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FİNANSAL PİYASALARDA TÜREV SÖZLEŞMELER

"FUTURES. FOR WARD. OPSİYON VE SW AP"
Nurdan ASLAN•
t.GİRİŞ

Türev sözleşmeler, şarta bağlı hak sa~layan ve değeri
değişkenin değerine bağlı olan sözleşmelerdir . Türev sözleşme

temel aldığı
ile belirtilen
zamanda, belirtilen koşulların uzlaşılan fiyattan gerçekleştirilmesi hak ve
yüküm lüli.iğü belgelenmiş olur. Bu sözleşme taraflar arasında serbestçe
belirlenen şartlara bağlanabilmekle birlikte örgütlü bir piyasada işlem
görebilmesi ve alınıp satılabilmesi için, o piyasa tarafından belirlenen tek tip
sözleşme şartlarına uygun olarak da düzenlenebilir.
Finansal türevler olarak adlandırılan bu yeni araçların temel faydası
riskleri başka kesimlere aktarına imkanı sunmasıdır . Normalde bazı kişiler
riskleri mümkün olduğunca azaltma gereksinimi duyarken bazı kişiler ise
yüksek kazanç için her türlü riski göze alına eğilimindedirler. İşte sıradan
finansal piyasalarla başarılamayan bu risk aktarımı bu yeni sözleşmelerle

gerçekleştirilebilmektedir .

Bu

sözleşmelerin

bir diğer faydası, toplam yatırım miktarı olarak
temel aldıkları değerin fiyatına kıyasla oldukça
düşük miktar tutmalarıdır. Bu nedenle ufak miktarda para ile yüksek getiri
söz konusu olabilmektedir. Kaldıraç etkisi denen bu olgu özellikle
yatırımcıları piyasaya çekmesi açısından önemlidir.
bakıldığında sözleşmelerin

Ayrıca finansal türev piyasaları temel aldıkları değerin piyasasına
esneklik getirir. Yatırımcı veya değer sahipleri herhangi bir anda kendine
uygun pozisyon alabilir. uzun pozisyondan kısa pozisyona rahatça
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geçebilirler. Bu açıdan bu piyasalarda normal piyasalarda olmayan büyük bir
·
esneklik bulunmaktadır.
Diğer bir avantaj ise sözleşmelerin piyasalara şeffaflık ve likidite
getirmeleridir. Türevler yolu ile gelecek tahmini mükemmel olarak
yansıtılır . Çünkü futures ve opsiyon sözleşmeleri aslında gelecek üzerine
oynanan belli kurallara bağlı tahminlerdir. Bu açıdan çok sayıda alıcı-satıcı
arasındaki tahminlerle en iyi tahmin bulunarak şeffaflık sağlanır.

Bu çalışmada finansal türevlerin tanıtılması amaçlanmakta, futures,
opsiyonlar ve swapler ayrı ayrı incelenmektedir. Forward sözleşmeleri ıse
futures'a olan benzerlikleri nedeniyle alt başlık olarak yer almaktadır.

2-FUTURES
2.1. Genel

Bakış

Bir futures sözleşmesi belli bir mal veya finansal değerin belli bir
zamanda belli bir fiyattan alınacağını veya satılacağını belirleyen ve ilgili
2
piyasada alınıp satılabilen bir belgedir • Bu sözleşmede temel alınan
değişken mal; döviz, hisse senedi, hisse senedi endeksi ve faiz haddi olabilir.
Görüldüğü gibi temelde el değiştirilemeyecek bir değişken de söz konusu
olabilmektedir.
Futures alım satımının gerçekleşeceği borsa veya örgütlü
çalışma saatleri belirlenmiş durumdadır.

piyasanın

Ayrıca temel alınan değişkenden ne kadar birimin sözleşme sonucu
teslim edileceği de bellidir. Örgütle piyasa tarafından belirlenmiş belli
standart rakamlardan birisi sözleşmede yer almaktadır.
Kontratın bitim süresi yani mahn ne zaman el değiştireceğini gösteren
vade ise genelde yılda 4 kez olmak üzere örgütlü piyasa tarafından saptanır.
Ancak bazı futures piyasalarında bu tarihten önce günlük ödeme denen
sistem ile hesaplaşma yapılabilmektedir.

2

SCHWAGER, Jack D., Fundamental Analysis on Futures, John Wiley and Sons,

1995, s.9.
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Malın el değiştireceği fiyat yine örgütlü piyasa tarafından belirlenmiş
standart aralıkları takip etmek zorundadır.

