Ross-Rubenstein modeli olarak bilinen BM,
opsiyon yazıldığı anda risksiz bir hedge stratejisi oluşturulması ve opsiyonun vadesi
bitene kadar hedge stratejisinin sürekli olarak gözden geçirilmesi esasına dayanır.197
BM kesikli zamanlı bir süreçte,♣♣♣♣ farklı zaman aralıklarında hisse senedinin
fiyatını iki seçenek dahilinde (artacağı veya azalacağı) tahmin eder. Buna göre BM,
hisse senedi fiyatlarını içeren noktalardan oluşur ve hisse senedi fiyatlarını,
belirlenen zaman aralıklarında hesaplar. Bu noktalardan ilk noktaya başlangıç
noktası, son noktaya ise varış noktası denilir. BM’de, hisse senedi fiyat
hareketlerinin binom dağılımın karekterine uyum sağladığı varsayılmaktadır.198
Modele göre; opsiyonun üzerine yazıldığı varlık, sonlu sayıdaki zaman
aralıklarından her birinin sonunda sahip olabileceği iki fiyattan birine ulaşır.
Modelde, zaman aralıklarının başlangıcındaki fiyatlar bilinmektedir ve hesaplamalar
sonunda oluşan ağaç, (binomial tree) opsiyonun hayatı süresince dayanak varlığın
alması muhtemel değerlerini sunmaktadır.199

196

Korkmaz, a.g.e., s.197.
Bolak, a.g.e., s.129.
♣♣♣♣
Kesikli zamanlı süreç, rastgele bir süreçtir. Bu süreç, zaman içinde belirli anlarda hisse senedi fiyatlarının
davranışlarını belirler ve kesikli zamanlı süreçte, parametre zamandır. Belirli değerleri alan zaman,
T={0,1,2,3,…,n} şeklinde bir zaman dizisi meydana getirir ve buna göre T, bir gün, bir ay, bir yıl gibi bir zaman
aralığını gösterecektir.
198
Alpan, a.g.e., s. 113.
199
Yılmaz, Hisse senedi Opsiyonları ve İMKB’de Uygulanabilirliği, s.109-110., Hull, Introduction to
Future and Options Markets, Third Edition, Toronto: Prentice-Hall, 1998, s.233.
197
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BM, temettü ödemesi olan veya olmayan Avrupa ve Amerikan tipi hisse senedi
alım (call) ve satım (put) opsiyonlarının fiyatının tespitinde yaygın ve çok yönlü
olarak ayrıca, borçlarla ilgili opsiyonların değerlendirilmesinde de kullanılmakta200
olup, Amerikan satım opsiyonları, temettü ödemesi, dinamik koşullar gibi
fiyatlamayı zorlaştıran unsurların üstesinden kolaylıkla gelebilmektedir. Modelin
varsayımları aşağıda listelenmiştir:201
- Piyasalar mükemmeldir. Yani, vergiler ve komisyonlar ihmal edilmiştir. Kısa
satış üzerine bir limit yoktur ve varlıklar sonsuz oranda bölünebilir,
- Açığa satış serbest olup yatırımcılar, açığa satış sonucu elde ettikleri gelirlerin
tümünü kullanabilmektedir,
- Tek bir faiz oranı olan r, mevcut olup, yatırımcılar bu faiz oranından risksiz
olarak borç alıp verebilirler. Yani, yatırımcıların risk tercihlerinin opsiyon
değerlemesinde hiçbir etkisi yoktur. Bu durumda yatırımcıların, risk konusunda
duyarsız olduğu ve sözleşmeye konu olan varlığın getirisinin risksiz faiz oranı
olduğu kabul edilecektir,
- Geçerli oldukları süre içerisinde temettü ödemeleri yoktur.
BM’de hisse senedinin beklenen getirisi veya olması gereken getirisi ile ilgili
bir varsayım söz konusu olmamakla birlikte, hisse senetlerinin düşme veya yükselme
olasılıkları ve yatırımcıların riske karşı tutumları konusunda da bir varsayım
bulunmamaktadır.202
BM’nin başlıca avantaj ve dezavantajları aşağıdaki gibidir:203
Modelin Avantajları:

200

1)

Bir portföyün eşdeğerindeki bir diğer portföy yapısını çok iyi açıklar,

2)

Uzun ve karmaşık gibi görünmesine rağmen, hesaplaması kolaydır.

Korkmaz, a.g.e., s.197.
Karan, a.g.e., s.645-646.
202
Karan, a.g.e., s.646.
203
James J. Chen and Melvin R. Novick, “Bayesian Analysis for Binomials Models with Generalized Beta
Prior Distributions”, University of Iowa, Journal of Educational Statistics, 1984, V:9, N:2, s.163-175.
201
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Modelin Dezavantajları:
1)

Ticari zamanlar, gerçek kesikli zamanlar olmayıp, sürekli devam

ederler,
Hisse senetleri, Bernoulli♣♣♣♣♣ dağılımına ve Çok Dönemli Binom

2)

dağılımına göre değerlenir ve değişir,
3)

Hesaplamalar uzun ve karmaşık görünür,

4)

Daha kullanışlı bir teori geliştirmek için, daha fazla detay bilgiye

ihtiyaç duyulur.

2.5.6.1. Riske Duyarsız Değerleme
Opsiyon fiyatlamasının en önemli prensibi, riske duyarsız değerleme olarak
bilinir. Bu prensip, opsiyon fiyatlaması sırasında riske duyarsız bir ortamın varlığını
kabul eder. Bu varsayım çalışmalarda büyük kolaylık sağlar. Riske duyarsız bir
ortamda, bütün hisse senetlerinin beklenen değeri riskiz faiz oranı kadardır. Doğal
olarak böyle bir ortamda, bir opsiyonun değeri, opsiyonun beklenen değerinin riskiz
faiz oranı ile iskonto edilmesiyle hesaplanır.204
f

=Opsiyon değeri

S

=Hisse senedinin değeri

E(St) = t zamanında beklenen hisse senedi fiyatı
Fiyatlardaki yukarı (u) doğru hareket etme olasılığı p, aşağı (d) doğru hareket
etme olasılığı ise (1-p) olarak kabul edildiğinde opsiyonun beklenen değeri;
Pf# + (1 - p)f$

♣♣♣♣♣

Bernoulli Dağılımı, aynı koşullarda yinelenen ve her yinelemede değişmeyen bir olasılıkla, iki sonuçtan
birinin ortaya çıktığı bağımsız denemeler dizisindir.
204
Chambers, a.g.e., s.105.
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Elde edilen eşitlik göstermektedir ki opsiyonun bugünkü değeri, gelecekte
beklenen değerinin risksiz faiz oranı ile iskonto edilmesi esasına dayanmaktadır.
Yukarı (u) doğru hareket olasılığı (p) tahmin edildiği sürece T zamanında hisse
senedinin beklenen değeri;
E( ) = p% 6 (1 - p) &
E( ) = p% (u - d) + &

E( ) = S 

veya
ve
eşitliklerinden elde edilir.

Bu denklemlere göre, hisse senedinin fiyatının ortalama olarak risksiz faiz
oranı kadar büyüyebileceği anlaşılmaktadır yani, hisse senedinin getirisi, risksiz faiz
oranı kadar olacaktır.
Riske duyarsız değerleme yöntemine göre; opsiyon gibi türev ürünlerin
değerleri, yatırımcıların risk tercihlerinden etkilenmez ve bu yaklaşıma göre risk
unsuru etkisiz hale getirilmiştir. Amaç, risk kaynağı aynı olan yatırım araçlarında,
birlikte ancak ters pozisyon alınmasının sağlanmasıdır ve bu yaklaşım, “riskin

etkisizleştirilmesi” olarak ifade edilir. Hisse senedinin beklenen getirisi olan ' risk
kavramını içerdiği için modelde yer almaz; zira

doğrudan riske bağımlı olarak yazılabilir.205

' ile risk doğru orantı olup

BM, tek dönemli ve çok dönemli olarak incelenecek olursa;

2.5.6.2. Tek Dönemli Binom Modeli
Tek dönemli BM, süre olarak kısa bir zaman aralığının olduğunu ifade eder.
Dönem aralığının uzun olması durumunda, tek dönemlilik için sorun teşkil eder ve
bu sorun da ana dönemin çok sayıda alt döneme bölünmesi ile oluşturulan çok
dönemli BM ile çözümlenebilir.206

205
206

Tural, a.g.e., s.31-32.
Gökçe, a.g.e., s.76.
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BM ile hesaplanan opsiyonların değerleri,
değğerleri, olasılıklardan bağımsızdır.
bağğ
Bu
durum baştaki
şştaki riske duyarsızlık yaklaşımının
yaklaşşımının döngüsel bir doğrulayıcısıdır.
doğğ
Değerlendirmede öznelliğin
öznelliğ modellere sızdığı
ğı en önemli noktalardan bir de “u” ve
“d” nin olasılıklarının bağımsız
bağğ
bir şekilde
ş
bulunuyor olması, BM’nin en önemli
pozitif yanlarından
arından biri olarak kabul edilir.
edili
BM’de bir olayın belirlenen zaman aralığında
aralığğ
gerçekleşme
ş
şme
(hisse senedinin
fiyatının
yatının artması (u) ) olasılığı
olasılığ p, gerçekleşmeme
şmeme (hisse senedinin fiyatının azalması
(d) ) olasılığı (1-p) ile gösterilirse, hisse senedinin beklenen zaman aralığında
aralığ
n
deneme içinde x defa fiyatının artma olasılığı;
olasılığ
q = 1 – p olmak üzere;

ile hesaplanır.207
Bu durumda PCu + (1 - p)Cd opsiyonun beklenen değeridir.
PSu + (1 - p)Sd = S
E(ST) = pSu + (1 -p) Sd

( E(ST) = S e-rt )

Hisse senedi fiyatının S, vadeye kalan gün sayısının 1 gün olduğu
olduğ kabul edilip
alım (call) opsiyonu sona erdiğinde
erdiğ
hisse senedi iki değer
ğ alır;
Su = S (1 + u)

hisse senedi fiyatı yukarı hareket ederse

Sd = S (1 + d)

hisse senedi fiyatı aşağı
ş ğı hareket ederse

Bunu bir adım ileri taşıdığımızda
taşş ğımızda
ğ
kullanım fiyatı K, cari fiyatı C olan bir alım
(call) opsiyonu sona erdiğinde
erdiğ
fiyatı ya Cu ya da Cd olur. Vade sonunda alım (call)
opsiyonunun fiyatı, gerçek değere
değğ
eşit
ş olduğundan
ğ
dolayı, aşağıdaki
ş ğ
şağıdaki
eşş
eşitlik
ortaya
çıkacaktır;
U= Üzerine opsiyon yazılan ürünün piyasa fiyatı
C = max [ (1 + u), 0]
207

Alpan, a.g.e., s.110-111.
111.
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Alım (call) opsiyonu için;
Cu = max [0, S(1 + u) K]
Cd = max [0, K -S(1 + d)]
Satım (put) opsiyonu için ise;
PU = max [0, K – S(1 + u)]
Pd = max [0, K – S(1 + d)] denklemleri geçerli olur.
E(ST) = Hisse senedinin T tarihindeki beklenen değeri
değğeri
Su

= Hisse senedinin T tarihindeki değer
değğer üst sınır çarpanı

Sd

= Hisse senedinin T tarihindeki
tar
değer
ğer alt sınır çarpanı
= Hisse senedi fiyatındaki oransal değişimin
değğ şimin
ş
varyansı

Alım (call) ve satım
satı (put) opsiyonları için hisse senedi ve opsiyonların dahil
olduğu
ğu risksiz portföy kurulabilinir. Risksiz portföy, korunma portföyü olarak olarak
da isimlendirilip “h” kadar hisse senedi ile alım (call) opsiyonunda alınan kısa
pozisyondan oluşmaktadır.
şmaktadır. S, K ve U değerleri
ğerleri de verilmiş ise, h değerleri
ğ
hesaplanır. Bu değerler,
ğğerler, hisse senedi düşüş
düşş ş veya yükselişine
şine
ş
bağğ değildir
bağlı
ğ
ve h
değeri,
ğeri, portföyün hisse senetleri fiyatlarından
fi
bağımsız
ğımsız bir hedge oranıdır. Bir
portföy iyi bir şekilde hedge edilirse, bu portföy risksiz
risksiz faiz oranı kadar büyür.
Hedge edilmişş bir portföyün şşimdiki değeri,
ğeri,
ğ
hisse senetleri alım (call)
opsiyonlarından yükümlülüklerin çıkarılması ile bulunur.
C, alım (call) opsiyonuna sahip olmanın değeri
ğeri iken;
-C,
C, yükümlülükle birlikte alım (call) opsiyonu değerini
ğerini alır.
Portföyün cari değeri,
değ
hisse senetlerinin değerinden alım (call) opsiyonunun
değerinde düşülmesiyle
şülmesiyle bulunur ve V=hS-C
V=
olarak ifade edilir.208 Eğer portföyün
değeri
ğeri risksiz faiz oranında artarsa, opsiyonun vade sonu geldiğinde
geldiğ
portföyünün
208

