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20.yüzyilin son çeyreginde dünyada önemli gelismeler yasanmistir.Bilim ve
teknolojideki hizli gelismeler, uluslararasi ticarete de yansimistir.Dünya ticaretinde sinirlarin
ortadan kalkmasi, rekabet kavramini küresellestirmistir. Bu uluslararasi tic aret ortaminda,
yeni pazar arayislari ön plana çikmaktadir.
Bu hizli dönüsüm sonucunda, gelismekte olan ülkelerin sermaye piyasalari ilgi odagi
haline gelmistir. Türkiye’de bu ülkelerden biridir. Yabanci yatirimcilar, gelismekte olan
ülkelein sermaye piyasalarindan yararlanip maksimum deger kazanmayi amaçlamaktadirlar.
Bunun sonucunda, deger kavraminin ve degerleme yönteminin önemi artmistir.
Uluslararasi ticarette, maksimum kazanç saglayabilmek açisindan sirketlerin gerçek
degerinin bilinmesi gerekmektedir. Geleneksel degerleme yöntemleri, 1990’li yillara kadar
yatirimcilara bu konuda fayda saglamistir. Son yüzyilda ise, bu yöntemler iletisim ve bilim
teknolojisinin hizla gelistigi ve belirsizligin yüksek oldugu ortamlarda giderek yetersiz
kalmaktadir. ‘Gerçek Opsiyonlar’ adi verilen degerleme teknigi bu yeni dönüsüm ortaminda
önem kazanmaya baslamaktadir. Dünyada bile, yeni kullanilmaya baslanmis olan bu teknik,
finanstaki opsiyon degerleme teorisinin, kapasite arttirimi, yeni faaliyet alanlarina giris çikis
gibi gerçek yatirim kararlarina uygulamayi hedeflemektedir.
Dünyadaki bu dönüsümleden maksimum ölçüde yararlanabilmek, yatirimcilara daha
iyi yön verebilmek amaciyla tez konusu olarak ‘Gerçek Opsiyonlar ve Degerleme
Yöntemleri’ seçildi. Bu çalisma bes bölümden olusmaktadir.
Ilk bölümde, deger kavrami, aktiflere göre degerleme, piyasa çarpanlarina göre
degerleme ve özsermaye degerleme modelleri ele alindi. Buna ilaveten günümüzüm modern
degerleme teknikleri üzerinde duruldu. Bu modeller, örneklerle daha açik bir sekilde anlatildi.
Ikinci bölümde ise, opsiyonun tanimi, opsiyon fiyatini etkileyen faktörler ve opsiyon
fiyatlama modelleri yer almaktadir. Opsiyon fiyatlama modelleri olarak Black Scholes ve
Binom Modeli örneklerle anlatildi.
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Üçüncü bölümde gerçek opsiyon tanimi, gerçek opsyonlarda belirsizlik durumlari ve
gerçek opsiyonlarin geleneksel degerleme teknikleri ile karsilastirilmasi ele alindi. Gerçek
opsiyon modelleri olan genisleme, erteleme ve vazgeçme modelleri tanimlanip, örnekler
verildi.
Dördüncü bölümde, indirgenmis nakit akimlari yöntemi ile gerçek opsiyonlar yöntemi
kullanilarak belirsizlik ortaminin yüksek oldugu (petrol fiyatlari v.b.) durumda firma degeri
hesaplanmaya

çalisildi.

Indirgenmis

nakit

akimlari

yöntemi

tek

senaryo

üzerine

yogunlasirken, gerçek opsiyonlar- indirgenmis nakit akimlari yönteminin tamamlayicisiiçinde bulunulan firsatlari da göz önüne alarak, firmanin sahip oldugu katma degeri gerçege
en yakin olarak hesaplamaktadir. Gerçek opsiyonlar, bir projeyi veya hisse senedini mevcut
isin projenin indirgenmis nakit akimlari degeri + proje içinde yer alan opsiyonlar olarak
degerlendirmektedir.
Sonuç olarak, gerçek opsiyonlar yöntemi, 21.yy giderek önem kazanan ve daha
saglikli hesaplama teknigi ile diger degerleme yöntemlerinden ayrilmaktadir. Belirsizligin
yüksek oldugu ortamlarda, diger degerleme yöntemlerine göre daha tutarli sonuçlar
vermektedir.
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1. DEGERLEME KAVRAMI
Finansal ve reel bütün varliklar bir degere sahiptir. Bu varliklar hangi yapida olursa
olsun degerlemeye tabi tutulabilirler.
fiyatinin tespit edilmesidir.

1

Bir varligin, degerlemeye konu olmasinin sebebi,

Bir varligin fiyatini, arz ve talep belirlemektedir. Elde edilen

piyasa fiyati, o varligin gerçek degerini her zaman yansitmayabilir. Bu nedenle, yatirimlarin
ve yatirim araçlarinin gerçek degerlerin belirlenmesi ve bu yatirimlarin ürettikleri degerin
tespitiyle, piyasa fiyatiyla gerçek degerin esit olup olmadigi ortaya çikar.
Deger kavraminin, bakis açisina göre yorumu degisebilir. Degerin ekonomik olarak
ifadesi, degisim sürecinde mal ve hizmete sahip olma gücüdür. Deger, bir varligin karsiliginda
alinabilecek tutar, kullanim degeri ve o varligin sagladigi toplam fayda olarak da
tanimlanabilir.
Degerleme, isletmenin sahip oldugu varlik ve kaynaklarin belirli bir tarihteki cari
degerlerinin para birimi ile ifadesidir. Herhangi bir varligin degeri, gelecekteki nakit
akimlarinin bu günkü degeridir. Degerlemedeki en önemli girdiler sunlardir:2
•

Nakit akimi

•

Zaman

•

Risk
Gerçek degerin belirlenmesinde, nakit akimlarinin dogru tahmini, nakit akimlarina

konu alan dönem sayisi (zaman) ve nakit akislarinin indirgeme oranlarinin dogru saptanmasi
önemli rol oynar.
Bir varligin degeri, onun fiyatini belirler. Varliklarin piyasa degerleri ile gerçek
degerleri arasindaki iliski su sekildedir.

Tablo 1: Varliga Iliskin Deger Karsilastirmalari:
1
2

Köse,Abdurrahman; Active Dergisi, Banka Degerlemesi:Indirgenmis Nakit Akimlari Yaklasimi, 2003, s.1
Lawrence j. Gitman; Principles of Managerial Finance, Harper Collins Publishers, Sixth Edition, 1991, s.205
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Deger Karsilastirmasi

Degerleme Sonucu

Izlenecek

Tutum(Yatirim

araci elde varsa/ yoksa)
Piyasa degeri>Gerçek degeri

Pahali

Sat/Alma

Piyasa degeri= Gerçek degeri

Dengeli

Pozisyon Koru/Islem Yapma

Piyasa degeri<Gerçek degeri

Ucuz

Satma/Satin al

Kaynak: Gürbüz Osman, Ergincan Yakup; a.g.e. s.7

Yukaridaki tabloyu yorumlayacak olursak; açiga satis yapacaktir.
•

Yatirimcinin degerledigi varligin piyasa degeri gerçek degerinin üzerinde ise ve elinde
bulunuyorsa, yatirimci varligi satacaktir; elinde degilse açiga satis yapacaktir.

•

Piyasa dengede ise, yatirmci pozisyonu koruyacaktir. Baska bir pozisyon almaya
gerek yoktur.

•

Varligin, piyasa degeri gerçek degerin altinda ise yatirimci uzun pozisyona girecektir
ya da kisa vadeli karlar için spekülatif hareketlerde bulunacaktir.

1.1.AKTIFLERE GÖRE DEGERLEME
1.1.1.Defter Degeri
Defter degeri, varliklarin muhasebe kayitlarina göre belirlenmis degeridir. Isletmenin
aktif toplamindan borçlarinin düsülmesiyle ile bulunan özvarligin, çikarilmis hisse senedi
sayisina bölünmesi ile elde edilir.

3

Özsermaye*1000
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www.yatirimfinansmanmenkuldegerler.com,Yatirimci El Kitabi, Yatirim Sözlügü.
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Hisse Basina Defter Degeri = ––––––––––––––––––
Ödenmis Sermaye

1.1.2.Tasfiye Degeri
Bir firmayi olusturan varliklarin parçalar halinde elden çikarilma degeridir. Bir baska
ifade ile eger sirketin varliklari satilirsa, bunlardan elde edilecek nakit degerdir. 4 Bu deger,
sirketin varliklari için ödenebilecek minimum degerdir. Eger bir varligi, tasfiye degerinden
daha düsük degerden elde etme imkani varsa ve o an bu varligi tasfiye degerinden elden
çikaracak olursak, kesin kar söz konusudur. 5
Tasfiye degerini hesaplarken, uygulamada bazi güçlüklerle karsilasilabilir. Örnek
verecek olursak, yari mamullerin tasfiye degerlerinin belirlenmesidir.
1.1.3. Piyasa Degeri
Bir varligin piyasa kosullarinda arz ve talebe göre belirlenen degeridir. Eger varlik,
borsaya kote olmussa, onun piyasadaki degeri ayni zamanda borsa degerini göstermektedir.
Pazardaki arz ve talep kosullarina göre, o varligin piyasa degeri gerçek degerinin altinda ya da
üstünde dalgalanabilir. Yatirimcinin pozisyon alirken, bu varligin sahip oldugu degeri iyi
yorumlamasi gerekir.
1.1.4. Isleyen Tesebbüs Degeri
Herhangi bir varligin, çalisir durumda satilmasi halinde elde edilen degerdir.
Isletmenin bir bütün olarak devredilmesi halinde bulunacagi toplam deger olarak kabul edilir.
Bu degerin belirlenmesinde bir sirketin sahip oldugu gayrimenkuller, kullandigi teknoloji, is
göreni ve diger maddi ve maddi olmayan degerlerinin dikkate alinmasi gerekir. Tüm varlik
degerinden, tüm borçlar düsüldükten sonra elde edilen isleyen tesebbüs degerindeki fark,
toplam varlik degerinin hesaplanmasindadir. Tasfiye degerinde, varliklarin zorunlu satisi ile
elde edilecek deger toplam varlik degerini verirken, isleyen tesebbüs degerinde

bütün

varliklarin cari piyasa degeri dikkate alinmakta buna sirketin markasinin piyasada yarattigi
deger ve piyasa payini ifade eden serefiye degeri de eklenir. Isleyen tesebbüs degeri bir varlik
için ödenecek en yüksek degerdir