Futures sözleşmesinde fiyatın gün içinde değişebileceği en yüksek
rakam da bellidir. Talep olsa dahi bu rakamdan fazla artış olmaması
sağlanarak ani iniş çakışlar sınırlandırılmaktadır.
Öte yandan teslimat zamanı geldiğinde satıcının uyarılacağı gün ile
futures sözleşmesinin alınıp satılabileceği son günde bu piyasada
belirlenmiştir. Genelde futures alım satımı teslimat zamanından bir gün
öncesine kadar sürebilmektedir.
Futures sözleşmeleri gerçekte mal veya değerin gerçekten el
değiştirmesi ile sonuçlanmazlar "Clearing House" denen mekanizma ile
vadenin sonlarına doğru ·açık durumda olan firmaların piyasadan futures
olarak pozisyonlarını kapatmaları söz konusu olmaktadır.

2.2-Tarihsel Süreç
İlk futures piyasası, 1848'de faaliyete geçen Chicago Board of Trade
kuruluşudur.

Ancak yüzyıldan daha uzun süre futures sadece tarımsal mallar
3
üzerinde olmuştur . Bunun temel nedeni ise tarımda çok sayıda birbirinden
habersiz üreticinin olmasıdır. Bir yıl belli bir tarımsal malın fiyatı arttığında
gelecek yıl birçok çiftçi o malı üreteceğinden ürünün ekim alanı artmakta
böylece bir sonraki yıl bu ürün bollaştığından arz-talep mekanizması
işlemesi sonucunda fiyatı düşmektedir. Fiyatın düşmesi
sonucu bu kez
birçok üretici başka ürünlere koymakta ve bu da yine fiyatı yükseltmektedir.
Kısacası tarımsal mallarda, arzın önceki yılın talebine bağlı olması önemli
riskler taşımaktadır. Bu nedenle tarım piyasasında yeni bir finansal ~raç
gerekli olmuş, sonuçta futures sözleşmeleri gündeme gelmiştir. Böylece
hedger denilen üreticiler mallarını spekülatörlere satarak kabul edilebilir
miktarda kar elde edip sonrasına karışmamaktadırlar.
Futures'un olabilmesi için ilgili mal veya finansal değerin fiyatının
risk taşıyacak ölçüde çok değişken olması gereklidir. Bu durumda risk

3

PECK, Ann E., Futures-Agricultural Commodities, Stanford University, 1986,
3.34.
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transferi gerektiğinden futures veya opsiyonlara yönelim olacaktır. Bilindiği
gibi 1971 'e kadar döviz Bretton-Woods ayarlanabi 1ir sabit kur sistem ine
önem Ii hareketlenmeler yaşanmamış \ e futures
ıç ın
kaldığı
bağlı
gerekmemiştir. Ancak bu tarihten sonra Bretton-Woods terk edi lııı iş ve kur
dalgalanmaları başlamıştır.

1972 de Clıicago Merchantile Exchange (CM E) tarafından. bu riskten
kurtulma amacı güdenler için döviz futures sözleşmelerinin işlem göreceği
International Maney Market kurulmuştur-1 .
Bonolarda da önceleri tam bir istikrar söz konusu olmuş. ancak daha
sonra 1970'1erde değişkenlikler yaşanmaya başlanmıştır. Bunun sonucunda
1975'de Chicago Board of Trade (CBOT)'de ilk bono futures piyasaya
sunulmuş. 1976 Ocak ayında bunu faiz oranına dayalı ilk sözleşme takip
5
etmiştir . Benzer şekilde hisse senedindeki dalgalanmalar sonucunda
1982'de ilk hisse senedi futures başlamıştır.
Görüldüğü gibi futures'un esas işlevi olan risk transferi için piyasadan
gelen talebe göre finansal kurumlar da ürünlerini çeşitlendirmişlerdir.
Günümüzde futures piyasalarının işlem hacmi hızla artmaktadır. 1991 'de en
büyük futures piyasası olan CBOT'de günde 500.225 futures kontratı el
değiştirmiş, bu da 1,5 milyar dolara yakın işlem hacmine tekabül etmiştir.
CBOT'i 333, 996 kontratla CM E ve 143.626 kontratla New York
Merchantile Exchange (NYMEX) takip etmektedi/.

Dünyadaki futures piyasaları yıllık toplam işlem hacmi 1960'da 2
milyar dolar. 1970'de 16 milyar dolar. 1980'de 80 milyar dolar iken 1988'de
250 milyar doları bulmuştur. Kuşkusuz bu gelişmede temel alınan değişken
7
olarak maldan finansal değerlere geçilmesi önemli rol oynamıştır .

