
Hisse Senedi
Fiyat Indeksleri

Dow-Jones Ortalamalari ve
SP 500indeksleri puan olarak ifa-

z. STllNDJIRD llND POOR'S
500 INDEKSI (SP 500)

Ancak bu formülün bir eksik
ligi "stock sp1it" duurumunda
(Sermaye arttirimina gitmeden
hisse senetlerinin sayisinin arttiril
masi = Hisse Senedi bölünmesi)
(x) hatali sonuç vermesidir, Bu
durumda, yeni baz degeri (bölen)
hesaplanarak formü1de yerine
konursa bu hatali sonuç gideri
lebilir.
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= t dönemindeki Dow
Jones Ortalamasi,

= i. hisse senedinin t
dönemindeki fiyati

= Hisse Senedi Sayisi
= Ortalama kapsamin

daki sirket sayisi
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Baz (Bölen) (t)=

baz (t) = "Stock Split" sonra-
si baz degeri

Pi (t) = i. hisse senedinin
"Stock Sp1it" sonra
si fiyati

pj (t-1) = i. hisse senedinin
"Stock Sp1it" sonra
si fiyati

n = Ortalama kapsamin-
daki sirket sayisi

Feluai DiNÇER
Menkul Kiymetler Müdürlügü

Uzmani

1. DOW - JONES
ORTALAM.Jl.SI (DJA)

1amak olanaklidir: Ilki, basit
indeksler: ikincisi ise, karmasik
indekslerdir. Basit indeksler, In
deks kapsamindaki hisse senetle
rinin göreli önemini dikkate
almadan sadece genel hisse se
nedinin fiyat düzeyini ölçmeyi
amaçlayan ve bu nedenle bütün
hisse senedi fiyatlarina esit agir
lik veren basit aritmetik veya ge
ometrik ortalamalardir. Karma
sik indeksler ise; hisse senedi fi
yatlarinin hisse senetlerinin top
lam piyasa degerleriyle agirlik
landirildigi çok sayida hisse sene
dini içeren ortalamalardir.

En eski hisse senedi fiyat in
dekslerinden olan Dow-Jones or
talamalari; ilk olarak. 8.7.1989
tarihinde The Wall Street Jour
na1'da yayinlanmistir. Dow-Jones
ortalamalari dört çesit olup; bun
lar: Dow-Jones Sinai Ortalama
(DJIA), Do.w-JonesBilesik Ortala
ma (DJCA), Dow-Jones Ulasim Or
talamasi (DJTA), Dow-Jones Hiz
metler Ortalamalaridir, (DJSA).

Dow-Jones Ortalamalari; his
se senedi fiyatlarinin basit aritme
tik ortalamalari alinarak hesapla
nir.

B. Tabsiii .EMEK
Menkul Kiymetler Müdürlügü

Kidemli Uzmani

Bu noktadan hareketle: çalis
mamizda, hisse senedi fiyatlarin
daki degismeleri ö1çen çesitli
indeksler hakkinda bilgiler sunul
maktadir.

HIsSE SENEDI FIYAT
INDEKSLERI

Hisse senedi fiyat indeksle
rini, genelde, iki ana kümede top-

GIRIs

Ülkemizde sermaye piyasa
sinin gelisimine kosut olarak Is
tanbul Menkul Kiymetler Borsa
si'nin faaliyete geçmesiyle birlik
te önem kazanan kavramlardan
birisi de "hisse senedi indeksi"
dir. Bilindigi gibi; bir veya birkaç
degiskenin zaman, mekan veya
diger özelliklere göre gösterdigi
degismelerin ölçüsüne istatistikte
indeks adi verilmektedir. Diger
bilimsel disiplinlerde de uygulan
makta iseler de, indeksler en
yaygin olarak iktisat ve isletme ile
ilgili konularin analizinde kullanil
maktadir.Indeks1er yardimiyla
üretim, tüketim veya fiyatlarin za
man içindeki gelismelerini izle
mek olanakli olmaktadir. Yine
alternatifyatirim araçlarinin geti
rilerinin cari ve/veya reelolarak
ölçülmesinde indeksler yatirimci
lara yararli bilgiler saglarlar.