4

Harrington,R. Diana, Corporate Financial Analysis,Thomson Corporation,2004,s.s.258
Hawawini, Gabriel; Finance for Executives Managing for Value Creation, Valuing and Acquiring A Business,
Vice Presidebt Publisher, 2002, s.389-390
5

5

1.1.5. Ikame Degeri
Herhangi bir varligin ikame degeri, o varlikla benzer niteliklere sahip baska bir varligi
o günün kosullarina göre yerine koyma maliyetidir. Ikame maliyeti sadece o varligi yerine
koyma maliyetini içermez. Bunun yani sira, o varlik ilismis ek maliyetleri de içerir. Örnek:
Tasima maliyetleri ve vergiler v.s.
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1.1.6. Net Aktif Degeri
Bütün varliklar satilip, borçlar ödendikten sonra elde kalan tutar net aktif degeri verir.
Çalisir durumdaki bir sirketin net aktif degeri ile mali açidan zorluklar içerisinde olan bir
sirketin net aktif degeri farklilik gösterir. Net aktif degeri yaklasimi, kisa bir faaliyet döneme
sahip olup,yeterince kar elde etmeyen sirketlere uygulanmasi daha makuldür. Bu yaklasimda
bilanço kalemlerinde bazi düzeltmelere ihtiyaç duyulur. Özellikle duran varliklarin gerçek
degerini ortaya koyacak bir yöntemin seçilmesi gerekir. Gerekli düzeltmelerden sonra,
özsermeye degeri hisse senedi sayisina bölündügünde hisse senedi basina net aktif degere
ulasilir.
1.1.7. Gerçek Deger
Isletmenin yönetimi, varlilari, gelecekteki karlarinin görünümü ve kazançlari dâhil
olmak üzere hesaplanan degerdir. Ortakligin gelecekteki kazançlari bir kapitalizasyon orani
ile bugünkü degere indirilip, bunlarin toplami pay senedinin gerçek degerini verir.
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1.2.PIYASA ÇARPANLARINA GÖRE DEGERLEME
1.2.1.Fiyat / Kazanç Orani
Hisse senedinin piyasa degerinin, sirketin yillik net karina oranlanmasiyla elde edilir. 8
Baska bir ifadeyle, hisse senedi kapanis fiyatinin hisse basina kara bölünmesiyle bulunan
orandir.

Fiyat/Kazanç Orani: ( Hisse Fiyati) * ( Sirketin net dönem Kari/ Toplam Hisse Senedi Sayisi )

6

http://www.vanweyenbergh.com/fair_replacement_value.html, What is replacement Value?
Kulunyor, Nüvit; Pay Senedi Degerleem ve Bir Örnek Olaya Uygulama, IMKB Kütüphanesi,Istanbul, 1986,
s.4
8
Damadoran, Aswath; Book Value Multiples, www.stern.nyu.edu.tr.s.2
7

6

Bir hissenin Fiyat/ Kazanç oraninin geçmis uzun vadeli trendlerde de sektördeki diger
hisselere göre yüksek olmasi iki sekilde yorumlanabilir:
a. Piyasa sirketin gelecek dönemlerdeki net kardaki büyümenin yüksek olacagini
beklemektedir.
b.

Hisse senedi basina dagitilacak temettüleri ve sermaye kazancini beklenenden
daha düsük oranlarla iskonto etmektedir. Bu da sirketin yönetimine duyulan
güvenden, sirketin seffafligindan veya mali bünyesinin saglamligindan
kaynaklanabilmektedir.

1.2.2.Firma Degeri/ Net Kar
Firma Degeri/ Net Kar , Fiyat/ Kazanç oranindan farkli olarak sirketin net borçluluk
miktarini da dikkate alir.
Firma Degeri/ Net Kar : (Piyasa Degeri+Net Finansal Borçlar) / Sirket Net Dönem Kari
1.2.3. Piyasa Degeri/ VAFÖK
VAFÖK: Isletmenin vergi, amortisman, finansman gelir ve giderlerinden bagimsiz
olarak faaliyetleri ile ne derece karli isledigini gösterir. VAFÖK, esas faaliyet karliligina
amortisman giderlerinin eklenmesi ile bulunur. 9 Kisacasi, VAFÖK sirketin vergi, faiz gelir ve
giderlerinden ve amortismandan ayri olarak faaliyetlerinden elde ettigi kari gösterir.
Amortismanin hesaba katilmasi ile VAFÖK faaliyetlerden elde edilen nakit akimlarinin bir
yaklasik bir göstergesi olabilmektedir. Sirket yüksek borçlu bir sirket bile olsa VAFÖK’ün
yüksek olmasi halinde gelecek dönemlerde finansal borçlarini faaliyetlerden elde ettigi nakit
akimlari ile azaltabilecek ve böylece finansman giderlerinin azalmasiyla net karinda da artis
olabilecektir.
VAFÖK (EBITDA): Faaliyet kari+ Faiz harcamalari+Amortisman Giderleri
Piyasa

Degeri/VAFÖK , hisse senedi kapanis fiyatinin en son hisse basina VAFÖK’e

bölünmesiyle elde edilir.
Piyasa Degeri/ VAFÖK: (Hisse Fiyati)*( VAFÖK+ Sirketin Toplam Hisse Senedi
Sayisi)

9

www.disyatirim.com, Piyasa, sirketin birim satis basina ne kadar vergi biçmektedir?
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1.2.4. Firma Degeri / VAFÖK
Bu oran, Piyasa degeri/ VAFÖK oranindan farkli olarak sirketin net borçluluk oranin
göz önüne alir.
Firma Degeri/ VAFÖK: ( Piyasa Degeri+ Net Finansal Borçlar )/ VAFÖK
Örnek 1: A Sirketi Bilançosu asagidaki gibidir:10 Hesaplamalari kolaylastirmak için sirketin
1 yillik bir sirket oldugu, böylece bilançodaki amortisman rakamlarinin ilk yil gerçeklesen
amortisman giderleri oldugu varsayilmistir.

Varliklar:
Dönen Varliklar:
Nakit ve Nakdi Degerler

200.000 $

Ticari Alacaklar

300.000 $

Stoklar

400.000 $

Toplam Dönen Varliklar

900.000 $

Duran Varliklar
Bina ve Teçhizat (Brüt)

4.200.000 $

Amortisman

1.200.000 $

Net

3.000.000 $

Patent (Brüt)

650.000 $

Amortisman

50.000 $

Net

600.000 $

Toplam Varliklar

4.500.000$

Yükümlülükler:
Ticari Borçlar
10

800.000 $

Pratt, P. Shannon; The Markets Approach to Valuing Businesses, John Wiley& Sons,Inc.,2001, s.7
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Borç Senetleri

600.000 $

Uzun Dönemli Borçlarin Cari Dönenle Ilgili Kismi
Uzun Dönemli Borçlar

400.000 $
2.000.000 $
3.800.000 $

Hisselerin Piyasa Degeri

1.800.000 $

A Sinifi hisseler : Oy hakkina sahip ortaklar

800.000 $

( 400,000 hisse senedi kayitli, 320,000 hisse ödenmemis )
B Sinifi: Oy hakki olmayan ortaklar

1.000.000 $

( 800,000 hisse sendi kayitli, 400,000 hisse ödenmemis )
Dagitilmayan Karlar

520.000 $

Toplam Yükümlülükler ve Özkaynaklar

4.500.000 $

A Sirketinin Gelir Tablosu asagidaki gibidir:
Satislar

10.000.000 $

Satilan Malin Maliyeti

6.000.000 $

Brüt Kar

4.000.000 $

Faaliyet Giderleri

2.500.000 $

Faaliyet Kari

1.500.000 $

Finansman Giderleri

300.000 $

Dönem Kari

1.200.000 $

Vergi ve Yasal Yükümlülükler (%20)

240.000$

Dönem Net Kari

960.000$

a. Fiyat/Kazanç oranini bulunuz.
b. Firma degeri/ Net Kar oranini bulunuz.
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c. Piyasa Degeri/VAFÖK oranini bulunuz.
d. Firma Degeri/ VAFÖK oranini bulunuz.

a. Fiyat/Kazanç Orani: 1.800.000* (960.000)= 1.88
b. Firma Degeri/ Net Kar : (1.800.000 + 3.000.000) / 960.000= 5
c. Piyasa Degeri/VAFÖK: 1.800.000 / (1.500.000 + 1.250.000 )= 0.65
d. Firma Degeri/VAFÖK: (1.800.000 + 3.800.000 )/ 3.050.000=1.74

1.3. ÖZSERMAYE DEGERLEME MODELLERI
Özsermaye degerleme modelleri, gelecekteki nakit akislarini belli bir oranda (
yatirimcinin risk unsurunu yansitacak sekilde) iskonto ederek özsermayenin degerini
hesaplamaya çalisir. Özsermaye degerini belirlemede iki önemli model kullanilir.

