Sermaye Piyasas Kurulunun 05.3.2004 Tarih ve 9/216 Say l Karar
Menkul K ymet Yat r m Fonlar , Emeklilik Yat r m Fonlar ve Yat r m Ortakl klar nca 'MKB Tahvil
Bono Piyasas Kesin Al m Sat m Pazar 'nda 'leri Valörlü Olarak '0lem Gerçekle0tirilmesine
'li0kin Genel kurallar ve De4erleme Esaslar
(2004/9 say l SPK Haftal k Bülteninde yay nlanan metnin, 2004/11 say l
Bülteninde duyurulan de4i0ikliklerle güncellenmi0 halidir)

SPK Haftal k

Genel '0lem Kurallar
Yat r m fon ve ortakl klar nca:
1. Hazine ihalelerinden yap lan al mlar ve saat 14:00’ten sonraki 1 gün valörlü i!lemler haricinde, ileri
valörlü al m yap larak pozisyon aç lmas mümkün de$ildir.
2. Portföydeki bir k ymetin ileri valörlü sat lmas mümkün olmakla beraber bu tür bir i!lem
gerçekle!tirilirken fonun likidite ihtiyac n n dikkate al nmas gerekmektedir.
3. Daha önce portföydeki bir k ymetin ileri valörlü sat lm ! olmas durumunda ayn k ymetin, ayn
valörle ve en fazla ayn tutarda al nmas mümkündür.
4. Portföyde olmayan bir k ymetin ileri valörlü sat lmas mümkün de$ildir.
5. Daha önce ileri valörlü sat lan bir k ymetin, tekrar ayn gün valörlü veya ileri valörlü sat lmas
mümkün de$ildir.
Gerçekle!tirilen ileri valörlü i!lemlerin de$erleme esaslar a!a$ da aç klanmaktad r.
De4erleme Esaslar
-leri valörlü al nan D-BS’ler valör tarihine kadar di$er D-BS’lerin aras na dahil edilmez. -leri valörlü
sat lan D-BS’ler ise valör tarihine kadar portföy tablosunda kalmaya ve de$erlenmeye devam eder.
-leri valörlü D-BS al m ve sat m i!lemleri ayr bir vadeli i!lem sözle!mesi olarak de$erlenir. -!lem
tutarlar ise valör tarihine kadar takastan alacak veya takasa borç olarak takip edilir.
-leri valörlü sözle!menin de$eri al ! ve sat ! i!lemlerinde ayn yöntemle hesaplan rken i!lem al ! ise
(+) pozitif, sat ! ise (-) bir de$er olarak portföy tablosuna yans r. Ayn valörde ve ayn nominal de$erde
hem al ! hem de sat ! yap lm ! ise portföy tablosunda her iki i!lem ayn de$erde fakat al ! i!lemi (+)
sat ! i!lemi ise negatif (-) olarak gözükecektir. Bu !ekilde açt $ pozisyonu ters i!lemle kapatm ! olan
fonlarda bu i!lemler portföy de$eri üzerinde bir etki yaratmayacakt r.
-leri valörlü i!lemlerin de$erlemesi ise a!a$ daki formüle göre yap lacakt r:
-!lemin De$eri = Vadesonu De$eri /(1+Bile!ik Faiz/100)

(vkg/365)

Vade Sonu De$er : Al m sat m yap lan D-BS’in nominal de$eri
Bile!ik Faiz : Varsa de$erleme gününde -MKB’de valör tarihi i!lemin valör tarihi ile ayn olan i!lemlerin
a$ rl kl ortalama faiz oran , yoksa de$erleme gününde -MKB’de ayn gün valörlü gerçekle!en
i!lemlerin a$ rl kl ortalama faiz oran , yoksa en son ayn gün valörlü olarak i!lem gördü$ü gündeki
ayn gün valörlü i!lemlerin a$ rl kl ortalama faiz oran , bu da yoksa ihraç tarihindeki bile!ik faiz
oran d r.
Örne$in:
-!lemin valörü 11.03.2004 ve de$erleme tarihi 27.02.2004 ise de$erleme i!leminde kullan lacak faiz
oran a!a$ daki öncelik s ras na göre seçilir.
1. 27.02.2004 tarihinde gerçekle!en 11.03.2004 valörlü i!lemlerin a$ rl kl
2. 27.02.2004 tarihinde gerçekle!en 27.02.2004 valörlü i!lemlerin a$ rl kl
3. 26.02.2004 tarihinde gerçekle!en 26.02.2004 valörlü i!lemlerin a$ rl kl
4. 25.02.2004 tarihinde gerçekle!en 25.02.2004 valörlü i!lemlerin a$ rl kl
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ortalama faiz oran
ortalama faiz oran
ortalama faiz oran
ortalama faiz oran