4
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2.3-Futures

Sözleşmelerinin Avantajları

Spot işlemler, malın teslim alındığı sırada bedelinin ödenmesi ile
8
gerçekleştirilen işlem (erdir. Yad eli işlem !erde ise ileride yapılacak olan bir
ticaret için bugünden bir anlaşma yapılmaktadır. Böylece her iki taraf da
kendisini belli bir güvence altına almaktadır. Satıcı fırına sözkonusu malı
üretmek için yapacağı yatırım, üretim harcaması veya gireceği borç yükünü
karşılayabileceği belli bir miktarı ileride kazanmayı garantileınekte, alıcı
fırına ise ihtiyaç duyduğu bu malı alacağı fiyatı şimdiden garantilemektedir.
Ancak bu tür işlemlerde her zaman taraflardan birinin o günkü
koşullar içerisinde anlaşmanın şartlarını bozına olasılığı vardır. Çünkü
ticaretin gerçekleştiği tarihte fiyatın daha önceden üzerinde anlaşılan fiyattan
farklı olma olasılığı vardır. Fiyatın anlaşılandan daha yüksek olması
durumunda satıcı firmanın anlaşma koşullarına uymayarak piyasadan daha
yüksek fiyat veren alıcı bulması mümkün olduğu gibi bunun taın tersi de söz
konusu olabilecektir.
Bunun yanısıra bu tür işlemler yapmayı amaçlayan fırınaların ticari
bulunabilecekleri firmayı bulmaları kolay değildir. Malını ileride
satmak için bugünden anlaşma yapına ihtiyacı duyan fırına piyasada bu
amacı taşıyan bir başka firma bulmakta zorlanacak. üstelik bulduğu firma ile
ticarete girme konusunda güven eksikliği de hissedebilecektir.
ilişkide

gibi bilgi edinme ve güven eksiklikleri nedeniyle
uygulanamayan bu tip ticaret anlaşınaları, örgütlü piyasaların ortaya
çıkmasıyla finansal piyasalarda yerlerini almışlardır. Bu piyasalar sayesinde
ihtiyaç duyulan güven ortamı sağlanarak alıcı ve satıcıların da tek bir
mekanda bir araya gelmeleri. böylece fiyat dengesinin oluşması mümkün
olmaktadır. Bu piyasalarda uygulanan sözleşmeler standart hale getirilerek
hem işlemler kolaylaştırılmış hem de potansiyel alıcı satıcı sayısının
Görüldüğü

aıttırılması amaçlanmıştır.

Alışverişin
muhataptır. Alıcı

M

örgütlü piyasa iki taraf için de esas
da esas olarak örgütlü piyasa ile alışverişe

gerçekleştiği

da

satıcı

PARASIZ. İlker. Para. Banka ve Finansal Piyasalar. Ezgi Kitabevi Yayınları.
1994. s.629.
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girmektedirler. Satıcılar futures sözleşmelerini örgütlü piyasaya satmakta,
kimin alıcı olduğu ile ilgilenmeden günü geldiğinde yükümlülüklerini yerine
birisi
taraflardan
geldiğinde
vadesi
Sözleşme
getirmektedirler.
zararını
tarafın
diğer
piyasa
örgütlü
yükümlülüğünü yerine getiremezse,
9
karşılamayı garanti etmektedir .