1. Indirgenmis Kar Payi Modeli
2. Özsermayeye Özgü Serbest Nakit Akimi

1.3.1. Indirgenmis Kar Payi Modeli (Dividend Discount Model –DDM)
Bu model, özsermaye degerleme modelinin temeli olarak kabul edilebilir. Özsermaye
degerlemede, DDM önemi tartisilmazdir. Herhangi bir degerleme modeli, DDM ile tutarli
olmalidir. Baska bir ifade ile bir degerleme modelindeki degiskenler-nakit akimlari, defter
degeri, kar payi oranlari- DDM yer alan degiskenler ile tutarli olmalidir. Aksi halde yanlis bir
degerleme yapilir.
DDM önemi, modelin temel prensiplerinden kaynaklanir. Açik bir ifade ile DDM bir
hisseyi degerlerken, paranin zaman degerini, nakit girislerini ve nakit çikislarini göz önüne
alir.
Farz edelim ki, yilin ilk gününde bir hisse senedi satin alindi ve yilin son gününde de
bu hisse senedi satildi. Kar paylari, hisse senedi satilmadan önce ödendi. Yil içinde toplam
getiri, alinan kar paylari ile hisse satis fiyatindan kaynaklanan sermaye gelirleri toplamidir.
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Örnek: Yilbasinda 1000$ degerinde bir A hisse senedi satin aldik. Hissenin beklenen kar payi
ödemesi 50$'dir dir. Yil sonunda hisse 1100 $ satildi. Toplam getiri nedir? 11

Kar Payi + Sermaye Kazanci
Toplam Getiri = –––––––––––––––––––––––––––
Baslangiçtaki Yatirim

50 + ( 1100 –1000 )
A Hissesinden Beklenen Toplam Getiri = ––––––––––––––––– = %15
1000

Baska bir ifade ile,
D1 + (P1 – P0 )
K= ––––––––––––
P1
K: Hisse senedi yatirimindan beklenen getiri orani
D: Kar paylari
P: Hisse Fiyati
Bu örnekte, hisse senedinin cari fiyati, gelecek yil sonunda %15 getiri saglayacagini
yansitiyor. Yil sonundaki bu getiri kesin degildir. Bu, hisse senedinin %50 kar payi
dagitmasina ve hisse satis fiyatinin yil sonunda 1100 $ ulasmasina baglidir. Bir yatirimcinin
bir hisseye ödemek istedigi fiyat, toplam nakit girislerinin iskonto edilmis degerine esittir. Bir
formülle ifade edersek,

D1 +P1

11

Barker, Richard; Determinig Value Valuation Models and Financial Statements, Prentice Hall,2001,s.18-19-20
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Po = –––––––––––
1+k

Po, hisse senedinin cari fiyati, hissenin gelecekteki fiyatina (P1) bagli olarak gösterilir.
Bu sekilde deva m edersek,

D2 +P2

P1 = ––––––––––
1+k

Hisse senedi cari fiyati suna esittir:

D1 + (D2 +P2 )
D1 +P1

1+K

Po = ––––––––– = –––––––––––
1+ K

1+K

D1

D2

P2

= ––––––––––– +––––––––––+ –––––––––
(1+K)2

1+K

(1+K)2

Bu ifade tam ola rak dogru degildir. Po , P1 den bagimsiz olarak ifade edilmesine
ragmen, bir sonraki evrede ihtiyaç P2 ’ye yüklenir. Po, P2 den bagimsiz ifade edildiginde, bu
ihtiyaç P 3 ‘te kaynaklanir. Bu sekilde devam eder. Sonuç olarak hisse senedinin cari fiyati,

D1

D2

D3

Dt

P0 = ––––––– +––––––––+ ––––––––-+………+–––––––––
(1+k)2

1+k
8

(1+k)3

(1+k)t

Dt

P0 = ∑ –––––––––––
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(1+k)t

t=1

DDM, bir hissenin degerinin ne kadar oldugu konusunda en fazla tartisilan ve kabul
edilen modellerinden biridir. Finans teorisinin temelini olusturur ve 1938 yilinda William
tarafindan gelistirilmistir. DDM göre, hisse senedinin cari fiyatini, gelecekteki iskonto edilmis
kar paylari olusturur. Eger bir hisse senedi, sermaye kazanci elde etmek için satildigi zaman,
baska bir hissedar, sirketten elde edecegi gelecekteki kar paylarinin beklentisi ile satin alir. Bu
firmadan baska bir hissedara olan nakit alisi degildir. Iki hisse sahibi arasinda olan bir nakit
akisidir.
DDM geçerliligi, bugünkü deger kuralinda yatmaktadir. Buna göre, herhangi bir
varligin degeri, beklenen nakit akimlarinin riskine uygun bir iskonto orani ile indirgenerek
bugünkü degeri ifade edilir.
DDM yaklasiminda büyüme iki asamadan olusur. Baslangiç asamasinda olagan disi
büyüme, daha sonra sonsuza degin süren istikrarli büyüme evresi vardir.
Hisse Senedinin Degeri: Olagandisi Evrede Saglanacak Kar Paylarinin Bugünkü
Degeri + Hisse Senedinin Elde Tutma Sonunda Bugünkü Degeri:

t=n

Po=

DPSt

Pn

∑ ––––––– +––––––––––

t=1

(1+r) t

DPS n+1

burada

(1+r)n

Pn = ––––––––––
(r-g n )

DPSt : T yilinin hisse basina beklenen kar payi
r: Istenen Getiri Orani
Pn : N yilinin sonundaki hisse senedi fiyati
g n : N yilindan sonra sonsuza degin geçerli olan kar payi büyüme orani

Bu modelde 4 önemli girdi vardir.
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•

Ilk olarak yüksek büyüme dönemi ne kadar uzunsa, hisse senedinin degeri de o kadar
fazla olur.

•

Büyüme dönemi boyunca hisse basina kar paylari, geri ödenme oranlari büyüme
oranlarina bagli olarak degisene kadar , her dönem boyunca hisse basina kar payi ve
geri ödenme orani en yüksek oran olarak kabul edilir.

•

Hisse senedi sahiplerinin istedikleri getiri orani, riske bagli olarak degisir.

•

Yüksek büyüme dönemi sonunda beklenen fiyat, istikrarli büyüme orani, kar payi
dagitim orani ve istenen getiri oranina bagli olarak tahmin edilir.

Istikrarli Büyüme Orani: Bir sirketin kar payi büyüme oraninin sonsuza dek
sürecegi kabul edildiginde, firmanin diger performans ölçülerinde ayni oranda büyüyecegi
kabul edilir. Örnek olarak, bir firmanin karinin sonsuza dek %6 büyüdügü bir durumda,
sirketin kar payi yilda %8 büyüdügünü varsayalim. Bu durumda kar paylari sirketin karini
asacagi açiktir.
Benzer sekilde, firmanin karinin, uzun dönemde kar paylarindan daha hizli büyüdügü
kabul edilirse, kar payi dagitim orani sifira yaklasir. Bu da istikrarli bir durum göstermez.
Eger bir sirket istikrarli bir durum yasiyorsa, analistler kardaki beklenen büyüme oranini, kar
payindan beklenen büyüme oraninin yerine koyarak ayni sonucu bulmalidirlar.
Ikinci önemli husus ise, istikrarli büyüme oranina hangi büyüme oraninin uygun
olabilecegidir. Bir firma uzun dönemde faaliyette bulundugu ekonominin büyüme oranindan
daha yüksek büyüyemez. Örnek: Bir firma sonsuza dek %12 oraninda büyüyorsa, ekonomi ise
%6 oraninda büyürse , sonuçta firmanin büyüme hizi ekonomiden yüksektir. Uygulamada,
sirket için istikrarli büyüme orani ekonomideki reel büyüme oranindan fazla olamaz.

12

Ekonomideki reel büyüme orani, beklenen enflasyon ve gayri safi milli hasiladaki reel
büyüme orani, beklenen enflasyon ve gayri safi milli hasiladaki reel büyüme oranina göre
belirlenir. Örnek verecek olursak, 1995 yilinda Amerika’daki uzun dönemde beklenen
enflasyon orani % 3 ve yillik reel büyüme %3 oldugu kabul edilirse, Amerika ekonomisinin
beklenen büyüme orani sudur:
12

Damadoran, Aswath; Corporate Finance Theory and Practise, John Wiley&Sons Inc., 2.Printing,1997,s.620621-622
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Amerika Ekonomisinin Beklenen Büyüme Orani: %3+ %3 = %6
Eger bir firma, bir kaç yil boyunca istikrarli büyüme oraninin üzerinde büyürse, bu
firmanin yaklasik degeri istikrarli büyüme oranina prim eklenerek bulunabilir. Bu durumda,
finansal analistlerin hareketleri sinirlidir. Istikrarli büyüme orani, ekonomideki büyüme
oraninin %1 ve %2 den daha fazla olamaz.
Istikrarli büyüme orani, ekonomideki büyüme oraninin altinda olabilir mi? Bu soruya
matematiksel anlamda karsilik bulmak mümkün degildir. Bir sirketin, istikrarli büyüme orani
ekonomideki büyüme oraninin altinda ise, ekonomiden daha az pay alacaktir.
Sirket kar paylarindaki büyüme oraninin, zaman içinde sabit kalmasi yaklasimi, sirket
karlarindaki belirsizlik hâli nedeniyle zordur. Dönemsel özellige sahip firmalar, büyüme
oranlari yillara göre büyük dalgalanmalar gösterebilir
Sirket karlari önemli ölçüde volatiliteye sahip olsa da, kar paylari bu dalgalanmalardan
fazla etkilenmezler. Yillik belirli bir büyüme orani yerine ortalama bir büyüme oraninin
kullanilmasinin bugünkü deger etkisi zayiftir.

Yüksek Büyüme Döneminin Uzunlugu
Yüksek büyüme döneminin uzunlugu bu modelin en önemli girdisidir. Ilk olarak eger
bir firma, istikrarli büyüme oranina yakin bir oranda büyüyorsa, olagandisi bir büyüme yoksa,
firmanin istikrarli bir büyüme sürecinde oldugu kabul edilir. Ikinci olarak, eger bir firma,
istikrarli büyüme oranindan daha yüksek bir oranda büyüyorsa, ancak bu büyüme sirketin
sahip oldugu

bir pozisyon sonucu tek bir ürün veya hizmetinden kaynaklaniyorsa, bu

olagandisi büyüme bu pozisyon sona erene kadar devam eder.

