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DenizTürev, dünyada 30’u aşkın borsada 1000’den fazla ürüne erişim imkanı
vererek Türk yatırımcısına yepyeni ufuklar açacak bir hizmeti hayata geçiriyor...
Oturduğunuz yerden, bilgisayarınız aracılığı ile ABD’den petrol, Brezilya’dan
kahve veya İngiltere’den bakır almak artık hayal değil!
DENİZTÜREV’DEN TÜRK YATIRIMCISINA BİR İLK:
DÜNYA TÜREV PİYASALARI İLE BULUŞMA !..
DenizBank Finansal Hizmetler Grubu’nun Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası (VOB)’da
hizmet sunan ve bu piyasada faaliyet gösteren ilk şirketlerden biri olma özelliğini
taşıyan iştiraki TarişMenkul, geçtiğimiz aylarda adını ‘DenizTürev’ olarak değiştirmişti.
27 Nisan 2006 Perşembe günü Mövenpick Hotel İstanbul’da düzenlenen basın
toplantısı ile DenizTürev’in Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşıyan dünya türev
piyasalarına aracılık hizmeti tanıtıldı.
DenizTürev, bir yıl kadar önce ülkemizde faaliyete geçen VOB’a yönelik verdiği
hizmetlere ek olarak; yeni uygulaması ile dünyanın çeşitli bölgelerindeki 30 farklı türev
borsasına erişim imkanı sunuyor. DenizTürev’in yeni hizmeti ile erişim imkanı tanıdığı
borsalar arasında Chicago Board of Trade (CBOT), London Metal Exchange (LME)
New York Mercantile Exchange (NYMEX), Chicago Merchantile Exchange (CME),
Singapore Commodity Exchange (SICOM), South African Futures Exchange
(SAFEX), Sydney Futures Exchange Limited (SFE) ve Tokyo Commodity Exchange
(TOCOM) gibi dünyanın en büyük türev piyasaları bulunuyor. Bu piyasalarda; borsa
endeksleri, bakır, petrol, mısır, kahve gibi yüzlerce farklı üründe işlem yapılabiliyor.
DenizTürev’in yeni hizmetinin tanıtıldığı toplantıda bir konuşma yapan DenizBank
Finansal Hizmetler Grubu Başkanı Hakan Ateş, türev piyasaların Türk ekonomisi
için ihtiyaç duyulan bir piyasa olduğuna dikkat çekti. Bu piyasaların önemini
vurgulayan Ateş; türev piyasaları ile birlikte birçok kişi ve kurumun bugüne kadar
Türkiye‘de üzerinde fazla durulmayan ‘risk yönetimi’ kavramıyla tanıştıklarına işaret
etti.
Hakan Ateş ayrıca, bu piyasanın risk yönetimi için vazgeçilmez bir araç olduğunun
zamanla çok daha net olarak görüleceğini açıkladı: “Dünya vadeli işlem ve opsiyon
borsalarına erişimle birlikte, Türk şirketlerinin çok daha bilinçli hareket etmeye
başlayacaklarına inanıyoruz. Çünkü riski çok iyi yöneterek işlerindeki verimlilik ve
kârlılığı artırma şansları olacak. Örnek vakalardan herkesin öğreneceği bir şeyler var.