2.3.1-Hcdgerlar
Gelecekte karşılayabilecekleri piyasa koşulları hakkında şu anda var
olan belirsizlikten kurtulma amacı ile mal veya değer almak veya satmak
için futures sözleşmesi imzalayanlar hedger olarak adlandırılır. Hedgerlar
hem satıcı hem de alıcı olabilirler. Söz konusu mal veya finansal değerle
ilgili olarak ileride karşılayabilecekleri riski azaltma amacını taşıyan
firmalar ilgili değeri almak veya satmak üzerine önceden anlaşma yapmayı
seçebilirler.
Bu sayede örnegın ileride belli bir döviz ödemesi zorunda olan
firmalar önceden o tarihe yakın standart bir tarihte belli bir fiyat üzerinden
döviz alacaklarını gösteren sözleşmeyi sermaye piyasasında satışa sunarak
kendilerini döviz kuru riskine karşı güvence altına alırlar. Kuşkusuz o tarihte
sözleşme yapılan para biriminin değeri firmanın beklentilerinin altında
kalırsa fırına zarar etmiş olacaktır. Çünkü dövizi daha ucuza piyasadan alma
imkanı varken. sözleşmenin gereğini yerine getirmek ve daha yüksek bir
bedel ödemek zorunda kalacaklardır. Ancak döviz kurundaki beklenmedik
bir yükselişin riski ile karşılaştırıldığında böyle bir durum daha az zararlı
olabilir. Ayrıca firmanın kendi beklentileri de döviz kurunun yükseleceği
şeklinde olduğundan firma riskini en aza indiren stratejiyi seçmiş olacaktır.
Öte yandan o günkü kambiyo kurunun yukarıdaki firmanın sunduğu
kurdan daha düşük çıkacağını düşünen başka bir firına ise piyasadan ihtiyacı
kadar futures sözleşmesi alarak günü geldiğinde yeterli miktarda yerli para
birimi elde etmeyi garantilemiş ve riskini en aza indirmiş olmaktadır .
Elinde vadeli işlem sözleşmesinin konu aldığı malı veya değeri
bulunduran taraf uzun pozisyondadır. Bu mal veya değ.eri satın almayı
amaçlayan taraf ise kısa pozisyondadır . Aynı tanımlama futures sözleşmesi

., a . g.~ .. s.630 .
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ıçın

elinde futures sözleşmesi olan tarafııı uzun. bu
teslim ederek geri alacak olan firmanın kısa
pozisyonda olduğu düşünülebilinir. Öyleyse mal veya değeri elinde
bulunduran fırına içinde bulunduğu uzun pozisyonu, futures sözleşmesi satıp
kısa pozisyona girerek dengelemektedir. İlgili mal veya değere ileride sahip
olmayı hedefleyen fırına ise futures sözleşmesini satın alarak bu kısa
pozisyonunu uzun bir pozisyon ile dengelemektedir. Hedging olayı kısaca bu
şeki ide özetlenebilmektedir.
de

uygulanırsa

sözleşmeyi

ileride

malı

2.3.2- Spekülatörler
Spekülatörler söz konusu mal veya finansal değerin gelecekte
olan fiyatı üzerine tahminde bulunmak yoluyla kazanç
sağlamak
amacında
olan kişi veya firmalardır. Bunların futures
sözleşmesinin temelindeki değeri edinmek gibi bir amaçları yoktur.
Dolayısıyla ellerinde futures sözleşmeleri tutmaları maldaki zıt bir
pozisyonu dengelemek amacı taşımaz. Çünkü malda böyle bir pozisyonları
yoktur. Bu nedenle çıplak pozisyonda oldukları düşünülebilir. Esas amaçları
Kaldıraç etkisinden veya Aralık işlemlerinden faydalanmak olduğu içen
bekledikleri bir gelişme durumunda büyük kazanç söz konusu olmaktadır.
Ayrıca, arbitraj işlemleri yoluyla çeşitli piyasaların belirli bir düzen içinde
10
.
çalışmasına katkıda bulunurlar .
gerçekleşecek

Kuşkusuz

bu piyasa mekanizmasının işlemesi için çok sayıda alıcı ve
ihtiyaç vardır. Ancak sadece hedgerların yer aldığı bir piyasa
etkili büyüklüğe ulaşamaz. Bu açıdan. piyasaya spekülatif bir katılım
olmadan ticari firmaların kararlı bir hedging politikası izlemelerine ve
futures borsalarının temel ekonomik fonksiyonlarını yerine getirmelerine
11
olanak yoktur . Bu nedenle piyasada spekülatörlerin varlığı zararlı değil
aksine piyasanın etkin bir piyasa olabilmesi için gereklidir. Spekülatör sayısı
satıcı olmasına

ıo JOHNSON. Leland. "The Theory of Hedging and Speculation in Coınmodity
Futures". Review of Econoınic studies. no: 27. 1959. s.139-151.

EPPS. T .. KUKANZA. M .. "Predictions of Return to Coınmodities Speculation
Based on Current lnforınation". Review of Research in Futures Markets. No:4. 1985.
11

s.64-69.
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tahminde bulunan sayısı artmakta ve piyasanın döviz kuru üzerine
beklentileri tam olarak yansıtılmaya başlanmaktadır.

arttıkça

Spekülatörler hedgerların tersine çok çabuk karar alan ve piyasada
pozisyon değiştiren gruplardır. Böylece piyasanın esnekliğini sağlarlar.
Ayrıca yine çok çabuk tepki vermeleri nedeniyle piyasanın şeffaflığını temin
ederler. Bu sayede futures piyasaları gelecekte bir mal veya finansal değerin
bedelinin tahmin edilmesinde en başarılı mekanizma olmuşlardır.
2.4-Forward