Kardaki Büyümenin Tahmin Edilmesi
Bu modeldeki temel girdi, karlardaki büyüme oranidir. Bu oran, üç yaklasimdan biri
kullanilarak tahmin yapilabilir.13

a.Tarihi Büyüme Yaklasimi

13

Damadoran, Aswath; a.g.e., s.624-625-626
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Geçmis dönemlerdeki hisse basina kar payi büyüme oranlari, gelecek dönemlerdeki
büyüme oraninin tahmininde kullanilir. Bu yaklasimla, geçmis dönemde hizli büyüyen kar
paylarina sahip sirketlerin, gelecekte de ayni hizda büyüyecegini kabul ederiz. Bu yaklasimda
iki temel ögeye dikkat etmeliyiz.
I. Ne kadar geçmise gitmeliyiz?
II. Farkli zamanlarda, farkli büyüme oranlari karsimiza çikabilir.
Önemli olan, degerlemede uyumu sürdürebilmedir. Kardaki büyüme orani için aritmetik
ortalama yerine, geometrik ortalama kullanilmalidir.
Kardaki Geometrik Ortalama Büyüme Orani: ( EPSo / EPSo-t ) 1/t-1

b.Analistlerin Projeksiyonlari
Sirket degerlemede en kolay yol, karlardaki büyüme oraninin tespiti için, analistlerin
büyüme projeksiyonlarini kullanmaktir.
Bu yöntem, Amerikan sirketleri için oldukça kullanisli bir yöntemdir. Fakat Amerikan
sirketleri disindaki baska ülkelerde yeterince analist olmadigi için uygun degildir.

c. Firmaya Özgü Temel Veriler
Beklenen büyüme ile ilgili en karmasik yaklasim, sirket temel verilerinin incelenmesi
ile ortaya konabilir.
Beklenen büyüme orani, sirkete birakilan karin, toplam kara orani ve alinan bu karin
yatirildigi projelerden elde edilen getirinin fonksiyonudur.
Beklenen Büyüme Orani: Dagitilmayan Kar Orani* Özsermaye Karliligi
Özsermaye Karliligi, sirketin borçlanma pozisyonundan etkilenebilir.
Özsermaye Karliligi: ROA+D/E (ROA- I (1-t) )
ROA: (Sermaye Karliligi) = EBIT (1- t) / ( Borcun Defter Degeri + Özsermaye Defter
Degeri)
D/E : Borç / Özsermaye Orani
I: Borcun Faiz Orani
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T: Marjinal Vergi Orani
Bu formülün yarari sadece cari dönemde degil, gelecek dönemlerde de yatirim,
finansman, kar payi kararlarini etkisini göz önüne almalidir.
Yüksek büyüme modelinde karlardaki büyüme oranlari sabit büyüme orani ile yildan
yila degisen büyüme oranlari arasinda bir model olusturur.
Karlardaki Büyüme Modelleri
a.Yüksek Büyüme Döneminde Sabit Büyüme Orani
Kar payi ödemeleri, bir dönemden öteki döneme g oraninda degisirler. Bu oran, yüksek
büyüme dönemi boyunca sabit kalir. Sabit büyüme orani, istikrarli büyüme dönemine
geçildiginde düsmektedir.Örnek olarak, bir firmanin son yil temettülerinin toplami 1.00$ ve
temettüler her yil %5 oraninda büyüyor. Gelecekteki temettülerin toplami 1.05$ olacak, bir
sonraki yil 1,1025 $ , üçüncü yilin sonunda 1.158 4 olacaktir.
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Bunu formüle edecek olursak,

Dt : Do (1+ g)t
Bu yaklasimin sinirlari oldukça açiktir. Baslangiç büyüme oranini yüksek oldugu bu
dönem sonunda bu oranin istikrarli ve düsük bir seyir izledigi görülür. Yüksek büyüme
döneminde, büyüme orani ve kar dagitim oranin sabit kaldigini varsayarsak, kar paylarinin
bugünkü degeri asagidaki gibidir
(1+g )n
DPSo*(1+g)*[ 1- ––––––––– ]
(1+r)n
Yük Büy Ev Tem Bugünk ü Degeri = –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-r

14

Stowe D. john,Emery R. Douglas, Finnerty D. John; Corporate Financial Management; Pearson Education
Inc.,1997, Second Edition, s.143
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Sekil 1:Yüksek Büyüme Döneminde Sabit Büyüme Orani

g

gn

Kaynak:Gürbüz,Osman; Ergincan,Yakup; Sirket Degerlemesi Klasik ve Modern Yaklasimlar,Literatür
Yayinlari,2004,s.122

b.Yüksek Büyüme Döneminin Basinda Sabit Büyüme ve Bunu Izleyen Dönemde
Istikrarli Büyümeye Geçis:

Yüksek büyüme döneminden, istikrarli büyüme dönemine geçiste büyüme orani yavas
yavas düsme egilimi gösterir. Bu model, büyüme oranlari ve kar payi dagitim oranlarinin
geçis dönemi içinde yavas yavas degismesini saglayabilecek olan modeldir. Gelecek birkaç
yilda %30, %40 gibi yüksek oranli büyümesi gereken sirketler için uygundur.
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Sekil 2:Yüksek Büyüme, Geçis Dönemi ve Istikrarli Büyüme Oranlari:

g

gn

Yüksek Büyüme Dönemi

Geçis Dönemi

Istikrarli Büyüme Orani

Kaynak:Gürbüz,Osman; Ergincan,Yakup; Sirket Degerlemesi Klasik ve Modern Yaklasimlar,Literatür
Yayinlari,2004,s.122

Yüksek Büyüme Evresindeki Temettülerin Bugünkü Degeri:

t:n1

EPSo * (1+gaf )t *∏a

DPS

t:n2

=∑ –––––––––––––––– + ∑ ––––––––––
t:1

(1+r) t

Yüksek Büyüme Evresi

t:n1+1

(1+r)t

Geçis Evresi

Bu formülde,
EPSt: t yilindaki EPS’yi
DPSt: t yilindaki hisse basina kar payini
ga: Yüksek büyüme evresindeki büyüme oranini
∏a: Yüksek büyüme evresindeki kar payi dagitim oranini
r: Özsermaye üstünden istenen getiri oranini göstermektedir
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a. Yüksek Büyüme Döneminde Her yil Degisen Büyüme Oranlari:

Bu modelde, her yil büyüme oranlari ve kar payi dagitim oranlari yatirim firsatlari ve
sirket ölçegindeki degisiklikleri yansitacak sekilde her yil farkli olabilir. Bu senaryo ile, bir
hisse senedinin degeri yüksek büyüme döneminde elde edilen kar paylarinin bugünkü degeri
ile buna ilave yüksek büyüme dönemi sonundaki hisse senedinin satis fiyatinin bugünkü
degeri eklenir.

Kar Payi Dagitim Oranlarinin Belirlenmesi
Yüksek büyüme dönemi boyunca kar paylarinin tahmin etmede, diger önemli girdi,
kar payi dagitim oranidir. T dönemde beklenen kar paylari asagidaki gibi ifade edilir.
T dönemde beklenen kar payi: Beklenen Kar Tutari + Kar Payi Dagitim Orani
Kar payi dagitim orani, beklenen büyüme oranindaki degisiklikleri yansitmalidir. Büyüme
orani düstükçe, kar dagitim orani yükselmelidir Iki evreli ve üç evreli büyüme formülasyonu
altindaki kar payi dagitim modellerini göstermekte, büyüme oranlari ile kar payi dagitim
oranlari arasindaki iliski söyledir:15
Sekil 3:Iki ve Üç Evreli Büyüme Modeli
Iki Evreli Büyüme Modeli

Üç Evreli Büyüme Modeli

Yüksek Büyüme

Yüksek Büyüme Geçis Evresi

Istikarli Büyüme

Kaynak:Damadoran, Aswath ,a.g.e.s.628

Nihai Fiyatin Belirlenmesi
15

Damadoran, Aswath; a.g.e.;s. 627
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Istikrarli Büyüme

Yüksek büyüme dönemi sonundaki nihai fiyat, yüksek büyüme dönemini izleyen, ilk
dönemde kar paylarinin beklenen istikrarli büyüme orani ile hisse senedinden beklenen getiri
orani ile ifade edilir. Indirgenmis kar payi modelindeki en önemli güçlük, gelecekteki kar
paylarinin dogru tahminidir. Kar paylarinin büyüme oranlarinin istikrarli oldugu ve bunun da
sirketin bugünkü kar payi dagitim oranina esit oldugunu varsayalim. 16

DPSn+1
Po = ––––––––––––––––
ke - gn

DPS n+1 : Yüksek büyüme döneminin bitiminden bir yil sonra beklenen kar payini
ke: Istikrarli büyüme evresinde özsermaye yatirimcilarinin istedigi getiri oranini
gn : Kar Payinda sonsuza degin geçerli olan büyüme oranini
Kar payi dagitim oraninin tahmin edilmesinde, temel büyüme modeli kullanilabilecek
seçeneklerden biridir:

g = b [ ROC + D/E (ROC – I ( 1 – t )]

Bu büyüme orani denklemi bir parça degisiklige tabi tutarsak, kar payi büyüme
oraninin beklenen büyüme oraninin bir fonksiyonu oldugu ortaya çikar.

Kar Payi Dagitim Orani = 1- b = [ g / (ROC + D/E (ROC – I (1- t) ]

Bu denklemdeki girdiler, istikrarli büyüme dönemine iliskin parametrelerdir. Hisse
senedinin nihai fiyati bir indirgeme orani ile günümüze getirilerek, gelecekteki kar paylarinin
bugünkü degeri buna ilave edilir.

16

Hawanini, Gabriel; a.g.e. ,s.431
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Örnek: Bir sirketin yüksek büyüme dönemi ile istikrarli büyüme evresinde su parametrelere
sahip oldugunu düsünelim:

Baslangiçtaki Büyüme Evresi

Istikrarli Büyüme Evresi

ROC

%20

%16

Kar Payi Dagitim Orani

%20

?

Borç/ Özsermaye Orani

1

1

%10

%8

?

%8

I
Büyüme Orani

Sirket için vergi orani %40 olarak kabul edilmistir.

Ilk 5 yildaki büyüme orani = ( 1-0.2) [0.2 + 1*(0.2 - 0.1* ( 1 – 0.4 )) ]
= % 27.2
Bes yilin sonundaki kar payi dagitim orani = 1 – [ 0.08 / ( 0.16 + 0.08 * (1 – 0.04 ))) ]
= 70.59 %

Istikrarli büyüme dönemindeki büyüme orani düstügünde, kar payi dagitim orani %20’ den %
70.59 ‘ a yükselir.