5. …
6. -hraç tarihindeki a$ rl kl ortalama faiz oran
VKG : -lgili k ymetin itfa tarihi ile valör tarihi aras ndaki farkt r. Örne$in 27.04.2005 tarihinde itfa olacak
bir k ymet için 19.03.2004 tarihi valörlü i!lem yap lm ! ise VKG=404 olacakt r. Valör tarihi ve itfa tarihi
de$i!meyece$inden, valör tarihine kadar yap lan tüm de$erleme i!lemlerinde VKG say s da
de$i!meyecektir.
Örnek 1 - '0lem Yap ld 4 Gün Yap lan De4erleme
Menkul K ymet Tan m : TRT270405T18
-tfa Tarihi
: 27.04.2005
Sat ! -!lemi Tarihi
: 26.02.2004
De$erleme Tarihi
: 26.02.2004
-!lemin Valör Tarihi : 19.03.2004 Cuma
VKG (Vadeye Kalan Gün) = 404 (27.04.2005 - 19.03.2004)
-lgili K ymetin 19.03.2004 valörlü i!lemlerinin a$ rl kl ortalama bile!ik faiz oran : 24,12 %
-!lemin De$eri= Vadesonu De$eri /(1+Bile!ik Faiz/100) (vkg/365)
= 100.000 / (1+ 24,12 / 100) (404/365)
= 78.728,38
-!lem al ! ise Portföy De$eri = 78.728,38 TL
-!lem sat ! ise Portföy De$eri = - 78.728,38 TL’dir
Portföy Tablosunda Gösterim:
Hisse Senetleri

60.000

ABC Hisse Senedi

1 lot

22.000

DEF Hisse Senedi

1 lot

38.000

Tahvil Bono

160.000

TRT260105T12

1 lot

82.199

TRT270405T18

1 lot

77.801

-leri Valörlü -!lemler

-78.728

TRT270405T18 Sat !

1 lot

-78.728

Portföy De4eri

141.272

Nakit

10.000

Takastan Alacaklar

78.728

Takasa Borçlar (-)

0.000

Fon Toplam De4eri

230.000

A$ rl kl ortalama faiz oran ndan sat ! i!lemi gerçekle!tirildi$i varsay lm !t r. Bunun sonucunda i!lem
tutar (ve dolay s yla takastan alacaklar tutar ) de$erleme tutar na e!it olmaktad r. Valör tarihine kadar
Takastan Alacaklar tutar sabit bir !ekilde izlenmeye devam edecektir.
Örnek 2 - Ertesi Gün De4erleme
Menkul K ymet
Tan m
-tfa Tarihi
De$erleme Tarihi
-!lemin Valör Tarihi

: TRT270405T18
: 27.04.2005
: 27.02.2004
: 19.03.2004 Cuma
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VKG = 404 * (27.04.2005 - 19.03.2004)
-lgili K ymetin 19.03.2004 valörlü i!lemlerinin a$ rl kl ortalama bile!ik faiz oran : - **
-lgili K ymetin ayn gün valörlü i!lemlerinin a$ rl kl ortalama bile!ik faiz oran : 23,96 %
-!lemin De$eri = Vadesonu De$eri /(1+Bile!ik Faiz/100) (vkg/365)
= 100.000 / (1+ 23,96 / 100) (404/365)
= 78.840,86
-!lem al ! ise Portföy De$eri = 78.840,86 TL
-!lem sat ! ise Portföy De$eri = - 78.840,86 TL’dir
* VKG hesab nda de$erleme tarihi yerine valör tarihi dikkate al nd $ ndan VKG say s
de$i!memektedir.
** TRT270405T18 tan ml k ymet 27.02.2004 tarihinde 19.03.2004 valörlü i!lem görmemi!tir. Bu
nedenle de$erlemede söz konusu k ymetin 27.02.2004 tarihindeki ayn gün valörlü i!lemlerinin a$ rl kl
ortalama bile!ik faiz oran olan 23,96 % kullan lacakt r.
Portföy Tablosunda Gösterim:
Hisse Senetleri