Sözleşmeleri

Fonwardlar futures ile aynı mantıkta sözleşmeler olmasına rağmen
içerirler. Forwardlarda tarafların esas amacı gerçekten mal
değişiminde bulunmak olduğu için spekülatörlere de rastlanmaz. Bu iki
sözleşme türü arasındaki farklar kısaca şunlardır . .

temel

farklılıklar

1.Forward piyasaları "Self regulating" yani kendi kendine oluşan
Futures piyasalardan en önemli farkı örgütlü piyasa veya
komisyon gibi düzenleyici ve garantör kurumların olmamasıdır.

piyasalardır.

2.Forward

sözleşmelerinin %90'ı

fiilen alınıp satılmasıyla
1,
% 1 dolaylarındadır •.

sonuçlanırken,

gerçekten mal veya finansal değerin
futures sözleşmelerde bu oran ancak

3.Forward sözleşmelerinde örgütlü piyasa
dalgalanma sınırı belirlenememektedir.

olmadığı

için günlük fiyat

4.Futures sözleşmelerinde standart olan birim, miktar forwardlarda
ihtiyaca göre, iki taraf arasında düzenlenmektedir.
5.Forward
veya
istenen

teslim işlemi
tarihte
bir
herhangi
anlaşılan
tarafça
Futures sözleşmelerinde ise belli tarihlere bağlı

sözleşmelerine

iki

gerçekleştirilebilmektedir.

temel

alınan

değişkenin

kalınmaktadır.

ERSAN, İhsan, "Ekonomik ve Mali Yapılanmaya Genel Bir B:ıkış", İMKB Vadeli
İşlemler Piyasası Temel Eğitim Programı Eğitim Notları , Ekim 1995, s. 1 1.
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3.0PSİYONLAR

3.1. Genel

bakış

Opsiyonlar belli bir mal veya değerin belli bir zamanda, belli bir
fiyattan alınına veya satılına hakkını gösteren belgelerdir. Opsiyonların
futuresdan en büyük farkı satın alan kişinin günü geldiğinde opsiyonu
kullanmama şansının bulunmasıdır.
Değişik çeşitleri mevcut bulunan opsiyonlar alan kişiye ilgili değeri
vadesinde belirtilen fiyattan satın alma hakkı veren "cali opsiyonları" ve
ilgili değeri vadesinde belirtilen fiyattan satına hakkı veren "put opsiyonları"
olmak üzere ikiye ayrılırlar. Ayrıca Amerikan ve Avrupa opsiyonları olmak
üzere bir ayrım da söz konusudur. Bunlardan Amerikan opsiyonları vadesi
dolmadan önceki herhangi bir günde işleme konabilirken , Avrupa
13
opsiyonları ancak vadesinde gerçekleşebilınektedir

3.2- Tarihsel Süreç
Opsiyonların gelişimi
geçmişe dayanır.

Mal

dönemde "öncelik

hakkı"

hüküınet

müdahalelerini kapsayan uzun bir
ilk olarak bir asırdan daha önceki bir
olarak tahıl ticaretinde kullanılmıştır.

opsiyonları

Opsiyonun ilk çeşidi olan öncelikler 1860'lardaki istikrarsız fiyat
döneminde oldukça yaygın olmuştur. Ancak opsiyonların spekülatör etkisi
nedeniyle çiftçi gruplarının hüküınete baskı yapmaları sonucunda CBOT
1865'te öncelik ticaretini tanımadığını açıklamıştır. Ancak bu durum öncelik
ticaretini engellememiş ve bu kural 1869'da kaldırılmıştır. 1870'de llinois'da
çiftçi ve tüccar lobileri arasında bir forum yapılarak düzenleyici reformlar
kabul edilmiştir. Ancak bu reformlar, önceliklerin ticaretine istenen kontrolü
getirememiş ve engelleyeıneıniştir 14 • l 950'lerde konu yeniden gündeme
gelince, 1921 'de Kongre, Futures Trading Act'i kabul ederek öncelik

CBOT, "Futures and Options Application Guide", 1993, s.3'te belirtildiğine göre
son ticaret gililn saat 8.000'a kadar herhangi bir gilnde eksersiz mümkündür.
13