Çetin Ali Dönmez ve diğerleri,
diğ
Finansal Vadeli İşlem Piyasalarına Giriş, İstanbul: İMKB
İ
Yayınları, Vadeli
İşlemler Piyasası Müdürlüğü,
İş
ğü, Kasım 2002, s.140.
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değeri (hS-C)(e-rT) olup, vade sonunda portföyün iki değeri de birbirine eşit olur ve
ikisinden biri seçilebilir. Vade sonunda portföyün değeri Vu ya da Vd olursa;
h = Finansal varlığı elinde tutma oranı
Vu = hSu – Cu = hS(1 + u) - Cu
Vd = hSd – Cd = hS(1 + d) - Cd
Pozisyonun risksiz olabilmesi için hisse senedi fiyatının her durumunda aynı
sonuç elde edilmelidir. Bu nedenle risksiz pozisyona ulaşılmasını sağlayacak bir h
değeri seçilmelidir.
Vu = Vd
olduğu kabul edilirse;
hS(1 + u) – Cu = hS(1 + d) - Cd

olduğundan h yerine bu eşitlik yazılırsa opsiyonun Bugünkü Değeri;
C = e-rT [p Cu + (1 - p) Cd ] olarak bulunur.
(r - d) ve (u - d) değerleri p ile ifade edilirse;

Bu denklemde Cu , Cd ve h bulunabilir. Risksiz bir portföy, risksiz getiri
sağlayacağından bir dönem sonra portföyün değeri, risksiz faiz oranından elde
edilecek tutar kadar artar.
Yukarıdaki formülden görüleceği gibi bir alım (call) opsiyonunun fiyatını
etkileyen değişkenler; hisse senedi fiyatı, kullanım fiyatı, risksiz getiri oranı ve hisse
senedinin fiyatının vade sonunda hangi oranda (u ve d) değişeceğidir. Burada yukarı
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ve aşağı olasılıkların önemi olmayıp model, hisse senedinin fiyatını veri alır ve hisse
senedinin fiyatlamasında riskin nasıl ele alındığı ile ilgilenir. Yatırımcıların risk nötr,
riskten kaçınan veya risk sever olmaları ise opsiyonun fiyatını etkilemez.

Şekil 2.15.Hisse Senedi ve Opsiyon Fiyatının Tek Dönemli Binom Modelinde
Genelleştirilmesi

Kaynak: Simon Benniga and Zvi Wiener, “The Binomial Option Pricing Model”, Mathematica in
Education and Research, Vol. 6, No.3., 1997, s.3.

Şekil 2.15’te cari fiyatı S ve alım (call) opsiyonu fiyatı C olan bir hisse
senedinin fiyatının u faktörü kadar artması durumunda cari fiyatının Su ve alım (call)
opsiyonu fiyatının Cu olacağı; hisse senedi fiyatının d faktörü kadar düşmesi
durumunda da cari fiyatının Sd ve alım (call) opsiyonu fiyatının Cd olacağını
gösterilmektedir.
BM’ye göre hisse senedinde u kadarlık bir artış ya da d kadarlık bir düşüş
gerçekleşmesi durumlarının her ikisinde de eşit getiri elde edilebilecek bir portföy
oluşturularak optimum bir opsiyon fiyatı elde edilir. Bu portföyün getirisi de risksiz
olur. Eğer bu iki durumda farklı getiriler elde edilirse portföy yanlış değerlendirildiği
gibi arbitraj imkanı da ortaya çıkar.209
Tek dönemli BM’yi bir örnek ile açıklayacak olursak;
Örnek: A hisse senedi, B tahvili ve hisse senedinin anlaşmaya konu olduğu
alım (call) opsiyonu söz konusudur. Vadenin t = 0 (bugün) ve t=1 (yarın) gibi iki
209

Yılmaz, Hisse Senedi Opsiyonları ve İMKB’de Uygulanabilirliği, s.115.
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dönem olduğu varsayılmaktadır. A hisse senedinin bugünkü fiyatı 50 TL ve t=1’de
hisse senedinin fiyatının %10 artması veya %3 düşmesi beklenmektedir. Bir
dönemlik faiz oranı %6’dır. Kullanım fiyatı 50 TL olan alım (call) opsiyonu
sözleşmesinin vadesi bir dönem sonra bitmektedir. Bu verilere göre, alım (call) ve
satım (put) opsiyonlarının fiyatı tek dönemli binom modeline göre bulunmak
istenildiğinde;210
(u) yukarı = %10
(d) aşağı = -%3
r

= %6

(S)

= A hisse senedinin başlangıç fiyatı = 50 TL

(K)

= Alım (call) opsiyonu anlaşma (kullanım) fiyatı = 50 TL

Hisse Fiyatı

Tahvil Fiyatı

55 = 50 * (1 + 0,10)

1,06= 1 * (1 + 0,06)

= S*(1 + u)
50

1

48,5 = 50 * (1 + (-0,03))

1,06 = 1 * (1 + 0,06)

= S*(1 + d)

Hisse senedi fiyatı bir dönem sonra beklentilere göre değerinin artıp
azalmasıyla farklı değere doğru hareket ederken, tahvil %6’lık faiz kazancını içinde
bulundurduğu ve bu değerin altına düşmediği için kesin elde eder alt ve üst
senaryolarda bu nedenle 1,06 değerine sahip olur. Yani, risksiz tahviller hisse senedi
fiyatı ne olursa olsun %6 yükselecektir.

210

Simon Beginna, Financial Modeling, The MIT Press: Har/Dsk Edition, Cambridge: Massachusetts, 1997,
s.161-163.
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Alım (call) opsiyonu sözleşmesi fiyatı:
5 = max [0, 50(1 +0,10) – 50]
C= max [0, S(1 + u) - K ]
?
0 = max [0 , 50(1 + (-0,03) -50]
C= max [0, S(1 + d) - K ]

Alım (call) opsiyonu, sözleşmesinin fiyatı aşağıdaki formül ile hesaplanır:
C = Cu max [0, S(1 + u) - K ] + Cd max [0, S(1 + d) - K ]
rd

Cu =

൫1r൯ud

Cd =

 






0,06 0,03

൫10,06൯0,10൫0,03൯

, ,

 0,6531 TL

, ,,

 0,2903 TL

C = 0,6531*5 + 0,2903*0
C= 3,27 TL

Satım (put) opsiyonu sözleşmesinin fiyatı:
P = Pu max [0, K - S(1 + u)] + Pd max [0, K -S(1 + d)]
P = 0,6531*max [0, (50 - 55)] + 0,2903*max [0, (50 – 48,5)]
P= 0,4353 TL

2.5.6.3. Çok Dönemli Binom Modeli
BM’de, vadeye kadar olan süre belirli zaman aralıklarına ayrılırken çoklu
dönem BM’de ise, fiyatlanacak olan opsiyonun vadesi, eşit zaman aralıklarına
bölünüp her bir zaman aralığı için işlem, sırasıyla tekrarlanılır. Dönem adedi n
olduğunda, çoklu dönem BM’de vadede n + 1 adet olası hisse senedi fiyatı oluşur ve
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oluşan bu fiyat, vadeden geriye doğru çekilerek her dönemin sonunda ayrı ayrı
hesaplanılır.
tn =0, t1, t2, t3,…, tn zaman aralıkları arasında boşluklar,
∆tt = t1 – tt – 1 ile hesaplanır ve bu boşluklar genelde eşittir.
Tek dönemli binom modelindeki ilkeler, çok dönemli binom modelinde de
uygulanabilir. Binom ağacındaki fiyatlar, bugünden vade gününe kadar olan
olasılıklardır. Her bir basamakta dayanılan fiyat, vadeye kadarki zaman ve
değişkenlik (volatilite) göz önüne alınarak aşağı ve yukarı dalgalanır. Bu da binom
dağılımını oluşturur. Bu ağaç, vade gününe kadar fiyatın alabileceği bütün
olasılıkları gösterir. Ağacın sonunda opsiyonun vadesi dolduğu zaman, her bir hisse
senedi fiyatı için olan opsiyon fiyatı bilinir ve bunlar hisse senedinin gerçek değerine
eşittir.211
Alt ve üst sınır çarpanları ile yukarı hareket olasılıklarının bulunmasından
sonra binom ağacı hisse senedinin tüm alt dönemlerde alabileceği fiyat değerlerinin
bulunması ile doldurulur ve binom ağacında sondan başa doğru, hesaplanmış hisse
senedi fiyatlarının bir sonucu olan opsiyon fiyatları hesaplanır. En sağda ve binom
ağacının son dallarını ifade eden durumlarda hisse senedi fiyatlarının her olası
durumu, ilgili opsiyonun değerinin de bir olası durumunu ifade eder. Yani, sondan
başa doğru gidildiğinde sağ yanındaki iki ayrı opsiyon fiyatına bağımlı olan ara
noktalarla karşılaşılır. Bu noktalardaki opsiyon fiyatları, sağ yanlardaki iki opsiyon
fiyatının olasılık ağırlıklı beklenen değerinin bir alt dönem süresince iskontolanmış
halidir ve bu süreç en baştaki tek noktanın bulunduğu opsiyon fiyatına ulaşıncaya
kadar devam eder. 212
Yukarıdaki anlatılan süreç, çoklu dönem BM’nin Avrupa tipi opsiyonlar için
kullanılmasında geçerli olup Amerikan tipi opsiyon olduğunda bir düzeltmenin
eklenmesi gerekir. Bilindiği gibi, Amerikan tipi opsiyonlar Avrupa tipi opsiyonların
aksine vadeye kadarki herhangi bir sürede kullanılma hakkını da içerir. Bu nedenden
211
27 Temmuz 2010 tarihinde http://www.mdex.commy/education/optionpm.htm/ adresinden
alınmıştır.(Çevrimiçi)
212
Gökçe, a.g.e., s. 77-78.
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dolayı çoklu dönem BM bir Amerikan opsiyonunun fiyatlaması için kullanılıyorsa
binom ağacı üzerindeki, hisse senedi ve opsiyon fiyatlarının hesaplandığı her noktada
bir kıyaslamanın yapılması zorunlu olur. Bir kesişim noktasındaki opsiyon fiyatı
hesaplandıktan sonra opsiyonun erken kullanılması sonucunda elde edilecek nakit,
opsiyonun hesaplanmış değeri ile karşılaştırılmamalıdır ve bu kıyaslama sonucunda
hangi değer daha yüksek ise ilgili kırılma noktasındaki opsiyon değeri olarak o
kullanılmalıdır. Diğer işlemler tamamen aynı olup, erken kullanımın değerinin de söz
konusu düzeltmelerin yapılması sonucunda modele dahil edilmesi ile çoklu dönem
BM Amerikan tipi opsiyonlar için kullanılabilir. Ayrıca, çoklu dönem BM’nin
pratikteki kullanımı ise opsiyonun vadesinin 30 ya da daha fazla adıma bölünmesi ile
gerçekleştirilir.213
Tek dönemli örnekte t =1 yerine t =2 zaman aralığı sorulmuş olsaydı, binom
ağacının bir dal daha uzaması gerekecekti. Bu durumda hesaplamalar aşağıdaki gibi
olur.214
Hisse Fiyatı

Tahvil Fiyatı

60,50

1,1236

55
50

1,06
53,35

48,5

Alım (call) opsiyon sözleşme fiyatı
10,50
7,83
5,749

3,35
2,19
0,00

214

Gökçe, a.g.e., s. 78.
Beginna, a.g.e., s.164-165.

1,1236
1,06

47,05

213

1

1, 1236
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Bu tür hesaplamalarda son noktadan bir öncesine, daha sonra bir önceki
döneme ve t =0 noktasına doğru hesaplamalar yapılır.
Birinci dönemin hesaplanması:
10,50

Cu = 0,6531 TL
Cd = 0,2903 TL

?
3,35
Artışın beklendiği dönemin değeri = 0,6531*10,50 + 0,2903*3,35
Artışın beklendiği dönemin değeri = 7,830 TL
Düşüşün beklendiği dönemin değeri = 0,6531*3,35 + 0,2903*0
Düşüşün beklendiği dönemin değeri = 2,19 TL
t=0’da alım (call) opsiyonu sözleşme fiyatı= 0,6531*7,830 + 0,2903*2,19
t =0’da alım (call) opsiyonu sözleşme fiyatı = 5,749 TL
BSOFM kullanılarak temettü ödemeyen bir hisse senedi için Avrupa alım (call)
opsiyonunun değeri incelendiğinde;215
S = 100 TL (hisse senedinin şu anki fiyatı)
K = 108 TL (opsiyonun kullanım fiyatı)
T = 1yıl (opsiyonun bitiş zamanı)

r = %10 (yıllık risksiz faiz oranı)
б = 0,1 (hisse senedinin yıllık fiyat değişkenliği (volatilite) )
0,12

ln'108( )0,1 2 *1
d1 =
0,1√1
100

215

Uzunlar, Aktan, a.g.e., s.48-51.