(x) Hisse senetlerinin fiyatlarinin çok yükseldigi dönemlerde sirketler hisse senetlerinin alim-satim
hacmini artirmak için "Stock Split" (hisse senedi bölünmesi) karari alarak fiyatini düsürürler. Bunu
da herbir hisse senedini l'e 2 veya i 'e 3 oraninda bölerek yaparlar. "Stock Split" durumunda sirke

tin sermayesi de/tismez, degisen sadece sirkü1asyondaki hisse senedi sayisinin artmasidir. Böylecefiyati düsürülen nisse senetleri tasarruf sahipleri açisindan daha cazip hale gelmis olur.
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3. TINliNClAL T.lMES iNDEKSi

Baz dönemi 1.7. 1935'tir. In
deks degerinin hesaplanmasinda
geometrik ortalama yöntemi kul
lanilmaktadir. Asagidaki gibi he
saplanir:

FT(t) = n / pi t . it ........ PntV ~o rio Pno

FT(t) = Financial Times In-
deks degeri

nJ P1.P2 Pn
= Hisse Senedi Fiyati
= Indekse dahil hisse

senedi sayisi

n

AMEX (t) = Amerikan Borsasi
indeks degeri

A Pi (t) = i. hisse senedi fiya
tinda t döneminde
meydana gelen de
gisme (parasal - $)

n = Indekse dahil hisse
senedi sayisi.

6. AMERIKAN HiSSE SENEDI
BORSJlSI FIYAT DEGIsIM
INDEKSI

nL I:i.Pi (t)
i= 1

AMEX (t) = ------

1. VALUE LINE BILESIK
ORTJI.LAMA INDEKSI

VL(t) =

P
n

(over-the-counter/karborsa) is
lem gören ve hiçbir borsaya ko
te olmayan hisse senetlerini
kapsayan bir indekstir.

8. KORE BILEsIK HiSSE
SENEDI FIYAT INDEKSI

Bu indeks asagidaki gibi he
saplanir:

Burada,

Amerikan Borsasinda (Ameri
can Stock Exchange) islem gören
tüm hisse senetlerini kapsamina
alan bir indekstir. Fiyat ortalama
larindaki degismeleri yansitan bir
indekstir. Basit aritmetik ortalama
yöntemi ile hesaplanir. Bütün his
se senetleri fiyatlarindaki degis
melerin toplami, hisse senedi
sayisina bölünerek hesaplanir.
Formülü asagidaki gibidir:

Indeksin baz tarihi
30.6.1960'dir ve baz degeri 100'e
esittir. Geometrik ortalama yönte
mi ile hesaplanmaktadir.

= 1. hisse senedinin t
dönemindeki
degeri

= 1. hisse senedinin
baz (o) dönemindeki
degeri

= Indeks kapsaminda
ki sirket sayisi

n

F}t

5. z:iJf.SDAO - OTC FIYATINDEKSI

New York Borsasinda islem
gören bütün hisse senetlerini
kapsiyan ve 1966 yilinda olusturu
lan bir indekstir. Sanayi, ulastir
ma, hizmetler ve parasal kesim
indekslerinden olusan bilesik bir
indekstir. Bu indeks asagidaki gi
bi hesaplanir:

i (t)
LPi (t). O.(t)

NYSEC (t)= i= 1 i .50
i (t)

L Pi (o) . O (o)
i= 1

4. NEW YORK BORSASi
BIILESIK INDEKSI

Bu indeks, indekse dahil his
se senetlerinin toplam piyasa de
gerindeki degismeleri yansitir.
Baz dönemi 31. 12.1965 'tir. Bu ta
rihte New York Börsasindaki ka
yitli hisse senetlerinin fiyat
ortalamasi yaklasik 50 $oldugun
dan, indeks degerine ulasmak
için cari dönem (t) ve baz dönemi
(o) toplam piyasa degerlerinin
oranlamasi 50 ile çarpi1maktadir.
Böylece indeks degeri; parasal
cinsten baz dönemi ile cari döne
min hisse senedi fiyat ortalamala
rini karsilastirmaktadir.

Bu indeks, Menkul Kiymet
Ara.cilari Ulusal Birligi Otomatik
Kotasyon1ar (xx) - Tezgah Üstü
Piyasasi (NASDAO - OTC) fiyat
endeksidir. Mayis 1971 tarihin
den itibaren ABD'de yayinlanan
genis kapsamli bir indekstir. Bu
indeks, tezgah üstü piyasasinda

i (t)

~ Pi (t).Oi (t)
i= 1------
i (t)

L Pi (o).Qi (o)
i= 1

de edilen indekslerdir. SP 500in
deksine; önce sinai ulastirma ve
genel hizmetler indeksleri ayri
ayri hesaplanarak ve daha sonra
da bu indeksler tek bir indekste
birlestirilerek ulasilmaktadir. Bu
indeks ise asagidaki gibi he
saplanir.