LABUSZEWSKİ, J., SINOUEFIELD, J., inside the Commodity Option Markets,
John Wiley & Sons, 1985, s. 14.
14
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ticaretini engelleyici bir vergi yükü geliştirmiştir. 1922'de Grain Futures Act
de benimsenerek futures ve opsiyon ticareti yapanların işlemlerini Tarım
Sekreterliğine bildirme zorunlu l uğu getirilmiştir . Bu gelişmelerin sonucunda
uygulamada opsiyon ticareti hemen hemen bitmiştir. Ancak 1926'da yeni bir
karar ile Supreıne Court'"11 1921' deki vergisi haksız bulunup kaldırılınca
opsiyon ticareti yeniden başlamıştır.
1933 yılında buğday fiyatlarında önemli bir düşüş yaşanıp, bunun tüm
suçu da spekülatörlere yüklenince Kongre politik baskılar sonucu 1936
Commodity Exchange Act'i kabul ederek buğday, keten , pirinç, patates, vs.
gibi bir çok mal üzerine opsiyon ticaretini yasaklamıştır. l 938'de yasak
listesi daha da genişletilmiş , l 968'de buna yeni eklemeler yapılmıştır. Bütün
bunların sonucunda mal üzerine opsiyonlar fiili olarak bitmiştir.
1974'te yeni bir yasa ile görevi Coınmodity Exchange Act'i yönetmek
olan Comınodity Futures Trading Coınınission (CFTC) kurulmuştur. Buna
göre o ana kadar yasaklanan mallar yasaklı kalmaya devam ederken serbest
olanlara da yeni kısıtlama veya yasaklar getirilme hakkı verilmiştir. Eylül
1981 'de CFTC son kuralları getirmiş buna göre belli madenlerin yanısıra
bazı tarım ürünleri ve özellikle finansal araçların opsiyonları serbest
bırakılmıştır. Bu sayede opsiyon ticareti özellikle finansal araçlar üzerine
15
artarak sürınüştür .
Bugün, 1973'te kurulan Chicago Board of Exchange (CBOE)'de günde
16
646.000 opsiyon el değiştirmekte, bu da yıllık 164 milyon etınektedir •
1973'te 16 hisse üzerine call opsiyonu, 1977'de de put opsiyonlarını
çıkararak öncülük eden CBOE'de bugün 200'den fazla hisse, S&P 100
17
endeksi ve faiz haddi üzerine opsiyonlar mevcuttur •

3.3- Opsiyon

sözleşmelerinin Avantajları

Opsiyonlar her şeyden önce alıcısına alına veya satma hakkı verdiği
için kaybı sınırlamaktadır. Dolar üzerine put opsiyon alarak Mart'da doları

MOTİF S.A., "Option Contract on the 10-Year Notional Contract", 1994.

15
16

CBOE, "Annual report", 1994, s.3-4.

17

CBOE. "Options: Leardership and lnnovation". 1995, s.1-3 .
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kuru ile satına hakkı edindiğimizi düşünelim. Eğer bu futures
vade bitiminde dolar beklentiden çok artıp 125 .000 TL
olduğunda da, biz yine anlaşmaya göre 120.000 TL' den satmak zorunda
kalacak ve zarar edecektik. Oysa opsiyonda bu durumda sözleşmeyi yerine
getirmeye hakkımız olduğu için tek kaybımız opsiyonun primi yani fiyatı
olur. Bu açıdan bakıldığında opsiyon sözleşmesinin alıcılara büyük güvence
126.000

İL

sözleşmesi olsaydı,

getirdiği açıktır.

Opsiyonlar yatırımcılara çok geniş yelpazeye dağılmış değişik
hedging olanakları tanımaktadır. Burada, aslında en iyi hedging olan futures
ve onun opsiyonunun ters pozisyonlarda alınması hakkında basit bir örnek
verelim .
Bir firma Martta dolar kurunun 120.000 TL olacağını düşünmektedir.
Bu amaçla Mart sonunda 120.000 TL'ye dolar satacağını gösteren futures
yayınlayarak futures'de kısa, dolarda uzun pozisyona girsin. Öte yandan
kendini güvenceye almak için 128.000.TL eksersiz fiyatı olan ve pirimi 2000
TL olan dolar cali opsiyonu alarak da opsiyonda kısa dolarda uzun pozisyon
alsın . Görüldüğü gibi pozisyonlarını dengelemiştir. Bu durumda Mart
sonunda dolar 120 000 TL olursa 2000 TL opsiyondan kazanacak, ödediği
2000 TL'lik prim çıkartıldığında başa baş duruma geİ~çektir. Doların
125.000 TL olması durumunda ise 5000 TL futures'daD _kazanacak, opsiyonu
eksersiz etmeyeceği için yalnızca opsiyon pirimi olan 2000 TL kardan
düşüldüğünde 3000 TL karı olacaktır. Görüldüğü gibi firmamız kazancını
korurken zararını sıfıra indirmiş ve mükemmel bir hedging
gerçekleştirmiştir.