0,28
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d2= 0,28 – 0,1 =0,18

t = 0 noktasında opsiyonun fiyatı 5,18 TL’dir.
Aynı opsiyonun fiyatı binom ağacı kullanarak bulmaya çalışıldığında;
Ağaçtaki adım sayısının 12 olduğu kabulü altında, opsiyonun geçerli olduğu
süre 1 yıl olduğu için, her adım 1 ay süreye karşılık gelir. Hisse senedi fiyatının
binom ağacında bir aylık artış ve azalış oranları ise;

d = 1 / u = 0,9715 olarak bulunur.
Hisse senedinin 12 aylık fiyat değişimi için oluşan binom ağacımız;

Şekil 2.16. Hisse Senedinin 12 Aylık Fiyat Değişimi İçin Oluşan Binom Ağacı
100,000 102,93 105,94 109,05 112,24 115,53 118,91 122,39 125,98 129,67 133,47 137,37 141,40
97,15 100,0 102,9 105,94 109,05 112,24 115,53 118,91 122,39 125,98 129,67 133,47
94,39 97,15 100,00 102,93 105,94 109,05 112,24 115,53 118,91 122,39 125,98
91,70 94,39 97,15 100,00 102,93 105,94 109,05 112,24 115,53 118,91
89,09 91,70 94,39 97,15 100,00 102,93 105,94 109,05 112,24
86,56 89,09 91,70 94,39 97,15 100,00 102,93 105,94
84,10 86,56 89,09 91,70 94,39 97,15 100,00
81,70 84,10 86,56 89,09 91,70

94,39

79,38 81,70 84,10 86,56

89,09

77,12 79,38 81,70

84,10

74,93 77,12

79,12

72,79 74,93
70,72
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Şekildeki binom ağacının son sütunu, opsiyonun bitiş tarihinde hisse senedinin
olası fiyatlarını gösterir. Bu aşamada, önce on birinci aydaki (sondan ikinci sütun),
sonra her adımda bir sütun geriye giderek başlangıç noktasındaki beklenen kazanç
miktarları bulunur. Başlangıç noktasındaki beklenen kazanç, opsiyonun binom
ağacıyla elde edilen tahmini değerini verir. Her adımda indirgenmiş fiyatı
hesaplamak için kullanacağımız bir aylık risksiz faiz oranı R = 

∆

=  +,

+/ 

=

1,00837 (yani R = %0,0837), fiyat artma ve azalma olasılıkları ise p =(R - d)(u - d)
p=0,638 ve 1 – p = 0,362 olarak hesaplanır.
Bu bir Avrupa alım (call) opsiyonu olduğundan dolayı, opsiyonu sadece bitiş
tarihinde işleme koyabiliriz. Opsiyonun bitiş tarihinde oluşan kazançlar, Şekil
2.16’da binom ağacının son sütununda verilmiştir.

Şekil 2.17. Opsiyon Değerini Bulmak İçin Oluşturulan Binom Ağacı
5,11 6,39 7,90 9,65 11,63 13,84 16,24 18,81 21,52 24,33 27,25 30,27 33,40
2,38 3,88 5,01 6,38 8,02

9,92 12,09 14,49 17,06 19,76 22,56 25,47

1,45 1,99 2,71 3,65

4,84

6,34

8,16 10,29 12,70 15,29 17,98

0,53 0,77 1,12

1,62

2,32

3,29 4,59

6,29

8,42 10,91

0,11 0,17

0,27

0,43

0,68 1,07

1,70

2,68 4,24

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00
0,00 0,00
0,00

112

Opsiyonun bitiş tarihinde oluşan kazançlar ise, Şekil 2.17’de son sütunda
verilmiştir. Örneğin, ilk satırda kazanç, K= max(0, S -K) =141,4 – 108 = 33,4
TL’dir. Ağaçta geriye giderken her adımda indirgenmiş kazanç hesabına bir örnek
olarak, Şekildeki ağaçta sondan ikinci sütunun ilk satırındaki elemanı hesaplayacak
olursak; bu elemandan sonra hisse senedi fiyatının artma ihtimali p = 0,638 ve
azalma ihtimali 1 – p = 0,362’dir. Bu durumda, bu elemanda (yani on birinci ayda
hisse senedi fiyatı 137,37 TL olduğu zaman) beklenen indirgenmiş kazanç;
[(p)33,4 + (1 - p)25,47] / R = [0,638*33,4 + 0,362*25,47 ] / 1,00837
= 30,27 TL olarak bulunur.
Aynı şekilde işlemlere devam edilerek ilk düğüme ulaşıldığında, opsiyon
fiyatını 5,11 TL olarak hesaplarız. Bu tahmini fiyat, BSOFM ile bulunan gerçek fiyat
olan 5,18 TL’ye çok yakın bir değerdir (yaklaşım hatası %1,4). Çok az sayıda adım
kullanıldığında, bulunan opsiyon değeri arasındaki fark yüksek çıkacaktır. İki adım
kullanılarak bulunan opsiyon değerinde hata oranı %10,4 , beş adımda %3,1 ,…, on
altı adımda %0,8 ,…, elli adımda %0,4 ,…, yüz adımda %0,2’dir. Yüz elli adımlı
binom ağacı kullanıldığında ise, BSOFM’den elde edilen gerçek opsiyon fiyatı olan
5,18 TL değeri elde edilmiştir.

2.5.6.4.Temettü Ödemelerinin (Kar Payı) Binom Modeline Dahil Edilmesi
BM’nin temel varsayımları arasında bulunan temettü korumasının kaldırılması
ile değişik opsiyon türlerine uygulanırlığı sağlandığı için daha kullanışlı bir
modeldir. BM’de de BSOFM’de olduğu gibi temettü ödemelerinin etkisinin,
ödemenin yapıldığı tarihten bir gün önce gerçekleştiği varsayılmaktadır.216
BM’nin

opsiyon

fiyatlama

modelinde

yaygın

olarak

kullanılmasının

nedenlerinden biri de, vadesinden önce işleme konulan Amerikan tipi opsiyonlara
uygulanabilir olmasıdır. Ayrıca, BSOFM’nin varlıklara dayalı opsiyonlar için

216

Gökçe, a.g.e., s. 79.
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(örneğin, borç enstrümanlarına dayalı opsiyonlar) uygulanmamasına rağmen BM,
uygulanabilmektedir.217
BM, farklı temettü politikaları için farklı çözümler sunar. Bunlardan
uygulanması en basit olanı, sabit temettü getirisi için düzenlenmiş olan modeldir.
Büyümesi sabit ve sıfırdan büyük olan temettü politikası ise, temettü ödemelerinin
cari değerinin önceden bilinmesi durumunu ileri sürer ki bu durumda model biraz
daha detaylanır. Ancak, sondan başa doğru hesaplama ilkesi korunduğu sürece
çözüm elde edilir.
Temettü dağıtımıyla ilgili bir örnek aşağıdaki gibi verilebilir:218
S =100 bin lira , s = %18 , K =100 bin lira , n =4 , r =%5 , T= 4 yıl
Söz konusu dönem içinde bir defalık temettü dağıtımının olduğu varsayılmıştır.
Temettü 2. yılda 1000 lira olarak dağıtılacağı bilinmektedir.

Temettü Ödemesinin Olduğu Durum
203,92
170,33
143,27
119,7
100

142,27
118,83

100,26
83,77

99,26
82,91

70,25

69,25
57,84
48,31

217
218

Korkmaz, a.g.e., s.200.
Korkmaz, a.g.e., s.205-206.
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Temettü Ödemesinin Olmadığı Durum
205,44
171,6
143,27

144,33

119,7
100

119,72
100

100

83,77

83,53
69,77

69,77
58,27
48,68

Temettü ödemesinin olduğu ve olmadığı durumlar karşılaştırıldığında da büyük
miktarda göze çarpan bir farkın olmadığı saptanmıştır.
Eğer binom ağacında ortada bir değer bulunmak isteniyorsa, ilk olarak en son
dönemdeki alım değeri (tek hücredeki değer) bulunur.219
n = binomial değer sayısı
r = her döneme ait faiz oranı
p = varlığın fiyatındaki artışın subjektif olasılığı
u = fiyatı artan varlığın getiri oranı
d = fiyatı düşen varlığın getiri oranı
u (yukarı) = u =  б√

d (aşağı) = 1 / u = u = 
219

Korkmaz, a.g.e., s.205-206.

(iskonto faktörü)
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Basit bir arbitraj önleme

:u>r>d

Futures opsiyonlar için

:p=

= varyansın getirileri
hisse senedi/endeksten beklenen yıllık getiri oranı (yüzde)
= yıllık dönem sayısının uzunluğu
uzunluğ = t / n
= tarihi verilerle hesaplanan yıllık standart sapması (yüzde)

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

3. UYGULAMA
3.1. AMAÇ

Bu çalışmada İMKB’de işlem gören BOYNER hisse senedinin üzerine ayrı
ayrı alım (call) opsiyonu ve satım (put) opsiyonu yazıldığı varsayımı altında
BSOFM’ne göre teorik opsiyon primleri hesaplanacaktır. BOYNER A.Ş.’ye ait olan
iki ayrı hisse senedine yatırım yapıldığında 3 ay vadeli olarak bir call opsiyon
sözleşmesi alınıp, 1 ay sonra sözleşmeye girilen andaki cari fiyata göre sözleşmenin
alındığı andaki fiyatının opsiyon priminin ne kadar olduğunu ve bu dönem içinde call
opsiyonun satılması durumunda gelecekte ödenmesi gereken primin ne olacağı teorik
olarak bulunmaya çalışılıp, bu durumlar karşısındaki alıcı ve satıcının kar odaklı
beklentilerine elde edilen teorik sonuçların aynı yönde cevap verip vermediği
bulunmaya çalışılacaktır. Aynı şekilde 3 ay vadeli olarak bir satım (put) opsiyon
sözleşmesi alınıp, 1 ay sonra sözleşmeye girilen andaki cari fiyata göre sözleşmenin
aldığı andaki fiyatının opsiyon priminin ne kadar olduğunu ve bu dönem içinde satım
(put) opsiyonun satılması durumunda gelecekte ödenmesi gereken primin ne olacağı
teorik olarak bulunmaya çalışılıp bu durumlar karşısındaki alıcı ve satıcının kar
odaklı beklentilerine, elde edilen teorik sonuçların aynı yönde cevap verip vermediği
bulunmaya çalışılacaktır.
Alım ve satım opsiyon sözleşmelerindeki alıcı ve satıcılarının kara geçme
yönündeki beklentilerinin varsayımı altında alım opsiyonu sözleşmesi için ayrı cari
fiyat ve kullanım fiyatı ile birlikte ( S=2,12 , S=2,38 , K=2,24 , T=0,25, T=0,16,
r=0,04 , r=0,05 , e=2,71828,

б 2=0,04366227, (б 2ൎ0,04),

б=0,208955187,

(бൎ0,2090) ) verileri kullanılarak, satım opsiyon sözleşmesi için de ayrı cari fiyat
ve kullanım fiyatı olmak üzere ( S=1,59 , S=2,15, K=1,87 , T=0,16, T=0,25 , r=0,05,
r=0,04 , e=2,71828,

б 2=0,043714, (б 2ൎ0,04) , б=0,209078, (бൎ0,2090)

)

