SERMAYE PİYASALARI
• Orta ve Uzun vadeli fon arz ve talebinin karşılandığı piyasalardır.

• Reel sektöre uzun vadeli fon arzının sağlanması ekonomik büyümeyi
sağlar.

Etkileri
• Tasarrufların artması
• Kaynak kullanımında etkinliğin sağlanması

• Sermaye hareketliliğinin artması
• Gelir dağılımında adalet

• Mülkiyet ve servet dağılımının yaygınlaşması
• Halkı ekonomik kararlara ortak ederek demokrasinin ekonomik yönünü geliştirmek
• İşletmelere bankalara göre daha uygun maliyetle kaynak bulmak

Sermaye Piyasalarında Halka Arz
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Sermaye Piyasasında İşlem Türleri
• Birincil Piyasalar: Hisse senedi, tahvil gibi menkul değerleri ihraç eden
şirketler ile tasarruf sahiplerinin doğrudan doğruya karşılaştıkları
piyasalardır.
• Doğrudan Çıkarım: Finansal varlık çıkaran kuruluşların doğrudan fon
arz edenlerle ilişki kurma yolunu seçmesidir.

Sermaye Piyasasında İşlem Türleri
• Dolaylı Çıkarım: Finansal varlık ihraç edenlerin aracı kurum hizmetlerinden
faydalanarak çıkarımda bulunmasıdır.
• İkincil Piyasa: Menkul kıymetlerin ihracından sonra bu menkul kıymetleri tekrar
satmak isteyen yatırımcıların işlem yaptığı piyasalardır.
• Üçüncül Piyasalar: Borsaya kayıtlı hisse senetlerinin işlem gördüğü tezgah üstü
piyasalardır.
• Dördüncül Piyasalar: Menkul kıymetlerin aracısız alınıp satılmasıyla oluşan
piyasalardır. Fiyat pazarlıklar sonucunda oluşur.

Türev (Vadeli İşlem) Piyasaları
Ödeme ve/veya teslimatın belirli şartlara bağlı kalarak ileri bir tarihte
gerçekleştiği piyasalar vadeli işlem (türev) piyasası olarak
adlandırılmaktadır. Bu piyasada işlem gören türev ürünler, fiyatı ya da
değeri, dayanak olarak alınan varlıktan türetilen, riski ya da kazancı
taraflar arasında aktarılabilen ürünlerdir. Bu varlıkların fiyatları, taşınan
malın maliyeti, opsiyon fiyatı, piyasa faizi ve döviz kuru gibi
değişkenlerden etkilenerek oluşmaktadır

Türev Piyasaların Kullanım Amacı

• Fiyat Düzeyini Belirlemek: Türev piyasalar yapısı gereği malların ya da varlıkların
gelecekteki fiyatı için bir yol gösterici olabilecektir. Vadeli işlem fiyatının beklenen
cari fiyatla aynı olması beklendiği için, vade sonundaki mal ya da varlık fiyatı türev
piyasada oluşan fiyata bakılarak tahmin edilebilecektir. Bu tanımlamadan yola
çıkarak, etkin işleyen bir türev piyasanın spot piyasadaki fiyat istikrarını
sağlayacağı ve piyasalardaki belirsizliği giderebileceği düşünülebilir.

• Risklerden Korunmak (Hedge): Türev araçların bir diğer kullanım amacı ise riskten
korunma ihtiyacıdır. Riskten korunma (hedge), elde tutulan varlığın değerinde
yaşanması muhtemel düşüşe karşı ya da alınması planlanan bir varlığın fiyatındaki
artışa karşı yatırımcının kendisini güvence altına alması olarak
nitelendirilmektedir.

Türev Piyasaların Kullanım Amacı
• Kazanç Sağlamak: Türev piyasalarda pozisyon alan taraflardan ilki riski uzaklaştırmak
isterken diğer pozisyondaki kişi de riskleri üstlenerek fiyat, döviz kuru ya da faiz
değişikliklerinden kazanç elde etmek isteyebilir. Kendi öngörüleri çerçevesinde
oluşmasını bekledikleri fiyat ya da faiz değişiklikleri öncesinde piyasadan alım yaparak
kazanç sağlamaya çalışırlar. Bu tarz gelir sağlama girişimine spekülatif hareketler adı
verilmektedir. Spekülatörler, türev piyasalarda kazanç sağlamaya çalışan gruplardan
birisidir. Spekülatörler türev piyasalarda likidite sağlayarak çok önemli bir misyonu da
üstlenmiş olurlar. Spekülatörler için türev piyasaları çekici kılan en önemli etmen
yüksek kaldıraç etkisidir. Kaldıraç, düşük miktarda bir sermaye ile daha fazla tutarda
bir hacme sahip sözleşmede pozisyon alma durumudur.
• Türev piyasada kazanç elde etmeye çalışan ikinci gurup ise arbitrajcılardır. Arbitrajcıları
spekülatörlerden ayıran en önemli özellik ise risk üstlenmeden kazanç sağlamaya
çalışmalarıdır. Gerek farklı piyasalarda ortaya çıkan fiyat farklılıklarından gerekse de
hem aynı hem farklı piyasalarda vade farkından hareketle kazanç sağlamaya çalışırlar.
Genelde döviz piyasalarında arbitrajın gerçekleştirilmeye çalışıldığı gözlemlenmektedir

Türev Piyasaların Faydaları ve Riskleri
Faydaları
* Dayanak varlığı spot piyasalardaki fiyat dalgalanmalarına
karşı korumaktadır.