62.000

ABC Hisse Senedi

1 lot

23.000

DEF Hisse Senedi

1 lot

39.000

Tahvil Bono

161.000

TRT260105T12

1 lot

82.990

TRT270405T18

1 lot

78.010

-leri Valörlü -!lemler
TRT270405T18
Sat !

78.841
1 lot

78.841

Portföy De4eri

144.159

Nakit

10.000

Takastan Alacaklar

78.728

Takasa Borçlar (-)

0.000

Fon Toplam De4eri

232.887

Örnek 3 – Al 0 '0lemi 'le Pozisyon Kapatma
Menkul K ymet Tan m
-tfa Tarihi
Al ! -!lemi Tarihi
De$erleme Tarihi
-!lemlerin Valör Tarihi

: TRT270405T18
: 27.04.2005
: 01.03.2004
: 01.03.2004
: 19.03.2004 Cuma

VKG = 404 * (27.04.2005 - 19.03.2004)
-lgili K ymetin 19.03.2004 valörlü i!lemlerinin a$ rl kl ortalama bile!ik faiz oran : 23,92 %
-!lemin De$eri = Vadesonu De$eri /(1+Bile!ik Faiz/100) (vkg/365)
= 100.000 / (1+ 23,92 / 100) (404/365)
= 78.869,03
-!lem al ! ise Portföy De$eri = 78.869,03 TL
-!lem sat ! ise Portföy De$eri = - 78.869,03 TL’dir
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Portföy Tablosunda Gösterim:
Hisse Senetleri

62.000

ABC Hisse Senedi

1 lot

24.000

DEF Hisse Senedi

1 lot

38.000

Tahvil Bono

161.135

TRT260105T12

1 lot

83.050

TRT270405T18

1 lot

78.085

-leri Valörlü -!lemler
TRT270405T18 Al !

0
1 lot

78.869

TRT270405T18 Sat !

-78.869

Portföy De4eri

223.135

Nakit

10.000

Takastan Alacaklar

78.728

Takasa Borçlar (-)

-78.869

Fon Toplam De4eri

232.994

A$ rl kl ortalama faiz oran ndan al ! i!lemi gerçekle!tirildi$i varsay lm !t r. Bunun sonucunda i!lem
tutar (ve dolay s yla takasa borçlar tutar ) de$erleme tutar na e!it olmaktad r. Sat ! i!lemi ayn valörde
al ! i!lemi ile kapat lm ! olup, ileri valörlü i!lemler toplam 0 olmu!tur. Di$er yandan al ! i!lemi daha
önce gerçekle!tirilmi! olan sat ! i!lemine göre dü!ük bir faiz oran ndan (daha yüksek bir fiyattan)
gerçekle!tirildi$inden i!lemler sonucunda bir zarar olu!mu!tur. Zarar tutar ise takasa borçlar ile
takastan alacaklar aras ndaki fark kadard r. Bu tutar birim fiyata yans m !t r.
Valör Günü De4erleme
Sadece ileri valörlü sat ! yap lm ! ise valör günü itibariyle ilgili k ymet ve sat ! i!lemi portföy
tablosundan ç kart lacakt r. Takas gerçekle!mi! oldu$undan Takastan Alacaklar hesab da
kapanacakt r.
Sat ! i!leminden sonra al ! i!lemi ile pozisyon kapat lm !sa, valör gününde her iki i!lem de portföy
tablosundan ç kart lacak, ilgili k ymetse portföyde izlenmeye devam edecektir. Ayr ca takas hesaplar
da kapat lacakt r.

4