değişkenleri kullanılarak teorik sonuçlar elde edilmeye çalışılacaktır. Alım
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opsiyonunda ve satım opsiyonundaki varsayımımıza göre sözleşmeden 1 ay
sonrasındaki değerler de inceleneceği için, 1 ay sonra vadeye kalan sürenin
değişmesinin doğal etkisi olarak cari fiyat ve risksiz faiz oranı da aynı kalmayarak
değiştirilmiştir. Çalışmamızda bu durumlar da göz önünde tutularak opsiyon alıcı ve
satıcılarının kara geçme yönündeki beklentilerinin doğruluğu, elde edilen verilere
göre tahmin edilmeye çalışılacaktır.
Opsiyon fiyatlamasında kullanılan veriler ve opsiyon piyasası sözleşme
fiyatları “http://www.imkb.gov.tr/Data/StocksData.aspx - Hisse Senedi Bazında
Veriler” adresinden elde edilen BOYNER A.Ş.’ye ait hisse senedinin borsa
fiyatındaki bazı değerlerinden yararlanılarak elde edilmiştir. Çalışmamızda
BOYNER hisse senedi borsa fiyatına (kapanış fiyatı) ait olan cari piyasa değeri
seçilip (S= 2,12 TL , S= 2,38 TL S= 2,15 TL ve S= 1,59 TL) olarak belirlenmiştir.
Kullanım fiyatının seçiminde de BOYNER hisse senedi borsa fiyatına ait olan
(K= 1,87 TL ve K= 2,24 TL) değerlerinden yararlanılmıştır.
Opsiyon fiyatlamasında kullanılan varyans ve standart sapma değerleri,
BOYNER A.Ş.’ye ait aylık getirilerin tarihi değişkenlik kısmına ait formül
yardımıyla excell formüllemesi kullanılarak hesaplanacaktır.
Uygulamada ilk olarak, BSOFM uygulanabilmesi için modelin bilinmeyen
değerleri olan standart sapma ve varyans değerleri BOYNER hisse senedinin
verilerine uygun olarak 36 aylık süre içinde bulunduktan sonra, elde edilen verilere
göre 3 ay vadeli olan alım (call) ve satım (put) opsiyon sözleşmelerinin, anlaşma
yapıldıktan 1 ay sonra, vadenin farklılaşmasının etkisiyle değişen risksiz faiz oranları
ve vadelere karşılık gelen sayısal değerler de baz alınarak, sözleşmeye girildiği
andaki cari fiyata göre opsiyon primlerinin ne kadar olduğunu ve bu dönem içinde
üzerine opsiyon yazılan hisse senedinin satılması durumunda, gelecekte ödenmesi
gereken primin ne kadar olacağı tespit edilmeye çalışılıp, bu durumlar karşısındaki
alıcı ve satıcının kar odaklı beklentilerine elde edilen teorik sonuçların aynı yönde
cevap verip vermediği bulunmaya çalışılacaktır.
Uygulamanın diğer bacağında ise, uygulamanın ilk bölümünde elde edilen bazı
verilere dayanarak alım (call) ve satım (put) opsiyon sözleşmelerine alıcı ve satıcılar
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açısından ayrı ayrı duyarlılık (greeks) analizi yapılacaktır. Bu faktörler aynı zamanda
risk ölçüleri olup, bu değerlendirme ile bulunan değerlerin fiyat hareketlerine nasıl
yansıdığı (artış/azalış) ve en fazla hangi değişkene karşı duyarlığının yüksek olduğu
ölçülmeye çalışılarak yatırımcının karar verme sürecinde bu değerlerin yatırımcının
kararında etkili olup olmadıkları, eğer yatırımcının kararında etkili olurlarsa bu
değişkenlerin ne ölçüde bir paya sahip oldukları elde edilen dataların büyüklük
küçüklük miktarı ölçülüp değişkenlerin önemine göre tespit edilecektir.
İMKB’de işlem gören BOYNER hisse senedine BSOFM uygulayabilmek için
opsiyon tipinin Avrupa tipi olduğu kabulü altında alım (call) ve satım (put)
opsiyonlarının değerleri BSOFM ile farklı süreler (3 ay, 2 ay), farklı faiz oranları
(%4, %5) ve farklı kullanım fiyatlarıyla (K=2,24 TL ve K=1,87 TL ) ve farklı cari
fiyatlarla ( S= 2,12 TL , S= 2,38 TL S= 2,15 TL ve S= 1,59) olarak hesaplanacaktır.
Uygulamada kullanılan BOYNER’ e ait fiyat verileri Ek-1’de yer almaktadır.
Farklı süre, farklı faiz oranları, farklı cari fiyat ve kullanım fiyatı
uygulamamızın nedeni ise; vadedeki değişimin, yukarıda sayılan değişkenlerin
desteği ile opsiyon fiyatı üzerindeki etkilerini görebilmenin hedeflenmiş olmasından
kaynaklanmaktadır.
Uygulama bölümünde BSOFM varsayımları ve eksik yönleri de göz önünde
bulundurulmuştur.

3.2. UYGULAMANIN YÖNTEMİ
Çalışmamızda, BOYNER hisse senedi üzerine yazıldığı varsayılan opsiyonlar
için “Opsiyon Fiyatlama Modelleri” bölümünde açıklanan BSOFM ile “Opsiyon
Fiyatını Etkileyen Faktörler” bölümünde yer alan volatilite (varlığın fiyatının
değişkenliği) kısmını içeren Tarihsel Değişkenlikteki volatilite değerleri baz alınarak
standart sapma ve varyans hesaplanıp, alım (call) ve satım (put) opsiyonları için
teorik opsiyon fiyatları elde edilmiştir. Değişkenliğin hesaplanmasında kullanılan
diğer yöntem olan öngörülen/zımni değişkenliğin kullanılabilmesi için aktif olarak
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işleyen bir opsiyon piyasasının olması ve fiyat değişkenliğinin bu piyasada
gerçekleşen opsiyon fiyatlarından hareketle hesaplanması gerekecektir.
Çalışmamızda üzerine opsiyon yazıldığı varsayılan BOYNER hisse senedine
ait 36 aylık (01 Nisan 2007 – 01 Mayıs 2010) tarihleri arasındaki aylık getiri
oranlarına göre varyans ve standart sapma değerleri hesaplanmıştır.

3.3. VERİ YAPISI
Çalışmamızda, farklı değişkenler kullanılsa da (r, T, K, S) standart sapma ve
varyans değerleri aynıdır. Alım (call) ve satım (put) opsiyonlarında bu değerlerin
aynı çıkmaması, elde edilen hesaplama ve sonuçların yanlış olabileceğinin göstergesi
olarak kabul edilmektedir. Bu durum, uygulamamızdaki elde edilen standart sapma
ve varyans değerlerine ait teorik verilerin doğru olduğunu göstermektedir.
Opsiyonun kullanımına kalan vade, alım (call) ve satım (put) opsiyonları için 3
ay vadeli olarak sözleşmeye girilip 1 ay sonra opsiyon sözleşmesinden doğan hakkın
satılması durumunda ödenecek primin/opsiyon fiyatının ne kadar olacağı
hesaplanmaya çalışılmıştır.
Değişen piyasa koşulları ve vadeye göre, risksiz faiz oranı alım (call) opsiyonu
için %4, satım (put) opsiyonu için ise %5 olarak varsayılmıştır.
BOYNER hisse senedinin standart sapması bulunurken, çalışmada açıklanan
tarihi değişkenlik formülü kullanılarak excell’de hesaplanmıştır. Standart sapmanın
bulunabilinmesinde alım (call) ve satım (put) opsiyonları için 01 Nisan 2007 – 01
Mayıs 2010 tarihleri arasındaki aylık getiri değerlerinden faydalanılmıştır. Standart
sapma ve varyans bu vadeler arasında hesaplanırken, dönem içinde temettü
dağıtımından kaynaklanan etkilerden arındırıldığı varsayılmıştır.
Standart sapmanın hesaplanmasında belirlenen vadenin 36 ay olarak
seçilmesinin nedeni; bu değerlerin vadelerinin uzun tutulmasıyla daha sağlıklı
sonuçların elde edileceğinin, kısa vadeli dönem seçiminde ise, net değerlerin elde
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edilemeyeceği ve bu durumda oluşabilecek hata payının yüksek olmasının
kaçınılmaz olacağının bilinmesidir.
Değişkenliğin hesaplanması için aşağıdaki formülden yararlanılmıştır:
n

= incelenen zaman sayısı

s

= (i) dönemi sonundaki varlık fiyatı (i = 0,1,2,…,n)

u

= ln (

ῡ

= u değerinin ortalaması

S

= u değerinin standart sapması

ୱ
ୱషభ

) , (i = 1,2,…,n)
( ῡ=

∑ 
!

)

1
Varyans  б  ,
-u  ū
n1




Standart Sapma  б  √б

3.4. UYGULAMADA KARŞILAŞILAN GÜÇLÜKLER
Çalışmanın gerçekleştirilebilmesi için gerekli verilerin toplanmasında herhangi
bir güçlükle karşılaşılmamasına rağmen, bu verilerin kapsadığı dönem göz önüne
alındığında çalışmanın sonuçlarının Türkiye’nin gelecekteki hareketlerine yönelik
genel bir hüküm niteliği olmayacağı tahmin edilmektedir.
Çalışmada opsiyon fiyatlamasına uygunluğu bakımından BSOFM seçilmiş,
diğer yöntemler ve BM uygulama dışında bırakılmıştır. Çünkü BSOFM, sürekli
zamanlı bir model iken BM süreksiz zamanlı sürekli değişken bir modeldir. Bu
modellerin

uyuşmazlığı

nedeniyle

BM’nin

daha

fazla

sapma

yaratması

beklenmektedir. BM’nin bu açığı, zaman aralıklarının çok kısa, yani dönem sayısının
çok fazla olmasında kaynaklıdır. Bu anlamda BSOFM’nin kullanılması, BM’ye göre
çok daha kolaydır. Çünkü, BM’nin yüksek dönem sayısı için geliştirdiği işlem yükü,
modelin özel geliştirilmiş bilgisayar uygulamaları dışında çok uygulanamazken
BSOFM’deki ileri matematik ve istatiksel kuramlar nedeniyle ilk aşamada
anlaşılması zor gibi görünse de daha kolay hesaplanabilmektedir.

121

3.5. ALIM (CALL) OPSİYONUN ALINMASI VE SATILMASI
3.5.1. Alım (Call) Opsiyonun Alınmasının Alıcı Açısından Değerlendirilmesi
Opsiyon Konusu : İMKB’de işlem gören BOYNER hisse senedi
Hisse Senedi Fiyatı (S) : 2,12 TL (01/04/2010)
Volatilite (standart sapma) (б) : 0,2090 (01/04/2007 – 01/05/2010)
Risksiz Faiz Oranı (r) : 0,04 (01/04/2007 – 01/05/2010)
Temettü Oranı : 0
Hisse senedi getirilerinin değişimi (varyans) (б  ) = 0,04
Sözleşme Tipi : Alım (Call) Opsiyonu
Opsiyon Türü: Avrupa
Kullanım Fiyatı (K): 2,24 TL
Vadeye Kalan Gün Sayısı (T=0,25): 90 gün
Alım (Call) Opsiyonu Alınmasında Hesaplanan Opsiyon Primi : 0,0492 TL

3.5.2. Alım (Call) Opsiyon Satılmasının Alıcı Açısından Değerlendirilmesi
Opsiyon Konusu: İMKB’de işlem gören BOYNER hisse senedi
Hisse Senedi Fiyatı (S) : 2,12 TL (01/05/2010)
Volatilite (б) : 0,2090 (01/04/2007 – 01/05/2010)
Risksiz Faiz Oranı (r) : 0,05 (01/04/2007 – 01/05/2010)
Temettü Oranı : 0
Hisse senedi getirilerinin değişimi (varyans) (б  ) = 0,04
Sözleşme Tipi: Alım (Call) Opsiyonu
Opsiyon Türü: Avrupa
Kullanım Fiyatı (K): 2,24 TL
Vadeye Kalan Gün Sayısı (T=0,16): 60 gün
Alım (Call) Opsiyonu Satılmasında Hesaplanan Opsiyon Primi : 0,1350 TL

Bir yatırımcının kar elde etme amaçlı, BOYNER A.Ş.’ye ait hisse senedi
fiyatının gelecekte yükseleceği beklentisinden yola çıkarak, kullanım (anlaşma) fiyatı
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2,24 TL ile anlaşmaya girip, 3 ay vadeli BOYNER A.Ş.’ye ait hisse senedi aldığı
varsayımı doğrultusunda, üzerine opsiyon yazılan BOYNER hisse senedinin
sözleşmenin yapıldığı zaman vadeli cari fiyatı 2,12 TL’dir. (01 NİSAN 2010) 1 ay
sonra, (01 MAYIS 2010) hisse senedinin cari fiyatı, doğal olarak sözleşmeye
girildiği andaki cari fiyata göre değiştiği için opsiyon priminin alındığı fiyat
Calım=0,0492 TL olarak değişmiş ve 3 ay sonra opsiyon sözleşmesinin vadesi
dolduğunda yatırımcı, alım (call) hakkını Csatım=0,1350 TL’ye satmıştır. Bu durumda
primde ilk zamana göre artış olduğu için, bu artışın doğal sonucu olarak hisse senedi
fiyatı da vadeli fiyatında artış göstermiş ve call opsiyon alıcısı kara geçmiştir.
Normalde de, alım (call) opsiyonu alıcısının beklentisi, ilgilendiği hisse
senedinin gelecekte yükseleceği yönündedir ve içinde bulunduğu zamanda, belli bir
kullanım fiyatından ilgili hisse senedini alabilmek adına, opsiyon sözleşmesi satın
alabilmek için satıcıya sabit bir prim ödemektedir. Bu durumda vadeye kadar ya da
vade bitiminde yatırımcının beklentisine paralel gelişmeler olursa yani, hisse
senedinin piyasa fiyat alım (call) opsiyonu alıcısının sözleşmeye girdiği zamana göre
artarsa, alım (call) opsiyonu alıcısı, hisse senedini cari piyasanın altındaki bir fiyattan
satarak

opsiyon

sözleşmesinin

alıcısına

tanıdığı

hakkını

kullanıp

karını

gerçekleştirmiş olacaktır. Çalışmamızdan elde edilen sonuçta da call alıcısı hisse
senedinin fiyatı yükseldiği için elindeki varlığını piyasanın altındaki bir fiyattan
satarak karını realize edecektir.
Alım (call) opsiyonu satıcısının beklentisi ise, elinde bulunan ilgili hisse
senedinin cari piyasa fiyatının düşmesi ve içinde bulunduğu zamanda kullanım
fiyatından yüksek olmaması yönündedir. Burada alım (call) opsiyonu satıcısının
hisse senedinin fiyatının ileride düşeceği beklentisi gerçekleşmemiş ve satıcı da
aldığı prim kadar sınırlı bir zarara uğramıştır.
Alım (call) opsiyonun alınması ve satılması ile ilgili olarak, BSOFM
doğrultusunda gerekli veriler www.cboe.com Chicago Board Options Exchange’e ait
hesap makinesinde hesaplanarak teorik datalar elde edilmiştir. www.cboe.com
adresinde opsiyon hesaplamalarının yapıldığı Hesap Makinesi, opsiyonların
fiyatlandırılmasında günümüzde yaygın olarak kullanılan Black&Scholes Opsiyon
Fiyatlama Modeli esas alınarak oluşturulmuştur. Hesaplanacak değerler tamamiyle
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teorik olup modelin varsayımlarına ve BOYNER A.Ş. kapanış fiyatları değerlerine
dayanmaktadır.
Çalışmamızda alım (call) opsiyonu alıcısı, BOYNER hisse senedi fiyatının
yükseleceği, alım (call) opsiyonu satıcısı da ilgili hisse senedinin fiyatının düşeceği
yönünde hareket etmiştir ve alıcının beklentisi gerçekleşmiş, alım (call) opsiyonu
alıcısını (yatırımcı) yüksek bir kar beklemektedir. (alım (call) opsiyonu alırken
ödediği prim 0,0492 TL iken, vadeli fiyatı 0,1350 TL’ye satmıştır) Bu durumda alım
(call) opsiyonu satıcısı ise, elindeki hisse senedini, gelecekteki olası bir düşüşe karşı
koruyabilmek amacıyla 0,1350 TL karşılığında alım (call) opsiyonu alıcısına satmak
yerine, aldığı yanlış kararı neticesinde zararı sınırsız olmuştur. Sonuç itibariyle
yatırımcı, (alım (call) opsiyonu alıcısı) değeri artan BOYNER hisse senedini
piyasada daha düşük bir fiyattan satarak karını gerçekleştirebilecektir.
Elde edilen datalardaki Delta, Gamma, Theta, Vega ve Rho değerleri
çalışmanın ikinci kısmında kullanılacaktır.
Elde edilen sonuçlar Tablo 3.1. ve Tablo 3.2.’deki gibidir.