1.3.1.1.Indirgenmis Kar Payi Modelinin Kullanimi
Bu modelin önemi, modelin nasil çalistigi ve kullanildigi ile yakindan ilgilidir. Bunlari
bes basamakta özetleyebiliriz. 17

17

Barker, Richard; a.g.e. s.20-21
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1. Modeldeki kar paylari, firma ile hisse sahipleri arasindaki bütün nakit akislarini içerir.
Bu kar paylari dagitmi için, en temel sinirdir. Degerleme çatisi, nakit çikislari ile
girislerine dayanir. Bu yüzden Kar paylari, hisse geri satin alimi ve özel kar payi
dagitimini kapsar ve bunlar özsermayeye net enjeksiyonlardir.
2. Temettüler, firmanin bir bölümünün özsermaye finansmanindaki degerini ifade eder.
Baska bir ifade ile, DDM isletme degeri yerine, ortaklarin degeri ile ilgilenir.
Özsermayenin degeri, hisse basina kar paylari ya da toplam kar paylari ile ifade edilir.
3. Bu model, sirketin ömrü boyunca kar paylarini bir ya da bir kaç dönem düzenli
olarak ödeyemedigi durumlarda geçerlidir. Bir sirketin kurulus asamasinda bu durum
söz konusu olabilir. Sirketler, kurulus yillarinda yüksek yatirima ihtiyaç duyarlar.
Temettüleri ilk yillarda ödemeyip, gelecek yillarda daha yüksek oranda ödeme
yapabilirler. Böyle bir durumda D1 , D2 , D3 kar payi dagitimi sifirdir. Bu firma ,
gelecekte karlari bir kaç asamada ödeyebilir. Ya da sirket kay payi dagitim
politikasina sahip degildir. Bu karlar, sirkte kalip, hisse sahiplerinin degerini arttirir.
4. DDM , ileri görebilen bir modeldir. Performans tahmininde, kar paylarinin ve
özsermaye maliyetinin tahminine ihtiyaç vardir. Eger kar payi tahmini kesin degilse,
özsermaye maliyeti yüksek olacaktir. Geçmisteki performansin volatilitesi, gelecekteki
performansin

belirsizliginin

degerlendirilmesini

etkileyecektir.

Geçmisteki

performans, kar payi ödemelerini içerir. Bununla iliskili olarak, bir hisse fiyatindaki
degisim sadece gelecekte beklenen kar payi ödemelerine ve özsermaye maliyetine
dayandirilamaz.

Yatirimcilar,

degiskenler

üzerinde

iki

tahmine

sahiptirler.

Gerçeklesen ve tekrar edilen hisse fiyatlari, tahminler ve pazara uyum için daha tutarli
bir yoldur.
5. Sonuç olarak, DDM sirketten hissedarlara düsen nakit girisleri ile ilgilenir.
Uygulamada, sirketin yatirim performansinin degerlenmesinde kar paylarinin
tahminine ihtiyaç vardir.
Özetle, DDM ekonomideki degisiklerin hisse senedi fiyatlarina etkisini anlatmak için
kullanilabilir. Asagidaki tablo bunu gösterir.
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Tablo 2:DDM ile Ekonomideki Degisikliklerin Hisse Senedi Fiyatlarina Etkisi
Kaydedilen

Ekonomik DDM Kullanimi

Hisse Fiyatlarina Etkisi

Olaylar
Yüksek Karlilik

Gelecekte

beklenen

kar Arttirir.

paylarini arttirir.
Faiz Oranlarindaki Düsüs

Özsermaye
düsürür,

maliyetini Arttirir.

gelecekteki

nakit

girislerinin bugünkü degerini
arttirir.
Temettü Indirimi

Gelecekte
paylarini

beklenen
indirir.

kar Azaltir.

Temettü

kesimi, özsermaye maliyetini,
yükselen riskten dolayi ters
yönde etkiler.
Enflasyonda Yükselme

Gelecekteki

karlar,

gelirin Piyasalari

göreli baskisina ve enflasyon
giderlerine

göre

Özsermaye

faktörlerin

etkileyen
gücüne

bagli

degisir. olarak degisir.

maliyetinin

nominal degeri yükselir.

Kaynak: Barker, Richard; a.g.e. s.21

Ekonomideki olaylar, DDM belirlenmis hisse fiyatlarina degisiklikler yapabilirler.
Öncelikle bu konuda piyasada bir haber çikmasi gerekir. Örnek olarak, faiz oranlarinin
düstügü, piyasa tarafindan önceden kabul edilmisse, hisse fiyatlarinda degisiklik
olmayacaktir. DDM, hisse fiyatlarinin degisimini tahmin etmede geçerli olan bir modeldir.
Uygulamada, bu degisim önceden öngörülmeyebilir. Örnek olarak, teoride olagandisi iyi
performans gösteren bir ekonomi, hisse fiyatlarinin artislarina neden olacaktir. Uygulamada
bir seri hisse senetleri satimlarina sebep olarak büyük yatirimlara sebep olabilir. Bu islem,
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büyük kar payi almak ya da genis olan portföyü elden çikarmak için yapilmis olabilir. Bu
satis, geçiçi olarak o günkü ticari islemlerin sikligina göre hisse fiyatlarina baski yapar.

1.3.1.2.Indirgenmis Kar Payi Modelindeki Problemler
Indirgenmis Kar Payi Modeli (DDM ) ile ilgili en önemli elestiri Miller ve Moding
aittir. Onlara göre, temettü politikasinin degerlemeyle ilgisi yoktur. Düsünün ki, temettü
ödemeksizin alikonulan karlarla yapilmis bir yatirim olabilir. Ya da ayni yatirim, yeni
özsermaye ev temettü politikasi ile basarilmis olabilir. Sirketin degeri bundan etkilenmez. Bu
durumda, sirket yatirimlarina devam ettigi sürece, temettülerin yil sonunda sirketin degerini
etkilemeksizin dagitilabilir.
Kisaca, sirketin cari temettüleri ile gelecekteki temettüleri arasinda dogrudan bir iliski
yoktur. Penman 1992 yilinda ifade ettigi

“ Dividend Conundrum

adli terim, fiyatin

gelecekteki temettü ödemelerinden etkilenecegi ve gözlemlenen temettülerin hisse fiyatlarini
her zaman net olarak yansitmayabilir. Bu teorem, göründügünden daha az problemlidir.
Uygulamada, cari temettü miktari yönetim tarafindan belirlenir. Sirket, bu temettüleri
dagitmak ya da alikoymak isteyebilir. Sirket, DGM ile kar payi dagitimina karar verebilir. Kar
payi dagitimindaki degisim gelecekteki beklenen kar payi performansina baglidir. 18

1.3.2.Özkaynaga Özgü Serbest Nakit Akimlari Yaklasimi
(Cash Flows to Equity)
Indirgenmis kar payi modelin dayandigi öncüle göre, hissedarlarin almasi gereken
nakit akimlari sadece temettülerdir. Özsermayeye özgü serbest nakit akimlari yaklasiminda
nakit akislarinin tanimi daha genis bir sekilde ifade edilmistir. Bu modele göre, nakit akislari
borç ödemeleri, sermaye harcamalari ve çalisma sermayesinde ihtiyaçlarindan sonra kalan
kisimdir.
Özkaynaga Özgü Serbest Nakit Akimlarinin (FCFE ) Hesaplanisi:
FCFE, faiz ve anapara ödemleri ve sermaye harcamalari karsilandiktan sonra, sirketin
sahip oldugu mevcut varliklari sürdürebilmek ve gelecekteki büyümeyi gerçeklestirebilmek

18

Barker, Richard; a.g.e. s.31
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için yeni varliklarin saglanabilmesi için yapilan harcamala rdan sonra geriye kalan nakit
akimdir.
FCFE: Net Kar +Amortisman- Sermaye Harcamalari – Çalisma Sermayemsinde DegisimAnapara Ödemeleri+ Yeni Alinan Borçlar
Burada sermaye harcamalarinin ve isletme sermayesindeki hedef borç rasyosu “ λ “
göre finanse edildigi kabul edilmektedir. Bunun sonucunda hedef sermaye yapisi korunmus
olmaktadir. Bu modelde ayrica, anapara geri ödemelerinin de yeni borçlanmalarla yapilmakta
oldugu kabul edilmektedir. Burada “ λ “ sermaye yapisi içerisindeki borçluluk oranini
göstermektedir. 19
FCFE: = Net Kar – (1 -λ ) (Sermaye Harcamasi – Amortisman) – (1 -λ ) (∆ Isletme Sermaye)
FCFE Modelinde Temettülerin Farkli Olma Nedenleri
FCFE' Nil firmanin temettü olarak ne kadar ödediginin bir ölçüsüdür. Sadece bir kaç
firma temettü ödemesinde FCFE modelini kullanir. Bu nedenle de, birçok firma ya az ya da
çok temettü ödemesi yapar. Temettülerin, FCFE farkli olmasinin birçok nedeni vardir.

20

I. Istikrar için talep
II. Gelecekteki yatirim ihtiyaçlari
III. Vergi

Istikrar Için Talep
Firmalar genelde kar payi dagitim oranlarini degistirmede isteksizdirler. Çünkü
temettülerdeki degisiklik, kazançlar ya da nakit akislarindaki degisiklikten daha azdir.
Firmalar temettüleri azalttiklari zaman, firmalarin temettü ödemelerindeki isteksizligi daha da
belirgin hale gelir. Firmalarin kazançlari ve özsermayeye saglanan nakit akislari yükseldigi
zaman bile, firmalar temettüleri arttirmayi reddeceklerdir. Çünkü firmalar kapasitelerinin
yüksek temettüleri karsilayabilme hususunda tereddütlerdir.

19

Ercan, Kamil Metin ; Öztürk, Basaran ; Demirgünes, Kartal ; Degere Dayali Yönetim ve Entellektüel
Sermaye, Gazi Kitapevi, 2003, s.59
20
Damadoran, Aswath; Damadoran on Valuation Security Analysis for Investment and Corporate Finance; John
Wiley&Sons Inc., 1994, s.128-129
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Yatirim Harcamalari
Eger firma, gelecek yatirim harcamalari ihtiyaçlarinda yükselme olursa, temettü
ödemekten kaçinirlar. Eger ihraç edilmis hisse senetleri pahaliysa, firma nakit akislarini
gelecekte bunlari finanse etmek için kullanabilir.
Vergi
Eger temettüler, sermaye kazançlarindan daha yüksek bir oranda vergilendiriliyorsa,
firmalar nakit girislerini muhafaza etmeyi ve düsük temettü dagitmayi tercih eder. Eger
firmadaki hisse sahipleri, yüksek vergi araliginda ise, bu durum daha da belirgin olarak ortaya
çikar.
Diger taraftan, yatirimcilar temettüleri severler. Vergi konularini temettülere tercih
ederler. Firmalar, temettüleri ya borçlanarak ya da ihraç edilmis hisse senetlerine dayanarak
çok fazla öderler.
Bu model, gelecekte özsermayeye saglanacak nakit akimlarinin bugünkü degeri,
sirketin özsermaye degerini verir. Bazi firmalar, temettü ödemesinde bu modeli kullanmazlar.
Indirgenmis kar payi modelini tercih edebilirler. Bu iki modelde bazi benzer yanlar vardir.
Indirgenmis Kar Payi Modelinde dört temel girdi vardir:

I. Yüksek büyüme döneminin uzunlugu
II. Özsermayeye saglanacak nakit akimlari
III. Beklenen getiri orani
IV. Yüksek büyüme dönemi sonundaki nihai fiyat

Yüksek büyüme dönemi ve beklenen getiri orani DDM ve FCFE degerleme modelinde
aynidir. Yüksek büyüme dönemi boyunca FCFE tahmini, DDM oldugu gibi, hisse basina kar
ve kazançta beklenen büyüme oraninin tahmini ile baslariz. Öncelikle kazançlar tahmin
edilir, ardindan FCFE ulasmak için net yatirim harcamalari, çalisma sermayesi ihtiyaçlari ve
borç finanslama ihtiyaçlari ortaya konur. Kar dagitim orani , beklenen büyümedeki
degisiklikleri yansitmak için ayarlanir. Net yatirim harcamalari ve çalisma sermayesi ihtiyaci,
büyüme orani degistikçe degisir. Belirli olarak, yüksek büyümeye sahip sirketler, göreli
27

olarak yüksek yatirim harcamalari ve çalisma sermayesi ihtiyaçlari vardir.