4.SWAP
4. 1. Genel

bakış

bir başka nakit akımıyla
değiştirilmesi şeklinde açıklanabilir. Diğer bir deyişle swap, iki taraf
arasında belli bir süreç boyunca nakit akışını değiştirmek üzere yapılan yasal
18
bir anlaşmalıdır •
Swap gelecekteki bir nakit

akımının

18

LOEGES, lan G., lnterest rate Swaps: A New Tool for Managing Risk, Federal
reserve Bank of Philadelphia, 1984, s.9.
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Swap'ın Üç değişik türü vardır. En yaygını olan faiz swapı sabit oranlı

faiz ile dalgalı faizin değiştirilmesi şeklinde gerçekleşir. Ayrıca döviz ve
para swapı de mevcuttur. Swapler,19bir diğer şekilde yükümlülükler ve değer
swapleri olarak da ikiye ayrılabilir •
4.2. Tarihsel Süreç

Swapler ortaya çıkalı çok az bir süre olmasına rağmen kısa sürede
bankalar ve kuruluşlar için değer ve yükümlülük yönetiminin .en önemli ve
esnek bir aracı olmuşlardır. 1970'1erin sonunda ilk swap uygulaması
doları
bankaların , Amerika'da şubesi bulunan ve operasyon için gereken
etmesi
yardım
na
firmaları
ekstra primle bulmak zorunda kalan İngiliz
sonucu gerçekleşmiştir. İngiliz firmalarının bu ek bedelden kurtulabilmesi
için bankalar İngiltere'de şubesi bulunan ve sterlini ekstra bedele aln~ak
zorunda kalan Amerikan şirketleri bularak İngiliz şirketleri ile eşleştirmişler.•
e
fırıiıalar aynı değerde borçları birbirlerinin kendi ülkelerindeki şubelerin
tem in etmişlerdir.
1980'e kadar swap özel bir mekanizma olarak kalmış, ancak 1981 'de
dünya Bankası ile IBM arasında IBM'in Almanya'daki faaliyetleı~ine mark
anlaşma ile
finansmanı sağlanması şeklinde gerçekleştirilen çok büyük bir
Amerika
1982'de
swapini,
önem kazanmıştır. 1981 'de İngiltere'de ilk faiz
de bu fazla
izlemiş , 1986'da Chase Manhattan Bank mal swapı getirdiyse
n başlatılan
yaygınlık kazanamamıştır. 1989'da da Bankers Trust tarafında
ır.
başlamışt
uygulama ile hisse senedi swapleri
4.3. Swaplerin

Avantajları

Swapler uzun dönemde riskten arındırılmış kazanç . sağlamanın bir
rin
diğer yoludur. Ayrıca başka türlü gerçekleştirilebilecek olan hareketle
için
daha az maliyetle gerçekleştirilmesini sağlarlar Örneğin . firmalar
özellikle dış piyasalardan fon elde ederek kendilerini hedge etme ve ülke

MARSHA LL, John F. , KAPNER , Kennth R., Understan ding Swaps, John Wiley
& Sons, 1993, s.3.
19
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sermaye piyasasının riskini dağıtıma potansiyeli mevcuttur. ADR ve
20
GDR'lar yoluyla bunu gerçekleştirmek olasılığı var olmakla birlikte bunu
swap yoluyla gerçekleştirmek çok daha az masraflı bir hareket olacaktır.
Firmaların göreli avantajlarının bulunduğu alanlar vardır. Büyük firma
veya bankalar tahvil ihracı gibi istikrar isteyen piyasalarda daha avantajlı
olurken, küçük firmaların tahvil ihraçları son derece zor olmasına rağmen ,
bunlar gelecek vaat ettikleri durumda bankalardan uygun kredi elde etme
şansına sahip olabileceklerdir. Bu durumda iki firmanın ayrı ayrı finansmana
gitmektense avantajlı oldukları alanlarda finansman yaparak bunları swap
etmesi daha uygun olacaktır.