Tablo 3.1. Alım (Call) Opsiyonun Alınması Durumundaki Değerleri (Call Alıcısı
Karda)
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Tablo 3.2. Alım (Call) Opsiyonun Satılması Durumundaki Değerleri

3.5.3. Alım (Call) Opsiyonun Alınmasının Satıcı Açısından Değerlendirilmesi
Opsiyon Konusu : İMKB’de işlem gören BOYNER hisse senedi
Hisse Senedi Fiyatı (S) : 2,38 TL (01/04/2010)
Volatilite (standart sapma) (б) : 0,2090 (01/04/2007 – 01/05/2010)
Risksiz Faiz Oranı (r) : 0,04 (01/04/2007 – 01/05/2010)
Temettü Oranı : 0
Hisse senedi getirilerinin değişimi (varyans) (б  ) = 0,04
Sözleşme Tipi : Alım (Call) Opsiyonu
Opsiyon Türü: Avrupa
Kullanım Fiyatı (K): 2,24 TL
Vadeye Kalan Gün Sayısı (T=0,25): 90 gün
Alım (Call) Opsiyonu Alınmasında Hesaplanan Opsiyon Primi : 0,1974 TL
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3.5.4. Alım (Call) Opsiyon Satılmasının Satıcı Açısından Değerlendirilmesi
Opsiyon Konusu: İMKB’de işlem gören BOYNER hisse senedi
Hisse Senedi Fiyatı (S) : 2,38 TL (01/05/2010)
Volatilite (б) : 0,2090 (01/04/2007 – 01/05/2010)
Risksiz Faiz Oranı (r) : 0,05 (01/04/2007 – 01/05/2010)
Temettü Oranı : 0
Hisse senedi getirilerinin değişimi (varyans) (б  ) = 0,04
Sözleşme Tipi: Alım (Call) Opsiyonu
Opsiyon Türü: Avrupa
Kullanım Fiyatı (K): 2,24 TL
Vadeye Kalan Gün Sayısı (T=0,16): 60 gün
Alım (Call) Opsiyonu Satılmasında Hesaplanan Opsiyon Primi : 0,0229 TL

Çalışmamızın bu kısmında ise alım (call) opsiyonu satıcısının kar beklentisinde
haklı çıkıp çıkmadığı tespit edilmeye çalışılacaktır. Eldeki datalarımıza göre,
BOYNER hisse senedinin cari piyasa fiyatı 2,38 TL ve anlaşma fiyatı 2,24 TL olarak
belirlenmiştir. Bu durumda alım (call) satıcısı, BOYNER hisse senedi fiyatının
düşeceği yönünde hareket etmiştir ve bu yöndeki beklentisi vade sonunda
gerçekleşerek satıcı kara geçmiştir. Burada satıcının karı ise, ödenen prim kadardır.
Alım (call) opsiyonu alırken, ödenen prim 0,1974 TL iken, vade sonunda bu prim
faiz oranı ve vadeye bağlı olarak 0,0229 TL’ye düşmüştür. Primin düşmesi, bize
hisse senedi fiyatının da aynı yönde düşeceğini göstermektedir. Satıcının kara
geçmesi durumunda, call alıcısının ise ödediği opsiyon primi kadar sınırlı bir zararı
söz konusudur.
Elde edilen sonuçlar Tablo 3.3. ve Tablo 3.4.’teki gibidir.
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Tablo 3.3. Alım (Call) Opsiyonun Alınması Durumundaki Değerleri (Call
Satıcısı Karda)

Tablo 3.4. Alım (Call) Opsiyonun Satılması Durumundaki Değerleri
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3.6. SATIM (PUT) OPSİYONUNUN ALINMASI VE SATILMASI
3.6.1. Satım (Put) Opsiyonun Alınmasının Alıcı Açısından Değerlendirilmesi
Opsiyon Konusu: İMKB’de işlem gören BOYNER hisse senedi
Hisse Senedi Fiyatı (S) : 2,15 TL (01/04/2010)
Volatilite (standart sapma) (б) : 0,2090 (01/04/2007 – 01/05/2010)
Risksiz Faiz Oranı (r) : 0,04 (01/04/2007 – 01/05/2010)
Temettü Oranı : 0
Hisse senedi getirilerinin değişimi (varyans) (б  ) = 0,04
Sözleşme Tipi : Satım (Put) Opsiyon
Opsiyon Türü: Avrupa
Kullanım Fiyatı (K): 1,87 TL
Vadeye Kalan Gün Sayısı (T=0,25): 90 gün
Satım (Put) Opsiyonu Alınmasında Hesaplanan Opsiyon Primi: 0,3055 TL

3.6.2. Satım (Put) Opsiyon Satılmasının Alıcı Açısından Değerlendirilmesi
Opsiyon Konusu : İMKB’de işlem gören BOYNER hisse senedi
Hisse Senedi Fiyatı (S) : 2,15 TL (01/05/2010)
Volatilite (б) : 0,2090 (01/04/2007 – 01/05/2010)
Risksiz Faiz Oranı (r) : 0,05 (01/04/2007 – 01/05/2010)
Temettü Oranı : 0
Hisse senedi getirilerinin değişimi (varyans) (б  ) = 0,04
Sözleşme Tipi : Satım (Put) Opsiyon
Opsiyon Türü: Avrupa
Kullanım Fiyatı (K): 1,87 TL
Vadeye Kalan Gün Sayısı (T=0,16): 60 gün
Satım (Put) Opsiyonu Satılmasında Hesaplanan Opsiyon Primi : 0,0028 TL
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Alım (Call) opsiyon uygulamasında olduğu gibi aynı şekilde söz konusu
varsayımların satım (put) opsiyonu için de geçerliliğini koruduğu varsayımından yola
çıkıldığında satım (put) opsiyonu değerlendirilmesi aşağıdaki gibi ifade edilebilir:
Satma hakkı (put) alıcısının olmasını istediği, ilgilendiği hisse senedinin cari
piyasa fiyatının gelecekte düşmesi yönündedir ve bu düşüncesinden hareketle, içinde
bulunduğu günden, belli bir kullanım (anlaşma) fiyatından hisse senedini satmayı
garantileyebilmek için opsiyon sözleşmesi satın alır ve opsiyon satıcısına bir prim
öder. Vade sonuna kadar yatırımcının beklentisi gerçekleştiği takdirde, hisse
senedinin cari piyasa fiyatı düştüğü için piyasanın üstünde bir fiyattan elindeki hisse
senedini satıp kar elde etmiş, aynı zamanda da opsiyon hakkını kullanmış olacaktır.
Satım (put) opsiyonu satıcısının beklentisini değerlendirildiğinde ise, satım
(put) opsiyonu satıcısının beklentisi, alım (call) opsiyonu satıcısının beklentisinin
tam tersi yönündedir yani, ilgili hisse senedinin cari piyasa fiyatının gelecekte
yükselmesini ve kullanım fiyatının üzerinde olmasını istemektedir. Böyle bir
durumda put satıcısının karı, hisse senedinin karı ve opsiyon priminin toplamı olup,
zararı ise yüksektir.
Satım (put) opsiyonu, iyimser bir ifade ile, fiyat düşüşlerine karşı korunma
isteğinde olan yatırımcıların ya da fiyat düşüşlerinden kar elde etmeyi amaçlayan
spekülatörlerin yararlanabilecekleri bir araç türü olmakla birlikte, çalışmamızda
satım (put) opsiyonu alıcısı, içinde bulunduğu günden, BOYNER hisse senedi için
alım (call) opsiyonu alımında aynı şartlar altında fakat 1,87 TL anlaşma fiyatı ve
2,15 TL değerindeki hisse senedini gelecekte satabilmek adına satım (put) opsiyon
sözleşmesini satın almış ve bunun karşılığında satıcıya 0,3055 TL prim ödemiştir.
Vade sonunda put opsiyonu alıcısının beklentisi gerçekleşerek prim 0,3055 TL’den
0,0028 TL’ye düşmüştür. Bu düşüş doğal olarak hisse senedinin vadeli fiyatının da
düştüğünün göstergesidir. Bu durumda satım (put) opsiyonu alıcısı, opsiyon hakkını
kullanacak ve piyasanın üstündeki bir fiyattan BOYNER hisse senedini put satıcısına
satarak getirisini sağlayacaktır. Satım (put) alıcısının kara geçtiği durumda, put
satıcısının ise zararı yüksek boyuttadır.
Çalışmamız için elde edilen sonuçlar Tablo 3.5. ve Tablo 3.6.’daki gibidir.
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Tablo 3.5. Satım (Put) Opsiyonun Alınması Durumundaki Değerleri
Alıcısı Karda)

Tablo 3.6. Satım (Put) Opsiyonun Satılması Durumundaki Değerleri

(Put
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3.6.3. Satım (Put) Opsiyonun Alınmasının Satıcı Açısından Değerlendirilmesi
Opsiyon Konusu: İMKB’de işlem gören BOYNER hisse senedi
Hisse Senedi Fiyatı (S) : 1,59 TL (01/04/2010)
Volatilite (standart sapma) (б) : 0,2090 (01/04/2007 – 01/05/2010)
Risksiz Faiz Oranı (r) : 0,04 (01/04/2007 – 01/05/2010)
Temettü Oranı : 0
Hisse senedi getirilerinin değişimi (varyans) (б  ) = 0,04
Sözleşme Tipi : Satım (Put) Opsiyon
Opsiyon Türü: Avrupa
Kullanım Fiyatı (K): 1,87 TL
Vadeye Kalan Gün Sayısı (T=0,25): 90 gün
Satım (Put) Opsiyonu Alınmasında Hesaplanan Opsiyon Primi: 0,0056 TL

3.6.4. Satım (Put) Opsiyon Satılmasının Satıcı Açısından Değerlendirilmesi
Opsiyon Konusu : İMKB’de işlem gören BOYNER hisse senedi
Hisse Senedi Fiyatı (S) : 1,59 TL (01/05/2010)
Volatilite (б) : 0,2090 (01/04/2007 – 01/05/2010)
Risksiz Faiz Oranı (r) : 0,05 (01/04/2007 – 01/05/2010)
Temettü Oranı : 0
Hisse senedi getirilerinin değişimi (varyans) (б  ) = 0,04
Sözleşme Tipi : Satım (Put) Opsiyon
Opsiyon Türü: Avrupa
Kullanım Fiyatı (K): 1,87 TL
Vadeye Kalan Gün Sayısı (T=0,16): 60 gün
Satım (Put) Opsiyonu Satılmasında Hesaplanan Opsiyon Primi : 0,2665 TL

Satım (put) satıcısının beklentisi, satım (put) alıcısının tam tersi yönündedir.
Çalışmamızda satıcının BOYNER hisse senedinin değer kazanacağına ilişkin
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beklentisi gerçekleşmiş ve opsiyon alıcısının hakkını kullanmaması doğrultusunda,
aldığı prim kadar ekstra gelir sağlamıştır. Bu arada satım (put) opsiyonu alıcısı ise
hayal kırıklığına uğrayarak zararı yüksek olmuştur.
Çalışmamız için elde edilen sonuçlar Tablo 3.7. ve Tablo 3.8.’deki gibidir.