21

Yüksek büyüme

düstükçe, bu ihtiyaçlar da azalmalidir.
Net yatirim harcamalari, sermaye harcamalari ile amortisman arasindaki farktir.
Yüksek büyüme ve yüksek riskli firmalar, yatirim ihtiyaçlarini finanslamak için kaldiraç
orani kullanmazlar. Büyüme orani düsmesine ragmen, firma borç kullanmaya istekli olabilir.

FCFE Degerleme Modelleri
FCFE degerleme modelinin üç versiyonu vardir. Birinci versiyon DDM ile çok
benzemekle birlikte, modelde temettülerin yerini FCFE alir. FCFE modelinde, özsermayenin
degeri, özsermayeye saglanacak gelecekteki nakit akislarinin belli bir iskonto oraninda
indirgenmesi ile bulunur. Iskonto orani olarak cost of equity yani özsermayenin maliyeti
kullanilir. Özsermayenin maliyetini hesaplamak için ise finansal varliklari fiyatlama modeli
(CAPM) kullanilir.22

a. Istikrarli FCFE Modeli
Firmalara istikrarli büyüme gösteriyorsa ve

istikrarli bir ekonomide

faaliyette

bulunuyorsa, istikrarli FCFE modeli kullanilir. Özsermaye maliyeti, istikrarli büyüme modeli
altinda, gelecek dönemde beklenen FCFE, istikrarli büyüme orani ve beklenen getiri oraninin
bir fonksiyonudur.

FCFE1
Po =

–––––––––––––

R-gn

Po : Hisse senedinin bugünkü degeri
21

Damodaran, Aswath; a.g.e., s.635
Fernandez,Pablo; Valuing Companies by Cash Flow Discounting:Ten Methods and Nine
Theories,http:papers.ssrn.com, 2004, s.3
22
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R: Özsermaye maliyeti
Gn: Firmanin sonsuza degin giden evresinde büyüme orani

FCFE modelindeki büyüme orani, DDM ile bazi açilardan benzerdir. Modeldeki
büyüme orani, firmanin içinde bulundugu ekonominin nominal büyüme orani ile
karsilastirildiginda mantikli olmalidir. Kural olarak, istikrarli büyüme orani , ekonomideki
büyüme oraninin %1 ve %2 civarinda veya üstünde olmalidir. Bu orani asamaz.
Istikrali firmalar su özellige sahiptirler.

•

Sermaye harcamalari amortismanla dengelenir.

•

Özsermaye maliyetini hesaplamak içim CAPM kullanilir. Özsermaye maliyetini
hesaplamak için baska bir alternatif model kullanildigi zaman, elde edilen oran,
pazardaki tüm hisse senetlerinin ortalama oranina yakin olmalidir.

FCFE Istikrarli Büyüme Modeli Örnegi:
Philip Morris’in 1992 yilinda hisse basina kar payi 5.45$ ve hisse basina temettü
2.35$ dagitti. Hisse basina sermaye harcamalari 1992 yilinda, 1.80 $ , hisse basina
amortisman 1.55$, çalisma sermayesi 0.60$ hisse basina yükseldi. Philip Morris sermaye
yapisindaki borç orani %29.97 dir. Sermaye harcamalari ve çalisma sermayesi gereksinimleri
ayni oranda karsilanacak. Hisse senedinin betasi 1.10 ve hazine bonosu orani % 7 dir. FCFE
%5 büyümesi bekleniyor. Firmanin özermayesine olan nakit akimlarina göre olmasi gereken
fiyatini hesaplayiniz.
Hisse Basina Kar Payi Bugünkü Degeri

5.45$

- ( Sermaye Harcamalari- Amortisman)

0.25$

*( 1 - Borçluluk Orani)
-(Net Çalisma Sermayesindeki Degisim)
* ( 1 - Borçluluk Orani)
FCFE :

*70,03 %
0,60 %
*70,03%
4,85$
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Özsermaye Maliyeti (K e): %7 + (1,1 * %5,5 ) = % 13,05

FCFE* (1 + g )
Hisse Senedinin Bugünkü Degeri (Po) = ––––––––––––––––––

Ke – g
4,85* ( 1+ 0,05 )
Po = –––––––––––––––––– = 63,26 $ olarak bulunmaktadir.
(0,1305 – 0,05 )

b. Iki Evreli FCFE Modeli:
Bu model, baslangiçta istikrarli bir firmadan daha hizli büyüyen ve sonradan istikrarli
büyüme oranina kavusan firmalar için söz konusudur. Herhangi bir stokun degeri, olagandisi
büyüme dönemindeki özsermayeye özgü nakit akimlarinin bugünkü degerine, bu dönemin
sonundaki hissenin nihai fiyatinin bugünkü degeridir.

Deger: FCFE Bugünkü Degeri + Nihai Fiyatin Bugünkü Degeri
N

=∑

FCFE t / ( 1+ r)t + Pn / ( 1 + r )n

T:1

Terminal Value Belirlenmesi
Isletmeler süreklilik kavrami üzerine kurulmaktadirlar. Isletmelerin sonsuza degin
faaliyetlerini devam ettirecegi varsayilmaktadir. Dolayisiyla, bir isletmenin özsermayesinin
degeri bulunurken, süreklilik kavraminin etkisiyle, sonsuz dek özsermaye nakit akislari
olacaktir. Bu nakit akislarini indirgeme faktörünün sonsuza yaklasmasi, isletmenin nakit
akimlarinin bu günkü degerini sifira yaklastiracaktir.
Iskonto edilmis nakit akimlari ile degerlemede, nakit akislari her yila yansitilir. Belli
bir

sure

sonra,

her

yil

için

nakit
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akislarini

tahmin

etmek

zorlasir.

Bu yüzden sirketin beklenen nakit akislari iki zaman dilimine ayrilir ve sirketin degeri
söyledir. 23
Öngörülen dönem sonrasindaki nakit akimlarinin bugünkü degeri, firmanin devam
eden degeri olarak kabul edilir.
Sirketin Degeri: Öngörülen Dönem boyunca nakit akimlarini bugünkü degeri +
Öngörülen dönem sonrasindaki nakit akimlarinin Bugünkü Degeri
Sirketin devam eden degeri (Terminal value), degerlemede önemli yer kaplar. Bir
üretim teçhizatinin devam eden degeri, faydali ömrünün sonundaki hurda degeridir. Bu da
bugünkü degerin %10 ‘ndan daha azdir. Aksine isletmelerdeki devam eden deger ise
genellikle toplam bugünkü degerin %50 ‘den fazladir. Bu yüzden bu degerin dogru olarak
saptanmasi gerekir. 24
Özsermaye degerleme modellerinde, sonsuz büyüme modelinde finansal veriler
degisir. Her bir yil için degerleme (nakit akislari, kar paylari ya da kazançlar) finansal
verilerin tahminine bagli olarak degisir. Isletmenin devam eden degerinde, sonsuz büyüme
modelindeki bu nakit akislarini “g “ oraninda sabit büyüdügü varsayimi formüle edilir.
FCFE n+1 = FCFE n * (1 +g )
Dolayisiyla isletmenin devam eden degeri su sekilde hesaplanir.

FCFE

25

n+

Pn = ––––––––––––––––––––––––
Ke – g

Pn : Nihai Fiyat
FCFE n+1 : Öngörülen dönem sonrasindaki nakit akislarinin bugünkü degeri
Ke: Özsermaye maliyeti
G : Sabit büyüme orani

23

Copeland Tim, Koller Tim, Murrin Jack, Valuation Measuring and Managing Value of Companies,
McKinsey& Company Inc. , Secon Edition, 1994, s.135
24
www.quickmba.com/finance/terminal value, Terminal Value,2004
25
Levin, Joakim;Olsson, Per; Terminal Value Techniquies in Equity Valuation, 2000, s.1
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Yüksek büyüme evresi sonundaki hisse senedinin nihai fiyati, istikrarli büyüme
tahminleri, FCFE ve yüksek büyüme sona erdikten sonraki istenen getiriye dayali olarak
tahmin edilir. Bu model ile DDM arasindaki fark, hisse senedinin olasi satis fiyatinin
hesaplanmasinda kullanilan nakit akimlarindan kaynaklanmaktadir. DDM, yüksek büyüme
evresinden sonraki beklenen kar payini kullanirken, FCFE özsermayeye yönelik serbest nakit
akimlarini kullanir.

c. Üç Evreli FCFE Modeli:
Bu model, üç büyüme evresine sahip olan sirketler için kuruldu.
•

Baslangiç asamasinda yüksek büyüme oranlari

•

Büyüme oranlarinin yavas yavas azaldigi geçis dönemi

•

Istikrarli büyüme evresi

Bu modele göre, FCFE söyle hesaplanir:
t:n1

FCFEt

t:n2

Po= ∑ ––––––––––– + ∑
t:1

(1+r)t

t:n1+1

Yüksek Büyüme

P
FCFE t

n2

–––––––––– + –––––––––––
( 1+ r )t

( 1 + r )n

Geçis

Istikrarli Büyüme

Po: Hissenin Bugünkü Degeri
FCFEt : T yilindaki FCFE
R: Özsermaye Maliyeti
Pn2 : Geçis Dönemi Sonundaki Nihai Fiyat
n1 : Baslangiç Yüksek Büyüme Döneminin Sonu
n2 : Geçis Döneminin Sonu

32

Modelin Kullanimi
Bu modelin varsayimina göre, büyüme modeli üç evreden olusur. En önemli husus,
diger degiskenler hakkindaki varsayimlar, büyüme modelindeki varsayimlarla tutarli
olmalidir.
Duran Varlik Yatirim Harcamalari- Amortismanlar
Firma yüksek büyüme modelinden, istikrarli büyüme modeline geçerken, duran varlik yatirim
harcamalari ile amortisman arasindaki iliski degisecektir. Yüksek büyüme döneminde, duran
varlik yatirim harcamalarinin amortismandan daha büyük olmasi dogaldir. 26
Geçis döneminde ise, bu farkin daralmasi ve bu iki degiskenin istikrarli büyüme
döneminde ayni paritede olmasi gerekir.
Risk. Firmanin büyüme orani degistikçe, riskte degisir. CAPM göre, büyüme orani
düstükçe, firmanin betasinin degisecegi beklenir. Zaman içinde firma genislendikçe ve
çesitlendikçe, firmalarin ortalamalari betaya göre hareket eder.