SP 500 (t) =

Burada,

SP 500 (t) = Indeks degeri
Pi (t) = i. hisse senedinin t

dönemindeki fiyati
Oi (t) = i. hisse senedi sayi-

si (t döneminde)
Pi (o) = i. hisse senedinin

baz dönemindeki
fiyati

Oi (o) = Baz döneminde do-
lasimdaki i hisse se
nedi sayisi

i (t) = Sirket Sayisi

SP 500 indeksi degerleri (pu
anlari); indeksin hesaplandigi dö
nemde indeks kapsamindaki
hisse senetlerinin toplam piyasa
degerinin baz yilindaki degere
oranini göstermektedir. Bu ne
denle, bu indeks hesaplama yön
temi "Stock Sp1it" olusumundan
etki1enmez.

(xx) Kotasyon kelimesi; burada gerçek aliminda yani bir borsadaki hisse senetlerinin [iyatlari anlamindadir. Bilindigi gibi ülkemizde kotasyon kelimesi borsaya
kote edilen hisse senetleri anlaminda kullanilmaktadir.



Pit· Qit

Pio· %0

SONUÇ

Alternatif yatirim araçlarinin
fiyatlarinin ve/veya getirilerinin
ölçülmesi basit ya da karmasik in
dekslerle yapilir. Ancak bir yati
rim araci olarak hisse senedi
diger yatirim araçlarindan olduk
ça farklidir. Bu nedenle; bugün
dünyada ve hatta ülkemizde de
gisik hisse senedi fiyat indeksle
ri kullanilmaktadir. Hisse senedi
fiyat indekslerinin, islevlerini ye
rine getirebilmeleri için çok kisa
sürede hazirlanabilmeleri, kap
samlarinin çok dar ve hesaplama
yöntemlerinin de basit olmasi
gerekir.

orani, hisse senedinin toplam pi
yasa degerinin baz dönemi piya
sa degerine göre degisimini ifade
etmektedir. Bu oran, ayni zaman
da satin alinan bir hisse senedinin
sürekli elde tutulmasi ve serma
ye artirimlarina katilma durumun
da degerinin degismesini de
göstermektedir. Ancak, sermaye
artirimina gidildiginde bu oran
düzeltilmektedir.

Pit·· qit- ---x 100

Pio' Qio

= i hisse senedinin
baz dönemi fiyati

= i hisse senedinin t
dönemindeki fiyati.

= i hisse senedinin
baz dönemi hisse
sayisi.

= i hisse senedinin t
dönemindeki hisse
sayisi

Ülkemizde, son yillardaki
önemli gelismelerden biriside, Is
tanbul Menkul Kiymetler Borsasi
nin (IMKB) faaliyete geçmesidir.
Bu gelismeyle birlikte ülkemizde
yeni ve önemli bir ekonomik gös
terge de ortaya çikmistir. Bu gös
terge, IMKB indeksidir. Bu
indekse, borsanin birinci pazarin
da islem gören 45 sirket dahil
edilmis ve agirliksiz olarak düzen
lenmistir. Bu nedenle, her hisse
senedi fiyatindaki göreli degis
meler dikkate alinmaktadir. 1986
Ocak ayi agirlikli ortalama fiyat
laribazdönemi olarak kabul edil
mistir. Indeks, asagidaki gibi
hesaplanmaktadir.

45

_1 L
IMKBt= 45 i = 1

"id. ISTANBUL MENKUL
KiYMETLER BORSASi
INDEKSI

= Indekse dahil hisse
senedi sayisi

= i. hisse senedinin
cari dönemdeki ay
lik ortalama fiyati,

= i. hisse senedinin
baz dönemindeki
aylik ortalama fiyati.

9. BANKA VE EKONOMIK
YORUMLAR DERGISI
INDEKSI

Ülkemizde yayinlanan ilk in
dekstir. Indeksin baz dönemi
1974'tür ve aylik olarak yayinlan
maktadir. Indeks yaklasik 40 his
se senedini kapsamaktadir. Bu
indeks asagidaki gibi hesaplanir:

n

Burada,

Indekse dahil hisse se
netlerinin cari dönem
kapanis [iyatlari toplami

Indeks Degeri =.- ------
Indekse dahil hisse se
netlerinin baz dönemi
kapanis [iyatlari toplami