Tablo 3.7. Satım (Put) Opsiyonun Alınması Durumundaki Değerleri
Satıcısı Karda)

Tablo 3.8. Satım (Put) Opsiyonun Satılması Durumundaki Değerleri

(Put
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3.7. DUYARLILIK ANALİZİ (GREEKS)
Uygulamamızın ikinci basamağında ise yine BSOFM ve duyarlılık faktörlerine
ait formüller baz alınarak www.cboe.com Chicago Board Option Exchange’e ait
hesap makinesinde hesaplanan teorik datalar elde edilmiştir. Alım (call) opsiyonu
için ve satım (put) opsiyonu için ayrı ayrı en yüksek ve en düşük değerler göz
önünde tutularak bu değerlerin opsiyon fiyatı ve olası risklere karşı en yüksek ve en
düşük seviyedeki duyarlılıkları belirlenip, yatırımcıların karar vermelerinde hangi
faktörlerin ne oranda daha çok aktif rol oynayacağının tespiti yapılmıştır.
Söz konusu değerler ve yorumları aşağıda belirtilmiştir:
Delta
Alım (call) opsiyonunun alıcı açısından karlı olduğu durumdaki delta değeri
-0,6948 ve alım (call) opsiyonunun satıcı açısından karlı olduğu durumdaki delta
değeri 0,7679 için;
Delta değerinin hisse senedi fiyatının bir birimlik değişmesi sonucunda
opsiyonun fiyatının (priminin) ne kadar azalacağını ya da artacağını göstermesinden
yola çıkarak çalışmamızda, alım (call) opsiyonu için en yüksek ve en düşük değerler;
0,7679 ve -0,6948 olarak belirlenmiştir. Hisse senedi fiyatı küçük bir miktarda
değiştiğinde, opsiyon fiyatı da söz konusu miktarın %76’sı kadar değişir. Diğer bir
ifade ile, delta değerinin alım (call) opsiyonda en yüksek değeri (0,7679) için, hisse
senedi fiyatındaki bir birimlik yükseliş, opsiyon fiyatında da aynı yönlü olarak
0,7679 birimlik artışa neden olacaktır ve delta değerinin 1’e yaklaşması, alım (call)
opsiyonunun karlı durumda olduğunu göstermektedir. Meydana gelen bu değişim,
anlık değişim hızı olarak ifade edilmektedir. Yani, tam bu noktadaki değişimin
doğrusal bir yapıda olduğu varsayılır ve tam bu noktadaki teğet doğrusu üzerindeki
değişimlerin en yüksek seviyesinin alım (call) opsiyon için 0,7679 birim olduğu
yapılan hesaplamalarla belirlenmiştir. Delta değerinin en yüksek olduğu durumdaki
hisse senedi fiyatı cari fiyatı 2,38 TL gibi küçük bir değeri gösterdiğinde delta
değreinin mesela 0,01 alındığı varsayımı altında, bu durumda yorumdaki hata payı da
daha düşük olacaktır. Yani, eğer hisse senedi fiyatı 0,01 TL artmış olsaydı, opsiyon
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fiyatı yaklaşık olarak 0,007679 TL (0,01*0,7679) artacaktı ya da 2,38 TL olan hisse
senedi fiyatı yaklaşık olarak 0,007679 TL artarak 0,1974 TL’den (alım opsiyon
primi) yaklaşık 0,0015158346 TL(0,007679*0,1974) olacaktı. Ayrıca, delta
değerinin 1’e yakın bir yerde olması, opsiyonun kara doğru yönelişinin olduğunu
ifade etmektedir. Delta değerinin alım (call) opsiyondaki en düşük değeri (-0,6948)
ise, opsiyon fiyatında aynı yönlü olarak 0,6948 birimlik azalışa neden olacaktır.
Hisse senedindeki meydana gelecek 0,6948 birimlik azalışa karşı, yatırımcının zararı
söz konusudur. Alım (call) opsiyonları için hisse senedi fiyatındaki artış ve azalışlar,
delta değeriyle eş yönlüdür.
Satım (put) opsiyonunun alıcı açısından karlı olduğu durumdaki delta değeri
0,9322 ve satım (put) opsiyonunun satıcı açısından karlı olduğu durumdaki delta
değeri -0,9620 için;
Satım (put) opsiyonu için en yüksek ve en düşük değerler ise; 0,9322 ve
-0,9620 olarak hesaplanmıştır ve opsiyonun değeri; delta değerinin vadede, fiyatlarda
ve riskte meydana gelen değişimlere bağlı olarak değiştiği için, vade boyunca sabit
kalmamıştır. Hisse senedi fiyatındaki bir birimlik azalışın, opsiyon fiyatında azalışa
zıt bir karakter çizerek 0,9322 birimlik artışa neden olacağını ifade edebilmek
mümkündür. Hisse senedinin fiyatı arttıkça satım (put) opsiyonunun fiyatı düşer ve
satım (put) opsiyon deltası 1’e çok yakın olduğu için opsiyon fiyat değişimi, hisse
senedi fiyat değişimiyle birebir olur. Ayrıca, hisse senedi fiyatı arttığı için delta da
pozitiftir ve bu nedenden dolayı yüksek çıkmıştır.
Opsiyonun kullanılma olasılığı ne kadar yüksek ise delta katsayısının da o
kadar yüksek olacağı düşünüldüğünde, satım (put) opsiyonu değerimizin

-0,9620

olması; hisse senedi fiyatındaki bir birimlik artış, opsiyon fiyatında bu
değerlenmenin tersi yönde yaklaşık 0,9620 birimlik bir azalışa neden olur. Çünkü,
satım (put) opsiyonlarında opsiyon karlı durumda olduğunda delta değeri düşecektir.
Uygulamamızda da ilk bölümde elde edilen -0,9620 değeri ile satım (put) opsiyonu
satışı hisse senedi fiyatı yükseldiği için kardadır ve delta değerinin de düşmesi,
sonucumuzu doğrulamaktadır.
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Delta, opsiyonun dayanak varlık fiyatındaki değişimlerin doğrudan opsiyon
fiyatını

(primini)

etkilediği

için,

yatırımcıların

karar

aşamasında

mutlak

değerlendireceği faktörler arasında yerini almalıdır. Çünkü, opsiyon fiyatını
etkileyen faktörler bölümü incelendiğinde, opsiyon fiyatını en fazla varlığın cari
piyasa fiyatında meydana gelebilecek değişikliklerin etkilediğini, buna gösterge
olarak ise opsiyona konu olan varlığın peşin piyasa fiyatındaki meydana gelebilecek
en küçük bir değişimin bile fiyata derhal yansıyacağı belirtilmiştir. Bu doğrultuda
delta,

yatırımcının

karar

aşamasında

ilgilenmesi

gereken

etkenlerden

en

önemlilerinden biridir.

Gamma
Alım (call) opsiyonunun alıcı açısından karlı olduğu durumdaki gamma değeri
1,9505 ve alım (call) opsiyonunun satıcı açısından karlı olduğu durumdaki gamma
değeri 1,2356 için;
Gamma değerinin, opsiyonun deltasının hisse senedi cari fiyatında meydana
gelecek değişimlere olan duyarlılığını ölçtüğünden hareketle, gamma değeri alım
(call) opsiyonda en yüksek ve en düşük değerler 1,9505 ve 1,2356 olarak tespit
edilmiştir.
Gamma değerinin alım (call) opsiyonda en yüksek değerin 1,9505 olması, hisse
senedi fiyatındaki bir birimlik ilerlemenin, opsiyon deltasında paralel bir şekilde,
1,9505 birimlik bir kazanç meydana getireceğinin ifadesidir. Vade açısından
değerlendirildiğinde ise; opsiyonun vadesine henüz süre olduğunu ve gammanın en
yüksek değerine burada ulaşarak başabaş noktasında olduğunu gösterir. Ayrıca
gamma değerinin yüksek olması, opsiyon satıcısı için cazip bir durum değildir.
Çünkü yüksek gamma değeri, opsiyon getiri sağladığı durumda, delta değerinin de
daha hızlı düşeceğini ve bu durumun da satıcın zararını artıracağını söylemek
mümkündür. Eğer opsiyon kara değil de zarara giderse, delta değeri daha hızlı bir
düşüş yaşayıp satıcının kazancını daraltacaktır. Alım (call) opsiyonunda, gammanın
yüksek bir değer çıkması, opsiyon deltasının hisse senedi cari piyasa fiyatında
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meydana gelebilecek değişimlere karşı duyarlı olduğunu, aynı zamanda da
opsiyonun riskinin de yüksek olduğunu göstermektedir. Opsiyon riskinin yüksek
olduğu durumda ise, delta korunması oldukça zordur. Yüksek gammalı opsiyonlar,
daha çok opsiyon alıcılarının tercihi olduğundan dolayı, elde edilen sonucumuza göre
de gamma değerimizin yüksek çıkması, alım (call) opsiyonu alıcısının yararına
olacaktır.
Bu aktarım sonucu gamma değerinin alım (call) opsiyonundaki en düşük
değerinin 1,2356 olması, hisse senedindeki bir birimlik düşüşün, opsiyon deltasında
aynı hamle ile yaklaşık 1,2356 birimlik bir azalışı meydana getireceğini belirtir.
Gammanın alım (call) opsiyondaki en yüksek değeri ile (1,9505) en düşük değeri
(1,2356) karşılaştırıldığında, alım (call) opsiyonunun delta değerine sahip olduğu için
hisse senedi, fiyat değişimlerine karşı korunmada daha az duyarlı olduğu şeklinde
yorumlanabilir. Bu durumda da alım (call) opsiyonu alıcısına kıyasla, alım opsiyon
satıcısı için gamma değeri, fiyat değişimine karşı bir basamak daha az indirgenmiş
risk taşır ve fiyat değişimlerine karşı duyarlılığı daha iyi netice verir.

Satım (put) opsiyonunun alıcı açısından karlı olduğu durumdaki gamma değeri
0,4436 ve satım (put) opsiyonunun satıcı açısından karlı olduğu durumdaki gamma
değeri 0,8882 için;
Her zaman pozitif değer alan gamma, opsiyonun kullanım fiyatı ile hisse
senedinin cari piyasa fiyatı arasındaki fark açıldığı zamanlarda daha düşük değer alır
ve çalışmamızda da alım (call) opsiyonunun en yüksek olduğu değerin kullanım
fiyatı ile hisse senedinin cari piyasa fiyatı arasındaki farka göre (1,9505; 2,24 -2,12
=0,12) daha çok açılmıştır. (0,8882; 1,87 – 1,59 = 0,28)
Gamma değerinin satım (put) opsiyonunda ulaşılan bulgulara göre en düşük
değeri ise 0,4436 olarak belirlenmiştir. Bu durumda da, gamma değerinin pozitif
olmasından dolayı, deltada da finansal varlığın fiyatıyla yöndeş değişecektir ve
üzerine opsiyon yazılan hisse senedinin fiyatının azalmasına paralel olarak gamma
değeri de azalmıştır. Ayrıca bu değerin düşük çıkması, opsiyonun vadesinin
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azaldığını göstermektedir. Çünkü, opsiyonun vadesi azaldıkça, gamma değeri de
azalarak sıfıra yaklaşacak ve düşük çıkan gamma değeri, riskin de azaldığını
belirtecektir. Bu durumda delta ile gamma arasındaki bağlantıdan yola çıkıldığında,
düşük çıkan gamma neticesinde delta değeri de daha istikrarlı olup, bundan dolayı da
fiyat değişimlerine karşı büyük gamma değerine karşı daha iyi sonuç verecektir.