Riskleri
* Sözleşmenin vadesi ve içeriği standart olduğu için yatırımcılara
esnek seçim hakkı tanımamaktadır.

* Fiyat oluşumu hakkında güvenilir bir göstergedir.
* Komisyonlar düşük olduğu için yatırımcılar için maliyet azdır.

* Teminat tamamlama süreci yatırımcıların nakit akış dengesini
bozabilir.

* Yüksek kaldıraç etkisiyle yeterli sermayeye sahip olmayan
kişilere dahi yatırım yapma ve kazanç elde etme olanağı

sağlar.
* Spot piyasalar için likidite sağlar
* Fiyat belirlemeye yardımcı olduğu için piyasa ajanları için
plan yapmaya yardımcı olur.

* Yatırımcılara portföy çeşitlendirmesi ve riskin dağıtılması
imkanını sağlar
* Fiyatlar hakkında ortalama bir bilgi verdiği için spot
piyasalarda oynaklığın azaltılmasına yardım eder.

* Türev piyasalar zaman zaman spot piyasaların oynaklığını bozabilir.
Bu da piyasa etkinliğine zarar verebilir.

İŞLEM GÖREN ARAÇLARA GÖRE FİNANSAL PİYASALAR
• 1)Gayrımenkul Piyasaları: Gayrımenkulleri para ve benzeri varlıklarla
değiştirmek için bireyl-erin karşılıklı etkileşimde bulundukları piyasalardır.
Piyasada yalnızca alıcı ve satıcılar değil, aynı zamanda değerlemeciler, emlak
komisyoncuları, kiraya verenler, ipotek kredisi verenler, proje geliştiriciler ve
yatırımcılar da yer alır.
• Gayrimenkul piyasaları kategorileri :
• 1. Konut piyasası: Bağımsız aile konutları, apartmanlar vb.
• 2. Ticari piyasa: Ofis binaları, perakende dükkanları, oteller ve moteller,
• 3. Endüstriyel piyasa: Depolar, üretim binaları, araştırma ve geliştirme binaları
• 4. Tarımsal piyasa: Tarlalar, meyve bahçeleri, otlak ve meralar, korular
• 5. Özel amaçlı piyasa: Okullar, resmi binalar, havaalanları, golf kursları, kongre
binaları, stadyumlar

Gayrımenkul Finansman Yöntemleri
• Sözleşme Yöntemi: Yeterli nakde sahip olmayan bireylerin piyasa faiz oranı
altında bir faizle işlem yaptıkları yöntemdir (TOKİ vb.)
• Doğrudan Finansman Yöntemi: Eş, dost, akraba ya da benzeri kaynaklardan
faydalanma sistemidir.
• Mevduat Finansmanı: Bankalara yatırılan mevduatların, bankalar tarafından
konut almak isteyenlere kredi olarak kullandırılmasıdır.
• İpotek Bankası Yöntemi: Ev almak isteyenlerin, aldığı kredi karşılığında borç
bitene kadar alınan evin mülkiyetini kredi kullandırtan tarafa devretmesidir
(Mortgage vb.)

Örgütlenme Biçimine Göre Finansal Piyasalar
A) Organize Olmuş Finansal Piyasalar
B) Organize Olmamış Finansal Piyasalar
C) Uluslararası Para ve Sermaye Piyasaları
• Eurodolar Piyasası
• Eurobond Piyasası
• Uluslararası Hisse Senedi Piyasası
• Hedging ve Hedge Fonlar

Organize Olmuş Finansal Piyasalar
• Fiziksel bir mekana sahip, yasaları, kuralları, yöneticileri olan resmi ve
denetimli piyasalardır.
• Bu piyasalarda fiyat açık artırma usulü ile oluşur.
• Bilgiler anlık olarak herkesle paylaşılır.
• Takas kurumu aracılığıyla fon arz edenler ve fon talep edenler birbiriyle
doğrudan iletişime geçmez ve sözleşmenin ifa edilme riski yoktur.

Organize Olmamış Finansal Piyasalar
• Fiziksel bir mekana sahip olmayan, genelde bilgi teknolojileri
kullanılarak işlem yapan, resmi bir düzenlemesi olmayan, organize
borsa sistemine kayıtlı olmayan menkul kıymetlerin işlem gördüğü
piyasalardır.
• Tezgah üstü ya da serbest piyasa olarak ta adlandırılır.

Uluslararası Para ve Sermaye Piyasaları
• Eurodolar Piyasası: Bankaların aracılık yaptığı bu piyasada vade bir hafta ile üç ay
arasında değişir. Bu piyasada kullanılan araçlar Euro borç senetleri ve Euro finansman
bonolarıdır.
• Eurobond Piyasaları: Devlet ya da şirketlerin, kendi ülkeleri dışında fon sağlamak için
uluslararası piyasada yabancı para birimleri üzerinden satışa sundukları, vadesi 30 yıla
kadar ulaşan borçlanma aracıdır.
• Uluslararası Hisse Senedi Piyasaları:
• Hedging ve Hedge Fonlar: Katılma paylarının yalnızca nitelikli yatırımcılara satılmak
üzere kurulmuş, SPK mevzuatında serbest yatırım fonu olarak geçen fonlara hedge
fonu denilmektedir. Açık bir şekilde ifade etmek gerekirse, hedge fonları süper
zenginlerin yatırım fonudur.

Diğer Piyasalar
• Kıymetli Madenler ve Taşlar Piyasası

• Kıymetli Madenler Ödünç Piyasası

• Elmas ve Kıymetli Taş Piyasası