Bununla birlikte bir

firmanın

her durumda mutlak avantaj la sahip

olması bile swapın işlevini değiştirmez . Örnek olarak yüksek k'redi ratingi

olan, piyasada % 14 faizli tahvil yayınlayabilecek ve libor artı %0,5 ile
dalgalı faizli borç edinebilecek büyük fırına ile düşük kredi ratingi olan,
piyasada% 16 faizli tahvil yayınlayabilecek ve libor artı% 1 ile dalgalı faizli
borç edinebilecek olan küçük firmayı düşünelim . Büyük fırına her zaman
daha avantajlıdır. Büyük firmanın dalgalı, küçük firmanın ise sabit oranlı
faiz talebinde bulunduğunu varsayalım. Bu durumda büyük firma tahvil
ödemesini % 15 faizle küçük firmaya devredip, onun dalgalı ödemesini libor
artı %0.75 şeklinde üstlenir. Sonuçta büyük fırına gerçekte
libor eksi
%0.25'lik ödemede bulunarak istediği dalgalı faizi daha düşük oranla
edinmişken , küçük firma da % 15.25'lik sabit faiz ödemeli borç bularak
kendisine avantaj sağlam ıştır .
aynı zamanda uzun dönemli anlaşmalar oldukları için diğer
oranla daha geniş bir zamana yayılmış hedging olanağı
tanımaktadırlar. Ayrıca firmaların döviz swapı örneğinde olduğu gibi

Swapler

sözleşmelere

20

ADR: Americ~n Depasitory Receipt
GDR: Global Depesitory Receipt

Birincisi ABD, diğeri ise tilm menkul değer piyasalarında alınıp satılabilen finansal
Portföy çeşitlendirmesi sağlayarak uluslararası yatırımcıların riskini
azaltma amacı taşımaktadırlar. Bkz. ASLAN, Nurdan, Finansal piyasalar, Kurumlar
ve Araçlar, Bilim Teknik Yayınevi, Genişletilmiş 2. Bası, İst. 1996.
araçlardır.
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zorlanacakları

alanlara kolayca girmeleri sağlanmış olmaktadır. Son olarak
getirisinin para birimi çeşitlendirilerek, firmaların kambiyo kuru
riskinden korunmasını da mümkün kılmaktadırlar.

yatırını

5.SONUÇ

Dünyada yaygınca uy~ulanan finansal sözleşmelere ülkemizde de
giderek yoğunlaşan bir ilgi söz konusudur. Piyasadan bu yönde talep olduğu
rahatlıkla görülebilmektedir. Öyle ki 1993 yılından itibaren bazı banka, aracı
kurum ve hatta kuyumcular yurtdışı Singapur opsiyon ve futures piyasalında
işlem yapmaya başlanı ıştır.
Bu ilgi sonucunda İMKB ve SPK tarafından bu konuda ön çalışmalar
başlatılmıştır. İlk olarak 1992 kanununda yeni finansal araçlar konusunda
çalışma yapılması hükmü ile başlayan bu çalışmalar daha sonra İMKB'nin
yaşadığı sorunlar nedeniyle bir süre yavaş yerleşmiştir. Bu amaçla kurulan
Vadeli İşlemler Piyasası Müdürlüğü türev piyasalarını tanıtıcı çalışmalarda
bu lunnıaktad ır.
Son dönemde İMKB bünyesinde türev piyasasının başlatılması için
yasal düzenlemeler yoğunluk kazanmıştır. 558 sayılı Kanun hükmi.inde
kararnameye dayalı olarak, 23- 7-95'te Vadeli işlem ve opsiyon borsalarının
kuruluş ve çalışma esasları hakkında genel yönetmelik" ve 7-9-95'te İzmir
vadeli işlem ve opsiyon borsası yönetmeliği" . Resmi Gazete'de
yaymlanmıştır. Ancak daha sonra bu yönetmelikler 'iptal edilmiş olup şu
anda yürürlükte olan yönetmelik yoktur. Bu amaçla İMKB bünyesinde
hazırlanan
yönetmelik son şeklini almış olup Resmi Gazete'de
yaymlanmadığı için burada verilememektedir.
\ •~Finansal sözleşmelerin sermaye piyasalarına normalde olmayan-birçok
avantaj getirdikleri açıktır. Firmaların kendilerini risklere karşı korumak için
çok çeşitli hedging imkanları bu sayede ortaya çıkarken, yatırımcıların da
kazanç imkanlar111111 genişlemesi söz konusudur. Ancak bu tür piyasalar
özellikle dikkat, takip ve bilgi gerektirdiği ve normal piyasalara oranla çok
daha büyük risk taşıdığı için küçük yatırınıcılarm son derece dikkatli
yaklaşmalarını gerektirmektedir.
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