Rho
Alım (call) opsiyonunun alıcı açısından karlı olduğu durumdaki rho değeri
-0,0026 ve alım (call) opsiyonunun satıcı açısından karlı olduğu durumdaki rho
değeri 0,0040 için;
Bilindiği gibi rho, opsiyonun değerinin faize olan duyarlılığını ölçmektedir.
Ulaşılan rho değerlerine göre alım (call) opsiyonu için en yüksek değer 0,0040 olarak
bulunmuştur. Sonuca göre, faiz oranındaki bir birimlik sıçrama, opsiyon kullanım
fiyatının bugünkü değerini azaltır ve bu durumda da alım (call) opsiyonunun
fiyatında yaklaşık 0,0040 birimlik bir artış olur. Çünkü, risksiz faiz oranındaki artış,
opsiyonun kullanım fiyatının bugünkü değerini alım (call) ya da satım (put) opsiyonu
farkı olmadan azaltır. Böylece alım (call) opsiyonunun primi artarken, satım (put)
opsiyon primi azalır. Alım (call) opsiyonu için yorumlamada, faiz oranındaki bir
birimlik artışın, %100 faiz artışı anlamına geldiği düşünülürse, eğer faiz oranı
%2’den %3’e çıkmış olsaydı, 0,01’lik bir artışın olacağı anlamına gelecekti ve
çalışmamızda da faiz oranının %4’ten %5’e yükselmesi, alım (call) opsiyon fiyatını
yaklaşık olarak 0,19744 (0,1974 + 0,0040*0,01) birim olumlu etkide bulunacağı
anlamındadır.
Alım (call) opsiyonunda en düşük rho değeri -0,0026 olmakla birlikte; risksiz
faiz oranındaki bir birimlik azalışın, opsiyon fiyatını yaklaşık olarak 0,0026 birimlik
bir azalışa kaydıracağı şeklinde yorumlanabilmektedir. Yukarıda, alım (call)
opsiyonu için uygulanan faiz oranının %4’ten %5’e yükselmesi durumu burada da
geçerli olduğunda, alım (call) opsiyonu fiyatını yaklaşık 0,003974 (0,0040 –
0,0026*0,01) olarak azaltacağını göstermektedir.
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Satım (put) opsiyonunun alıcı açısından karlı olduğu durumdaki rho değeri
0,0042 ve satım (put) opsiyonunun satıcı açısından karlı olduğu durumdaki rho
değeri -0,0030 için;
Satım (put) opsiyonu alan yatırımcı, sahip olduğu varlıklarını satmayı
erteleyerek satım (put) opsiyonuna sahip olmuş ve satıştan elde edeceği gelirini de
ertelemiştir. Bu ertelemenin getirmiş olduğu sonuç itibariyle de doğal olarak
opsiyonunu kullanacağı tarihe kadar faiz getirisinden de yoksun kalacağı için faizin
yükselmesi, kullanım fiyatının bugünkü değerinin azalması anlamına geldiğinden,
satım (put) opsiyonunun değerini olumsuz etkileyerek opsiyonun fiyatının düşmesine
neden olacaktır. Bu durumda satım (put) opsiyonu alıcısı, kara geçecektir. Yani, faiz
oranındaki bir birim yükseliş, opsiyonun kullanım fiyatının bugünkü değerini
düşürecek ve bu durumda da opsiyonun fiyatında yaklaşık 0,0042 birimlik bir
olumsuz etkileme söz konusu olacaktır.
Aynı şekilde rho’nun satım (put) opsiyonundaki en düşük seviyesi
değerlendirildiğinde de, faizin bir birim ilerlemesi, kullanım fiyatının azalacağını ve
bu azalışın, satım (put) opsiyonun etkisi ile de opsiyonun fiyatını 0,0030 birimlik
düşüreceğini söyleyebiliriz.
Faiz oranındaki normal bir değişiklik, opsiyon fiyatını çok fazla etkilemeyeceği
için yatırımcı, bu durumda kararını verirken rho’nun etkisi ile minimum seviyede
ilgilenecektir.

Theta
Alım (call) opsiyonunun alıcı açısından karlı olduğu durumdaki theta değeri
-0,0003 ve alım (call) opsiyonunun satıcı açısından karlı olduğu durumdaki theta
değeri -0,0006 için;
Theta,

sözleşme

vadesine

yaklaşıldıkça,

ekonomik

diğer

koşulların

değişmediği varsayımı altında, bir gün içerisinde opsiyonun, zaman değerinden ne
kadar kaybettiğini göstermektedir. Bu bilgi ışığında, theta’nın -0,0003 değerine göre
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-0,0006 değerini alması, vadesine kalan sürenin kısaldığını ve doğal olarak fiyat
dalgalanma ihtimalinin daha az olacağını belirtir.

Satım (put) opsiyonunun alıcı açısından karlı olduğu durumdaki theta değeri
-0,0004 ve satım (put) opsiyonunun satıcı açısından karlı olduğu durumdaki theta
değeri 0,0000 için;
Bu mantık çerçevesinde, satım (put) opsiyonu theta değeri değerlendirildiğinde
ise, theta’nın değerinin -0,0004’ten 0,0000’a yükselmesi, vade sonuna henüz
zamanın olduğunu ve bu yükselişin satım opsiyonu için nötr zaman etkisine sahip
olduğunu göstermektedir. Daha net bir ifade ile theta değerinin 0,0000 olması, satım
(put) opsiyonunun parada ya da para dışında olduğunu ve buna bağlı olarak da
theta’nın 0,0000 değerini aldığını ifade etmektedir.

Vega
Alım (call) opsiyonunun alıcı açısından karlı olduğu durumdaki vega değeri
0,0039 ve alım (call) opsiyonunun satıcı açısından karlı olduğu durumdaki vega
değeri -0,0027 için;
Vega’nın tanımını hatırlamak gerekirse, hisse senedinin öngörülen/zımni
değişkenliğindeki değişime karşı opsiyon fiyatının duyarlılığının ölçümüdür. Bu bilgi
ışığında, çalışmamızda ulaştığımız bulgulara göre vega alım (call) opsiyonda en
yüksek 0,0039 değerine ulaşmıştır. Bunun anlamı, opsiyonun vadesine yakın bir
zaman değildir ve vade uzun olduğu için fiyattaki dalgalanma daha geniş bir
yelpazede olacaktır. Bu dalgalanma oranının artması ile, dalgalanmanın prime olan
katkısı da artacağı için opsiyonun değeri de doğal olarak artacaktır. Vega değerinin
yüksek olması, değişkenliğe karşı duyarlılığın doğal olarak riskin de yüksek olduğu
anlamındadır ve bu domino hareketinin gerçekleşmesinde opsiyon türünün alım
(call) ya da satım (put) opsiyonu olmasının veya değişim yönünün herhangi bir
önemi yoktur. Yani, hisse senedinin standart sapmasında meydana gelen bir birimlik
değişim, opsiyonda yaklaşık 0,0039 birimlik fiyat büyümesi meydana getirmiştir.
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Kullanım fiyatı 2,24 ve hisse senedinin cari piyasa değeri 2,12 olduğundan, hisse
senedinin kullanım fiyatı ile cari fiyat değerleri birbirine yakın olduğundan, vega
değeri yüksek çıkmıştır. Ayrıca buradaki vega’nın tüm değerleri içinde en yüksek
olması, vadesi dolduğunda en iyi getiriyi sağlayacağı anlamında olup, başabaş
noktasında ya da başabaş noktasında olabileceği ihtimalindedir.
Alım (call) opsiyonda vega’nın en düşük değeri ise vadeye kalan sürenin
azalmasının da etkisiyle 0,0027 olarak belirlenmiştir. Hisse senedinin standart
sapmasında meydana gelen bir birimlik değişim, opsiyon fiyatının yaklaşık 0,0027
birimlik seviyesini yükseltecektir. Opsiyonlarla ilgilenen yatırımcılar için, risk
ölçüsünün önemli bir yeri vardır ve risk ölçüsünü de değerlendirerek, opsiyon
fiyatlarını belirlemede vega değeri yatırımcılara yardımcı olmaktadır. Vega değerini
0,0027 olarak tespit eden bir yatırımcı, bu risk değerini işleminde gerekli diğer
verilerle birlikte hesaplayarak opsiyonun fiyat künyesini çıkarabilecektir.

Satım (put) opsiyonunun alıcı açısından karlı olduğu durumdaki vega değeri
0,0014 ve satım (put) opsiyonunun satıcı açısından karlı olduğu durumdaki vega
değeri 0,0005 için;

Yapılan hesaplamalar sonucuna göre vega değerini satım (put) opsiyonu için
analiz ettiğimizde ise, vega değeri burada en yüksek 0,0014 ve en düşük 0,0005
değerlerini almıştır.
Vega’nın 0,0014 değerine göre 0,0005 olması, vadeye kalan gün sayısının
giderek azaldığını ve bu azalmaya bağlı olarak fiyattaki dalgalanmanın daha dar bir
aralıkta gerçekleşeceğini belirtmektedir. Bu azalmayla aynı doğrultuda dalgalanma
oranının prime olan katkısı da küçüleceği için opsiyonun fiyatı da düşecektir. Yani,
alım (call) opsiyonunda değerlendirildiği gibi kullanım fiyatı ve cari fiyat arasındaki
ilişki de göz önünde tutulduğunda, iki değer arasındaki fark açıldığı için vega’nın da
değeri kaçınılmaz olarak azalmıştır. Ayrıca, vega değerinin sıfıra yaklaşması,
opsiyonun aşırı karda ya da aşırı zararda olduğunu göstermektedir ve duyarlılığı da
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bu durumda çok düşük olduğundan, bir portföy oluşturulması halinde portföyü
etkilemeyecektir.
Opsiyon işlemleriyle ilgilenen yatırımcıların, genellikle risk ölçüsünü baz
alarak hangi opsiyonun ucuz hangi opsiyonun pahalı olduğunu tespit etmeye
çalışmaları doğrultusunda vega değerinin önemi anlaşılmaktadır. Bilindiği gibi
standart sapmadaki oluşacak küçük bir değişiklik, opsiyon fiyatını da etkileyecektir.
Eğer opsiyon uzun vadeli ise riskin halkaları da büyük olacaktır. Bu nedenle de
yatırımcıların karar aşamalarında vega değerinin değerlendirilmesi de yatırımcıların
daha sağlıklı karar almasına yardımcı olacaktır.
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SONUÇ
Riski kısaca; karşılaşılan durum ile öngörülen durum arasındaki fark olarak
nitelendirdiğimizde, finansal risklerin etkilerini azaltabilmek ya da kar sağlayabilmek
amacıyla, dünya borsacılığında yaşanan tarihsel gelişimin sonucunda birçok finansal
araç geliştirilmiştir. Bu gelişim süreci, özellikle son 40 yılda daha da hızlı bir seyir
halindedir. Çünkü, yasal çerçevelerde yapılan iyileştirme çabaları, faiz ve enflasyon
oranındaki dalgalanmalar, günden güne artan rekabetçilik ruhu ile bilgisayar ve
iletişim teknolojilerindeki gelişimler, bu sürecin hızlanmasında etkili olmuştur.
Gelişim sürecinde elde edilen yeniliklerden finansal ürün ve teknikler giderek
önemini artırmakta ve bunlar içinde de en çok mali risk yönetim ürünleri, hedging
araçları, bilanço dışı ürünler gibi adlarla nitelendirilen ve türev araçlar olarak da
bilinen vadeli işlemler yer almaktadır. Türev araçların en önemli özelliği, işlem
gören varlıklardan değil de, bu varlıklara ait fiyat, faiz, kur değişikliği gibi
faktörlerden getiri sağlayabilme beklentisidir.
Dünyada türev piyasalar sınıflandırıldığında, hisse senedi endeksi, faiz, döviz
gibi finansal araçlara, metallere, enerjiye, buğday, pamuk, mısır gibi tarımsal
ürünlere dayalı olarak sözleşmelerin işlem gördüğünün ifadesi mümkündür.
Dünya’da ekonomik olarak güçlü olan ülkelerde bu gelişmeler yaşanırken,
gelişmekte olan ülkeler arasındaki Türkiye’de ilk defa 1997’de İAB ile vadeli
işlemlerde çok önemli bir adım atılmış ve 2001’den itibaren İMKB’de uygulanmıştır.
Gerçek anlamda ise 2005’te VOB’un faaliyetlere başlaması ile İMKB’de vadeli
işlemler piyasası işleme kapatılarak üyelerinin tüm hakları VOB’a iade edilerek
İMKB bünyesindeki vadeli işlemler piyasasının faaliyetleri son bulmuştur. VOB’da
hisse senedi piyasasında VOB-İMKB 100, VOB İMKB 30 Endeks sözleşmeleri, faiz
piyasasında VOB-DİBS 365, VOB-G-DİBS faiz sözleşmeleri, döviz piyasasında
VOB-TL Euro döviz sözleşmeleri, emtia piyasasında VOB-Ege Pamuk, VobAnadolu Kırmızı Buğday, VOB-Altın sözleşmeleri mevcut sözleşmelerden
bazılarıdır ve VOB’un ortakları arasında İzmir Ticaret Borsası’nın yanında bazı
bankalar, İMKB, İAB, TOBB, Takasbank sayılabilmektedir.
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Dünya uygulamalarına bakıldığında, türev ve cari piyasaların farklı borsalarda
faaliyet göstermesi yaygın olmayıp, tek bir çatıda hizmet sunarken, Türkiye’de bu
piyasalar farklı borsalar halinde faaliyet göstermektedirler. Bu anlamda VOB’a
bakıldığında, mevzuat ve altyapı bakımından CBOE ile benzer yönlerinin fazla
olmasına karşın bu benzerliği, sözleşme çeşidinde, sözleşme adedinde ve yapılan
işlem hacminde yakalayamadığı görülmüştür.
VOB’un öncelikle hedefleri arasında, ülkenin ihtiyaç duyduğu finansal
enstrümanların piyasaya sunulması, işlem maliyetinin düşük tutulması ve böylece
likit, etkin ve dinamik bir borsa oluşturulması gibi amaçlar yer almaktadır.
Yatırımcıya sağladığı hareket alanı bakımından türev araçlarından en esnek
olan opsiyonların en önemli özelliği, işlemin vadesi geldiğinde opsiyon hakkını
elinde tutan tarafın işlemi yapmaktan vazgeçebilmesidir. Anlaşma tarihinde opsiyon
hakkını alan taraf, anlaşılan prim miktarını opsiyon hakkını veren taraf nakden öder.
Bunun dışında herhangi bir para değişimi yapılmamaktadır.
Opsiyonun vadesinden önce kullanılıp kullanılmaması, opsiyonun yazıldığı
finansal aracın hareketliliği, opsiyonun fiyatlanmasını karmaşık hale getirmekte,
farklı