Dünyadaki ilk 500 firmanın büyük çoğunluğu risk yönetmede türev uygulamalarını
kullanıyor. Bu boşuna değil. Amerika’daki firmaların yüzde 95’i, Japonya’daki
firmaların yüzde 91’i, Almanya’dakilerin yüzde 94’ü, İngiltere’dekilerin ise tamamı bu
araçlardan faydalanıyor.”
Ateş sözlerini şöyle sürdürdü: “Risk yönetimi yapan şirketlerin maliyetleri düşecek,
verimlilikleri artacak. Böylece hem yurtiçinde hem de yurtdışında daha kolay rekabet
edebilir hale gelecekler. Gelecekteki fiyatların bugünden tahmin edilebilir olmasıyla da,
sanayi ve ticaretin yanı sıra tarım kesimi de bu piyasalardan sağlayacağı fayda ile pek
çok sıkıntısına çözüm bulabilecek. Bireyler, şirketler ve devlet, daha rasyonel kararlar
alabilecek, geleceği daha doğru planlayarak ülke kaynaklarının verimli kullanılmasını
sağlayabilecekler.”
Günümüz iş dünyasında eski yöntemlerle rekabet avantajı sağlamanın mümkün
olmadığını söyleyen ve uluslararası piyasaları çok yakından takip etmek gerektiğini
belirten Ateş: “Artık ulusal uluslararası diye bir ayrım kalmadı. Bütün uzmanlar,
yetkililer, gurular ‘glokalleşmeden’ bahsediyor. AB kapısındaki Türkiye için de bunlar
aynen geçerli. Yabancı sermayenin girmediği sektör ya da alan yok. Türk firmalarının
ihracat yapmadığı ülke yok. Bu ‘glokal’ arenada eski yöntemlerle varolamayız. Varolan
koşulları kendi lehimize çevirerek; rakiplerimiz arasından sıyrılmanın yöntemlerini
bulmalıyız. Özellikle verimlilik ve kârlılık açısından... DenizTürev’in yeni hizmeti riski
yöneterek lehinize çevirmenize ve bu yolla verimliliğinizi artırmanıza imkan tanıyor.
Bu, yeni dönemin rekabet sırları için yeni bir anahtar aynı zamanda.
Dünyada vadeli işlem ve opsiyon borsalarının hacmi spot piyasalarınınkinden daha
yüksek. Türkiye’nin de gideceği nokta aynı... Bugün dünyada türev borsalarının hacmi
ABD milli gelirinin 113 katı. Yani çok çok büyük rakamlardan söz ediyoruz. Böyle bir
hacimle dönen piyasaları sadece seyretmekle dünyadaki rekabetle başa çıkamayız!
Kafamızı kumdan çıkarıp; bu piyasalardan nasıl yararlanırız ona bakmak lazım...
Hizmetimiz iş dünyamıza rekabet açısından uluslararası piyasalarda büyük avantajlar
sağlayacak. Verimlilik ve kârlılık artışı ekonomimize de olumlu yansıyacaktır. Milli
çıkarlarımız için türev piyasalarının sağladığı bu fırsatların bir an önce farkına
varmalıyız!” dedi.
DenizTürev Genel Müdürü Metin Aytekin ise konuşmasında, Türkiye’de VOB’la
birlikte türev piyasalarına ilk adımın atılmış olduğunu ifade etti. Aytekin, “Sunduğumuz
yeni hizmetle, ülkemizde de bu piyasalar çok daha yaygın olarak kullanılmaya
başlanacak” dedi.
Dünya türev piyasalarını Türk yatırımcılarının ayağına getiren yeni hizmetlerini anlatan
Metin Aytekin, “Herhangi bir yatırımcının oturduğu yerden, evinden ya da ofisinden,
bilgisayarı aracılığı ile ABD’den petrol, Brezilya’dan kahve veya İngiltere’den bakır
alması artık hayal değil” dedi ve ekledi: “Müşterilerimize en hızlı ve güvenli servisi
sağlayabilmek üzere Türkiye’de 24 saat hizmet veren ilk ve tek aracı kurumuz.
Sadece türev piyasalara odaklanan DenizTürev, konusunda uzmanlaşmış ve yalnızca
bu alana konsantre olmuş deneyimli kadrosu ile hizmet sunuyor.”

DenizTürev Hakkında:
DenizBank Finansal Hizmetler Grubu’nun vadeli işlemler ve opsiyon borsalarında
hizmet sunan ve bu piyasada faaliyet gösteren ilk şirketlerden biri olma özelliğini
taşıyan iştiraki Tariş Menkul, adını DenizTürev olarak değiştirdi. Tariş Menkul Değerler
(TarişMenkul), 2002 yılında Tarişbank'ın DenizBank tarafından devralınmasıyla birlikte
DenizBank Finansal Hizmetler Grubu'na katılmıştı.
DenizBank Finansal Hizmetler Grubu’nun türev piyasalardaki kaptanı olan
DenizTürev, Şubat 2005’te açılan Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası'nda önemli bir rol
oynuyor. DenizBank Finansal Hizmetler Grubu bünyesinde belirlenen politika sonucu
DenizTürev bir ilki gerçekleştirip, aracı kurum olarak sadece türev piyasalarına
odaklandı.
DenizTürev, bu çerçevede yatırımcılara vadeli işlemlerde uzman ve etkin bir hizmet
sunmayı amaçlıyor. Şirket, yatırımcılar açısından son derece dikkatli takip edilmesi
gereken piyasada, uzmanlaşmış ve yalnızca bu alana konsantre olmuş deneyimli
kadrolarıyla hizmet sağlıyor. DenizTürev, Zorlu Grubu’nun gücü ve DenizBank’ın
dinamizmi ile sektörün önde gelen kurumlarından biri olmayı hedefliyor.
DenizTürev’in Erişim İmkanı Sunduğu Uluslararası Türev Borsaları:
-

Bolsa de Mercadorias & Futuros (BMF);
Chicago Board of Trade (CBOT);
CBOE Futures Exchange (CBOE);
Chicago Mercantile Exchange (CME);
COMEX Division of NYMEX (COMEX);
EUREX;
Euronext Interest Rate Futures (EIR);
Euronext Financials (ENXF)
Helsinki Securities & Derivatives Exchange (HEX);
International Petroleum Exchange (IPE);
Italian Derivatives Market (IDEM)
Italian Interest Rate Derivatives Market (MIF);
Kansas City Board of Trade (KCBT);
London International Financial Futures and Options Exchange (LIFFE);
London Metal Exchange (LME);
London Securities and Derivatives Exchange (OMLX);
Meff Renta Fija (MEFF R.F.);
Minneapolis Grain Exchange;
Montreal Exchange (ME);
New York Board of Trade (NYBOT);
New York Mercantile Exchange (NYMEX);
New Zealand Futures & Options Exchange (NZFE);
Singapore Commodity Exchange (SICOM);
Singapore Exchange (SGX);
South African Futures Exchange (SAFEX);

-

Sydney Futures Exchange Limited (SFE);
Tokyo Commodity Exchange (TOCOM);
Tokyo Grain Exchange (TGE);
Tokyo International Financial Futures Exchange (TIFFE)
Winnipeg Commodity Exchange (WCE).