1.3.3. Firmaya Özgü Nakit Akimlari Yaklasimi ( FCFF )
Bir firmanin degeri, gelecekteki nakit akislarinin

bugünkü degeridir. Gelecekteki

nakit akislarini, firmanin sahip oldugu varliklar ve gelecekteki yatirim firsatlarindan olusur.
Bu nakit akislari yatirimcilarinin riskini yansitacak sekilde iskonto edilir.
Firmanin Degeri: Firmanin Sahip Oldugu Varliklardan Elde Ettikleri Nakit Akimi
Bugünkü Degeri + Gelecekteki Yatirim Firsatlarindan Elde Edilen Nakit Akimlarinin
Bugünkü Degeri
Finansal yöneticinin amaci, firmanin degerini maksimize etmektir. Çünkü firmanin
degeri maksimize edildikçe, hisse degeri de maksimize olacaktir. Finansal yöneticiler, uzun
vadeli varliklara iliskin karlarda yatirim bütçelemesini göz önünde bulundururlar. Bir proje
için yatirim bütçelemesi kararlari suna ihtiyaç duyulur.

I. Gelecekteki nakit akislari
II. Gelecekteki nakit akislarinin riskinin derecesi

26

Damadoran,Aswath; a.g.e. s.138-139
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III. Gelecekteki nakit akislari riskini göz önüne alarak degerinin belirlenmesi.
Gelecekteki nakit akislarinin riski arttikça, projenin degeri de azalacaktir. Belirsizligin
ya da riskin derecesi özsermaye maliyeti ile yansitilir. Sermaye maliyeti, firmanin yatirimini
finanse etmesi için ne kadar fon ödemesi gerektigidir. Sermaye maliyeti açik maliyet (borç
için ödenen faiz ) ya da kapali maliyet ( hisse senetlerinden beklenen fiyat degerlemesi )
olabilir. 27
Projenin riskini ölçerken, bu riskleri iki ayri sekilde birlestiririz. Gelecekteki nakit
akislari için yüksek iskonto orani kullanirsak, bu nakit akislarinin riski çok yüksektir. Ya da
yüksek getirili bir projeye ihtiyaç duyuldugunda nakit akislarinin riski de yüksektir.
FCFF, borçlanma öncesi faaliyetlerden kaynaklanan nakit akislaridir. FCFF nakit akisi, duran
varlik yatirim harcamasi ve çalisma sermayesindeki ihtiyaçlar karsilandiktan sonra –geriye bir
borcun kalmadigi varsayimina dayanan- kalan kisimdir. Gelecekteki nakit akislarini
hesaplamak için, her bir periyot için sirketin alacagi ve ödeyecegi nakit akislarini tahmin
etmek gerekir. Nakit bütçesi hazirlanmasi gerekir. 28

1.3.3.1.FCFF Modeli
Firma degeri, sirket içerisindeki hisse sahiplerine olan nakit akislarinin toplamidir.
Bunlar hisse sahipleri, imtiyazli hissedarlar ve alacaklilardan olusur. FCFF göre, bu nakit
akislari agirlikli ortalama nakit akislari ile iskonto edilerek bugünkü degerleri bulunur. Bu
tutar, borç ve özsermaye sahipleri açisindan toplam degeri verir.

29

FCFF hesaplamanin iki yolu vardir. Bunlardan birincisi sirketin ortaklik ve alacaklilik
haklarina sahip olanlarin nakit akimlarini toplamaktir.
FCFF: FCFE + Faiz Giderleri ( 1 – Vergi Orani ) + Anapara Taksiti Geri Ödemeleri –
Yeni Borçlar + Imtiyazli Hisse Senedi Kar Paylari
FCFF hesaplamanin baska bir yolu ise, EBIT esas almaktir.
FCFF: FCFE (1 – vergi orani)+ Amortisman – Duran Varlik Yatirim Harcamalari - ∆
Isletme Sermayesi
Bu her iki yaklasimda, nakit akislari için ayni tahmini degerlere ulasir.
27

Peterson, Pamela; Capital Budgeting Techniques, htttp:\\garnet.acs.fsu.edu. ,s. 1
Fernandez, Pablo; Company Valuation Methods The Most Common Errors in Valuation , http:paper.ssrn.com
,2000 ,s.
29
Ercan, Metin KAMIL ; Öztürk ,Basaran; Demirgünes, Kartal; a.g.e. s. 4
28
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Bu yaklasima göre, bir firmanin degeri iskonto edilmis nakit akimlarinin devam eden
degeri ve borçlarin bugünkü degerine esittir. Bunu ifade edecek olursak,
FCFF 1

FCFF 2

30

FCFFt +TV t

Vf : ––––––––– + ––––––––––– + ––––––––––––––– + Vd
(1+ WACC)

(1+WACC)2

( 1+ WACC)t

Vf : Firmanin Degeri
FCFFt : T zamandaki nakit akislari
Vd : Uzun dönem borçlarinin bugünkü degeri
TVt : t4 zamanindan itibaren sirketin devam eden degeri

1.3.3.2.FCFE Büyüme Orani ile FCFF Büyümenin Karsilastirilmasi
Büyüme oranlari arasindaki temel farklilik kaldiraç oranindan kaynaklanir. Kaldiracin
etkisiyle, FCFE büyüme orani, FCFF göreli olarak daha da arttirir. Hisse basina kardaki
büyüme orani su sekilde tanimlanir. 31

g epe: b [ ROA + D\E ( ROA + i ( 1 - t ) ]

g eps: Hisse basina kardaki büyüme orani
b: Dagitilmayan kar orani : (1 – Dagitilabilir Kar)
ROA : Aktif Karliligi : ( Net kar + Faiz Giderleri (1 – t ) \ ( Borç Orani + Özsermaye Orani )
D\ E: Borcun PiyasaDegeri/Özsermayenin Piyasa Degeri
i: Faiz Giderleri\ Borcun Piyasa Degeri
Firmanin projelerden saglanan aktif karliligi (ROA), vergi sonrasi faiz oranlarini
astikça, yükselen kaldiraç hisse basina kardaki büyüme oranini arttiracaktir. Firma ya olan
nakit akislari, borç öncesi nakit akislaridir ve yükselen kaldiraç oranindan etkilenmezler.
30

Park, Kwang Woo; Evans, John; Firm Value,Free cash Flows and Financing Decision; http:papers.ssrn.com,.7
Damadoran,Aswath; Damadoran, Aswath; Damadoran on Valuation Security Analysis for Investment and
Corporate Finance; John Wiley&Sons Inc., 1994, s146
31
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Böylece, EBIT büyüme orani ayni firma için, dagitilmayan karlilik oraninin bir fonksiyonu
olacaktir ve ROA daha asagi olacaktir.

Örnek: FCFE ve FCFF Büyüme Orani: Home Depot
Home Depot Inc. 1992 yilinda hisse basina kar payi 0.82 $ ve önümüzdeki 5 yilda hisse
basina karda kayitli büyüme orani % 45 ti. Firmanin aktif karliligi % 2.82 , vergi öncesi faiz
orani % 7.7, borç/ özsermaye orani %36.59 ve dagitilmayan kar 1992 yilinda %91’ dir.
( Vergi orani % 36 ) Bu verilerin gelecekte devam edecegi varsayimi altinda, FCFE ve FCFF
büyüme oranlarini bulunuz.
FCFE beklenen büyüme orani: b ( ROA + D/E (ROA – i ( 1 – t ))
:0.91 ( %12.82 + 0.363-59 (%12.82+%7.7)
:%14.29
FCFF beklenen büyüme orani: b(ROA )
: 0.91+%12.82= %11.67
FCFE büyüme orani, FCFF büyüme oranindan kaldiraç etkisi dolayisiyla daha büyüktür

1.3.4. Firma Degeri ile Özsermaye Degerinin Karsilastirilmasi
FCFF, DDM ile FCFE modellerinden ayri olarak, özsermaye yerine, firmayi degerler.
Özsermaye degerine, firma degerinden ödenmemis borcun bugünkü degeri düsülerek
ulasilabilir. Bu model alternatif özsermaye degerleme modeli olarak algilandiktan sonra, iki
soru gündeme gelir.32

i.
ii.