yaklaşımlarla bu

durumların

opsiyon

fiyatını

nasıl

şekillendireceği

belirlenebilmektedir. Fiyatlama teorisindeki gelişimler ve işletmecilerin risk
yönetiminde becerilerinin artması, opsiyon piyasasında daha karmaşık ürünlerin yer
almasına yol açmıştır.
Günümüzde finansal piyasalardaki ürün fiyatlarında dalgalanmanın süreklilik
gösterdiği gözden kaçırılmamalıdır ve mevcut hareketlilik ile sadece bu
dalgalanmaların boyutu değişmektedir. Bu sebepten, risk yönetimi ile riske karşı
koruma yapmak önem arz etmektedir. Bu yönetim sayesinde şirketler söz konusu
risklere karşı korunduğu gibi, ülke ekonomisi için de önemli yararlar sağlamaktadır.
Bu yüzden de yatırım analizi statik olmayıp, dinamik bir süreç teşkil etmektedir.
Yatırımcılar yatırım kararı verirken, tüm değişkenlerle dikkat etmektedir. Yatırımı
etkileyen faktörler ile bu faktörlerin yatırımın planlan ömrü içinde nasıl bir seyir
izleyeceğinin doğru analiz edilmesi, yatırımın sonucunu dolaysız olarak doğrudan
etkilemektedir. Yatırım kararını etkileyen değişkenler incelendiğinde ise, en önemli
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değişkenlerin standart sapma (dalgalanma oranı), fiyatlarındaki değişim (cari piyasa)
için geçerli olduğu yapılan çalışmada elde edilen sonuçlar arasındadır.
Günümüzde opsiyonların işlem hacminin en fazla gözlemlendiği ülke
ABD’dir. Çünkü, ABD’nin uzun bir sermaye piyasası geçmişinin olması, bu piyasayı
destekleyecek arz ve talebinin güçlü ve sürekli olması, alanında uzmanların rolü ve
ekonomisinin sağlamlığı opsiyon alanında gelişimine destek olmuştur. Ayrıca, konu
ile ilgili yapılan akademik çalışmalar, kamuoyunun bilinçlendirilmesi ve teşvik
edilmesi opsiyonları daha cazip hale getirmiştir. Opsiyonlar, artan işlem hacmi ile
birlikte piyasada derinlik kazanmakta, yeni yatırımcıların Borsaya çekilmesiyle
likiditenin artarak sürekliliği sağlanmaktadır. Opsiyonlar günümüzde ise, gelişmekte
olan ülkelerde giderek ilerleme göstermektedir ve Türkiye’de gelişmekte olan ülkeler
arasında olduğundan, opsiyonların kullanımı ile ilgili gelecek vadeden ülke olma
yolundadır.
Türkiye’de VOB’un işlem hacmi, giderek çıtasında yükselen bir doğrultuda
ilerlemektedir. Ayrıca, varantların 13 Ağustos 2010’da işleme açılması ile birlikte
finans alanında gelişim sürecinde çok önemli bir adım daha atılmıştır. SPK tebliğine
göre, Türkiye’de varantlar ilk aşamalarda İMKB endeksleri, İMKB-30 hisse
senedinden alım satım varantları ve İMKB hisse senetlerinden oluşan sepetler
üzerine ihracı sağlamıştır. Buna göre ilk aşama için dikkate alınacak olası dayanak
varlıklar: Bazı özel bankalar, Koç Holding, Ereğli Demir Çelik, EKGYO, Tupraş,
Turkcell, Türk Telekom, Türk Hava Yolları oluşturmaktadır.
Bugün varantlara baktığımızda, Deutsche Bank başta Almanya olmak üzere,
İsviçre, Avusturya, İspanya, Hong Kong, Singapur, Güney Afrika gibi ülkelerde aktif
varant ihraçcısı konumundadır. Deutsche Bank, bu piyasalardaki tecrübe ve
birikimini Türkiye’ye taşımak için çalışmalar yürütmektedir. Varantlar, banka ve
aracı kurumlar için yeni bir iş alanı oluşturuken, tüm sektör ve yatırımcılar için ilave
getiri kaynağı oluşturmaktadır ve zamanla da önemli bir boşluğu dolduracaktır.
Böylece İMKB’de İhraç gelirleri ve işlem hacminin artmasıyla birlikte toplam kurtaj
gelirinde de artış sağlanacaktır.
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Bu çalışmanın amacında, esas itibariyle riskten korunma isteğinden doğan
opsiyon sözleşmelerinin, günümüzde daha çok yatırım aracı olarak tercih edilmeleri
nedeniyle, çalışmamızda da opsiyonların yatırımcılar üzerindeki etkileri tespit
edilmeye

çalışılarak,

yatırım

kararı

verilmeden

önce

hangi

faktörlerin

duyarlılıklarının yatırım kararında en çok etki sağladığını belirlemek amaçlanmıştır.
Bu doğrultuda uygulama bölümünde yatırımcıların karlılık durumları, BSOFM
uygulanarak ve opsiyon fiyatını etkileyen faktörlerin duyarlılıkları incelenerek
yatırımcıların karar aşamalarından önce dikkat etmeleri gereken faktörler duyarlılık
analizi ile incelenmiştir. Çünkü yatırımcı, seçeceği opsiyonda ortaya çıkabilecek aşırı
bir dalgalanma olması durumunda, duyarlılık faktörlerinin her birinin opsiyon
fiyatına ne kadar etki edeceğine yönelik performanslarına bakarak hareket edecektir.
Ulaşılan sonuçlar arasında; yatırım kararını etkileyen en önemli değişkenlerin
deltaya (opsiyona konu olan varlığın fiyatındaki değişimin opsiyon fiyatına doğrudan
etki ettiği için) ve vegaya (opsiyona konu olan varlığın volatilitesindeki değişimin
opsiyon fiyatına etki ettiği için) ait olduğu, alıcı ve satıcının beklentilerinin ters
yönde olduğu ve alım opsiyonu alıcısının vade sonunda vadeli fiyatın yükselmesi ile
kara geçtiği, bu karın ise sınırsız olduğu, alım (call) opsiyonu satıcısının ise vade
sonunda vadeli fiyatın düşmesi ile kara geçtiği, bu karın ise aldıkları prim ile sınırlı
oldukları, satım opsiyonlarında ise alıcının vadeli fiyatın düşmesi ile, satıcının vadeli
fiyatın yükselmesi ile kara geçtiği belirlenmiştir. Kısaca opsiyon sözleşmelerinde,
satıcıların karları aldıkları prim ile sınırlı iken, zararları teorik olarak sınırsız,
alıcıların ise bu durumun tersi yönde elde edilen getirilerinin teorik olarak sınırsız
iken zararlarının ödedikleri prim ile sınırlı olduğu söylenebilmektedir. Bu
özellikleriyle de opsiyonlar, diğer yatırım araçlarına göre belirgin bir fark
sağlamaktadır. Aynı zamanda alıcı ve satıcıların üstlendikleri risk seviyelerinin farklı
olup, alıcılar zararlarını önceden öngörülebilirken, satıcıların uğrayacağı zarar puslu
bir görünüm oluşturmaktadır.
Türkiye’de opsiyon kullanımına henüz başlanmamış olup, diğer türev ürünlerin
kullanımı ise çok yaygın değildir. Opsiyon piyasasının oluşmasının önündeki en
büyük engeller ve bu durumun en baş göstergeleri arasında; yetersiz ekonomi portalı
gösterilmekle birlikte, bu zincirin diğer halkalarını yasal çerçevedeki eksiklikler,
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tanıtımların yetersizliği, sermaye akımlarındaki sınırlamalar, bilim insanlarının bu
piyasalar için yeterli bilişsel alt yapıya ulaşamamaları gösterilmektedir. İyi eğitilmiş
kadrolarla tanıtım ve kamuoyu bilinçlendirilmesi sağlanarak, sözleşmelere ilişkin
işlemlerin muhasebeleştirme ve vergilendirme esaslarının ayrıntılı oluşturulması
sağlanarak, yasal çerçevenin yeniden yapılandırılması ve enflasyonun kontrol
edilmesi ile, gelirin düzeltilmesi gibi iyileştirmelerle opsiyonların, doğal olarak da
türev ürünlerin gelişimi sağlanmalıdır.
Sonuç olarak, önümüzdeki dönemlerde Türkiye’deki finansal kuruluşları büyük
değişimler beklemektedir ve bu değişim ortamında kredibilitesini yüksek tutan,
risklerini daha iyi yöneten kuruluşların ve bilinçli yatırımcıların başarılı olacağı
aşikardır.
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ÖZET

[AYAZ, Nevin], [Alım Satım Opsiyonlarında Black Scholes Opsiyon
Fiyatlama Modeli Uygulanması ve Duyarlılık Analizi], [Yüksek Lisans Tezi],
Ankara, [2011].

1970’li yılların başında yaşanan ekonomik kriz ve depresyon nedeniyle oluşan
darboğaz sonucunda, finansal risklerden korunmak ve bu riskleri kontrol altına
alabilmek için yeni finansal araçlar geliştirilmiştir. Geliştirilen araçlar içerisinde en
önemli paya, türev ürünler sahip olmuştur. Bu tez çalışmasında, türev ürünlerin bir
bacağı olan opsiyonlar incelenmiştir.
“Alım Satım Opsiyonlarında Black Scholes Opsiyon Fiyatlama Modeli
Uygulanması ve Duyarlılık Analizi” başlığında hazırlanan çalışmada öncelikle,
opsiyonlarla ilgili temel kavramlar tanımlanarak, opsiyon türleri ve opsiyonların
diğer sözleşmeler ile karşılaştırılması yapılıp, Black Scholes opsiyon fiyatlama
modeli ve Binom modeli olmak üzere iki temel modelleme teorik olarak
açıklanmıştır. Uygulama bölümünde ise, alım satım opsiyonlarının Black Scholes
opsiyon fiyatlama modeli’nde değişik fiyatlar, faiz ve vadelerle uygulanması
durumunda,

opsiyonların

alınıp

satılarak

yatırımcıların

karlılık

durumları

saptanmıştır. Ayrıca bu verilerle duyarlılık analizi (greek) yapılarak opsiyon fiyatına
hangi durumları ne şekilde etki göstereceği, risk ölçümlerinin nasıl bir duyarlılığa
sahip oldukları belirtilerek, en fazla hangi değişkenin etkili olduğu ve yatırımcıların
bu değişkenler karşısındaki hareketi belirlenmeye çalışılmıştır.
Bu tezin amacı, değişik fiyatlar, vade ve faiz oranları kullanılarak iki opsiyon
türünde alıcı ve satıcının hangi durumlarda karlılığının olabileceği ve opsiyon
fiyatını

etkileyen

faktörlerin

risk

ölçülerinin

duyarlılıklarının

etkilerini

belirleyebilmektir.
Çalışmada belirlenen yöntem, 01 Nisan 2007- 01 Mayıs 2010 tarihleri arasında
aylık getiri oranlarıyla standart sapma ve varyans değerleri hesaplanıp, Black Scholes
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opsiyon fiyatlama modeli’ndeki tarihsel değişkenlik modeli esas alınarak, diğer
değişkenler yardımıyla ödenilen primlere ulaşılmıştır.
Sonuç olarak, hisse senedinin cari piyasa değeriyle kullanım fiyatı arasındaki
farka göre iki opsiyon türünde de alıcı ve satıcının yatırımlarından zıt beklentiler
içinde oldukları, kar ve zararlarının opsiyon türüne göre limitinin olduğu
belirlenmiştir. Yapılan duyarlılık analiziyle de bu değişkenlerin duyarlılıklarının
yatırımcının kararında etkili olduğu saptanmıştır.
Anahtar Sözcükler
1. Alım (Call) Opsiyon
2. Satım (Put) Opsiyon
3. Duyarlılık Analizi (Greekler)
4. Black Scholes Opsiyon Fiyatlama Modeli
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ABSTRACT

[AYAZ, Nevin], [Black Scholes Option Princing Models Optional Trading
Application and Sensitivity Analysis], [Master’s Thesis], Ankara, [2011].

In the early 1970s, for the reason economic crisis and depression that result, the
bottleneck of protection from financial most important role in developing new
financial instruments, derivative productos has acquired. In this thesis, a derivative of
the options examined.
Black Scholes option princing model, the implementation of trading optionals
and sensetivity analysis of this study was prepared under the first, the comparision of
the types of option contracts and whether other options, Black Scholes option
princing model and Binomial model had explained in two basic models theoretically.
In the application part, different prices, options trading in Black Scholes option
princing model. In case of different interest rate and maturity status of the
profitability of investors by selling options were taken. Also, sensitivity analysis (the
greeks) done with data which states that the price of an option to show what the
effect, indicating how they have an accuracy of risk measurement which variable is
the most effective and investors tried to determine the movement of these variables
across.
The aim of this thesis, various prices, maturity and interest rates in the two
types of options and option price of the buyer and the seller may be situations in
which the factors attacting the profitability of the sensitivity of measurements to
determine the effects of risk.
Study, the method 01 April 2007 to 01 May 2010 between the second deviation
and variance values are calculated montly rates of return, at the Black Scholes option
princing model historical variability model based on benefits, premiums reached with
the help at other variables.
As a result, the price of stock’s curent marked value of the difference between
the two options according to the type of investments in the buyer and seller are in the
contrast to expectations.
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