Özsermaye degerlemesi yerine niçin firma degerlemesi yapilmaktadir?
Firma degerlemesi yaklasimindan elde edilen özsermaye degeri, özsermaye degeri
ile bulunan degerle ayni mi?
Firma degerleme yaklasimin bir avantaji, borçla iliskili nakit akislarini örtülü olarak

dikkate almak zorunda degildir. FCFF , borçlanma öncesi nakit akimlarinin degerini ifade
ettiginden, özellikle FCFE tahmin edilmesinde dikkate alinmalidir.
32

Damadoran,Aswath; a.g.e. s. 149
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Sirket degerleme ve özsermaye degerleme yaklasimindan elde edilen özsermaye
degeri, her iki hesaplamayla da ayni sonucu verecektir. Bu durumu açiklarsak, 33
1. Her iki yaklasimda da büyüme orani hakkinda istikrarli

varsayimlar. Bu her iki

yaklasimda da ayni büyüme orani kullanilacagi anlamina gelmez. Fakat, hisse basina
kar büyüme orani kaldiraç göre ayarlanabilir. Bu yaklasim, istikrarli büyüme oraninin
yer aldigi FCFE ve FCFF modellerinde devam eden degerin hesaplanmasinda gerçek
degeri verir.
2. Tahviller dogru bir sekilde fiyatlanmissa: FCFF yaklasimiyla elde edilen özsermaye
degeri, firma degerinden borçlarin bugünkü degeri çikarildiktan sonra elde edilir. Eger
borçlar, yüksek oranda degerlenmisse, FCFF saglanan özsermayenin degeri ,
özsermaye degerleme modelinden daha düsük olacaktir. Eger firmanin borçlari daha
düsük degerlenmisse, özsermaye degeri daha yüksek olacaktir.
Örnek: Union Pacific Railroad firmasinin 1993 yilindaki faiz harcamalarindan (320 milyon$)
sonraki net geliri 770 milyon $ dir. (Vergi orani %36) Amortisman giderleri 960 milyon $ ve
yatirim harcamalari 1,2 milyar $'dir dir. Firmanin defterdeki ödenmemis borç orani 4 milyar
$dir. ( Vadeye kadar getiri %8 ), (1992 yilinda 3,8 milyar $ ) basabas noktasi. Stokun beta
degeri 1.05 ve ödenmemis hisselerin degeri 200 milyon $ ( hisse basina degeri 60 $ ) dir.
Defter degeri ise 5 milyar $ dir. Firma kazançlarinin %40 temettü olarak ödedi. Çalisma
sermayesi ihtiyaçlari ihmal edilebilir.(Hazine bonosu faiz orani %7 )34

a. 1993 yilindaki FCFF hesaplayiniz.
b. 1993 yili sonundaki firma degerini hesaplayiniz.
c. 1993 yili sonundaki özsermaye degerini FCFF kullanarak hesaplayiniz.

a.1993 yilindaki FCFF= Net Kar + Amortisman – Yatirim Harcamalari –Çalisma
Sermayesindeki Degisim + Faiz Giderleri (1 – vergi orani)
=770$ + 960$ - 1200$-0 +320$(1 –0.36)=734,80 $
b.EBIT:= Net Kar (1 – vergi orani) + Faiz Giderleri
33

Gürbüz,Osman; Ergincan,Yakup; Sirket Degerlemesi Kalsik ve Modern Yaklasimlar,Literatür Yayinlari,
2004, s. 153
34
Damadoran,Aswath; Study Guide for Damadoran on Valuation Security Analysis for Investment and
Corporate Finance, John Wiley&Sons Inc.,1994, s.44
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= 770/0.64 + 320= 1523.125 $

Return on Assets=EBIT(1 –T)/(Borçlarin Defter Degeri + Özsermayenin Defter Degeri)
=974.80/9000 = % 10,83

FCFF Beklenen Büyüme Orani= Dagitilmayan Kar* ROA
= 0.6*%10.83=%6.50

Özsermayenin Maliyeti: %7 +1.05 * %5.5 = % 12.775
WACC=

%8(1

–

0.36)

(4000/(4000+12000))

+

%12.775

(12000/(4000+12000))

WACC= %10.86
Firma Degeri = 734,80 / (0,1086+0.065)=16.853

c.Özsermayenin Degeri= Firma Degeri – Borçlarin Piyasa Degeri
= 16.853 $ - 4.000$ =12.853$

1.4. ÖZSERMAYE MALIYETININ BULUNMASI
1.4.1.Finansal Varlik Fiyatlama Modeli (CAPM)
Yatirimcilar,

genellikle

riskli

varliklardan

yüksek

getiri

bekledikleri

kabul

edilmektedir. Fakat, yatirimcilarin riskli varliklari nasil degerlendirecekleri henüz tam olarak
ortaya konulmamistir. Literatürde yer alan pek çok varlik fiyatlama modeli, yatirimcilarin
riskli varliklari nasil degerlendireceklerini tanimlamistir. Bunlardan biri de CAPM’ dir.
Sharpe (1964), Lintner(1965) ve Mossin(1966) tarafindan gelistirilmistir. CAPM’e göre,

•

Bir varligin riski, ekonomideki tüm varliklari gösteren piyasa portföyünün getirisi ile
varligin nakit akislarinin iliskisini gösteren beta katsayisi ile ölçülür.

•

Beklenen getiri ile beta arasindaki iliski dogrusaldir.
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CAPM, yatirimcilarin tek bir dönem içindeki davranisini varsayimsal bir model
yardimiyla tanimlama çalismalari sonucunda üretilmistir. Genel olarak, CAPM için yapilan
varsayimlardan biri de, varliklarin betalarin zaman içinde sabit kaldigidir. Ancak bu varsayim
savunulamaz. Çünkü firmalarin nakit akislarinin riski, is çevrimi gibi degisikliklerden
etkilenirler. Örnegin, bir ekonomik gerileme döneminde bir firmanin finansal borcu, diger
firmalarin borcuna göre daha hizli aratabilir. Bunun sonucunda, firmanin hissesinin betasi
yükselebilir. Sonuç olarak, bata katsayilari is çevrimleri, ekonomideki soklardan ve teknolojik
gelismelerden etkilenirler.

35

CAPM Modeli
Menkul kiymetlere yapilan yatirimlar iki temel risk kaynagi olusturur. Sistematik risk
ve sistematik olmayan risk olmak üzere iki bilesenden olusur.
Sistematik olmayan risk, çesitlendirme ile ortadan kaldirabilir. Bu risk sinifi, bire bir
olarak firmanin hisse senedinin getirisini etkileyebilecek olan faktörlerdir. Kazançlar ya da
satislar üzerinde muhtemel etki yapabilir. Örnek : Teçhizat basarisizligi, Arastirma-gelistirme
Departmanin basarisi. 36
Sistematik risk, makro ekonomik dengelerdeki degismelerin hisse fiyatlarina etkidir.
Örnek: Mali degismeler, Faiz oranlarindaki hareketler. Hiç bir firma, bu risklere maruz
kalmaktan kaçinamaz. Portföy çesitlendirilmis olsa bile, riskten tamamen korunmus olmaz.
Bu nedenle pazar riski olarak adlandirilir.
CAPM modeli için üç bilesene ihtiyaç vardir.
I. Risksiz faiz orani
II. Pazar portföyü risk primi
III. Beta

35

Karatepe, Yalçin; Karaaslan, Elif; Gökgöz, Fazil; Kosullu CAPM v IMKB’de Uygulama, IMKB Dergisi,
Cilt:6 Sayi:21,2002, S. 22
36
Pike, Richard; Neake,Bill;Corporate Finance and Investment Decisions and Strategies, Prentice Hall, Second
Edition, Prentice Hall, 1996, s.268
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Sekil 4: Sermaye Pazari Dogrusu

Kaynak: Pike, Richard; Neake ,Bill ; a.g.e. ,s.275

Erj : Rf + β j (ERm – Rf)
Erj : Hisse senedinin beklenen getitrisi
Rf : Risksiz menkul kiymetin getiri orani
ERm : Tüm piyasa portföyünün beklenen getiri orani
ERm -Rf : Piyasa risk primi
β j: Degerlenecek hisse senedinin sistematik riski

Risksiz Getiri Oraninin Bulunmasi (R f )
Hiç bir varlik, tamamen risksiz degildir. Buna ragmen, hükümetlerin çikarmis
olduklari uzun vadeli kagitlar, risksiz faiz oranina en yakim degerler olarak alinirlar. Riskiz
getiri orani, kurumsal olarak ödenmeme riski olmayan menkul kiymetlerden olusan portföyün
getiri oranidir. Örnek: Hazine bonolari faiz oranlari, 10 yillik devlet tahvilleri faiz orani, 30
yillik tahvillerin ve eurobondlarin faiz oranlari. 37

Piyasa Risk Priminin Belirlenmesi (ERm –Rf )

37

Köse,Abdurrahman; a.g.e., s.7
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Pazardaki risk primi, beklenen bir primdir. ERm bulmak için, menkul kiymetlerin
geçmisteki ortalama getirilerine bakariz. Bu veriler ile riskiz menkul kiymetlerin geçmisteki
ortalama getirileri arasindaki fark, piyasa risk primini verir.

Beta Katsayisinin Hesaplanmasi (β )
Beta katsayisi, finansal varlik getirisinin pazar portföyü getirisindeki degismelere karsi
ne derece duyarli oldugunu gösterir. Baska bir ifade ile, hisse senedi getirilerinin piyasa
getirileri ile iliskisini ortaya koyar. Beta katsayisi asagida tanimlanmistir. 38
Cov ( rj, rm )
β = –––––––––––––––
var ( rm )

Beta katsayisi, sistematik riski hesaplanacak menkul kiymet ile tüm piyasa portföyünün
getiri oranlarinin kovaryansinin, piyasa portföyünün getiri oraninin varyansina bölünmesi ile
elde edilir. Beta degerleri 0.5<β <1 arasinda dalgalanir. Bu degerleri yorumlarsak,

β = 1 ise menkul kiymetin getiri orani ortalama bir volatiliteye sahiptir. Menkul kiymetler orta
risk grubunda yer alirlar.

39

β < 1 ise menkul kiymetler piyasadan daha az volatildir. Düsük risk grubunda yer alip,
piyasadan farkli yönde hareket gösterebilirler.
β >1 ise menkul kiymetler yüksek risk grubundadirlar ve getirileri de o kadar yüksektir.

1.4.2.Agirlikli Ortalama Sermaye Maliyetinin Bulunmasi(WACC)
Bir firmanin fonlamasinin iki kaynagi vardir. Borçlar ve özsermaye. Borç verenler ve
hisse sahipleri sagladiklari fonlardan ve sermayeden belli bir getiri beklerler. Özsermaye

38
39

Luenberg,David; Investment Science, Stanford University,1998 Oxford University Press, Inc. ,s. 185
Berk, Niyazi; Finansal Yönetim, Türkmen Kitabevi, 4. Baski, 1999, s.381
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maliyeti, sirket hissedarlarina ve borç verenlere istenen getiri oranini verir.
yatirimcinin sirkete para koyma riskinin firsat maliyetidir.

WACC,

40

Yatirimcilar, WACC yatirim yapan konusunda karar verme araci olarak kullanirlar.
WACC, sirketin yatirimcilara ürettigi degerin minimum getiri oranini verir. Bunu söyle
açiklarsak, bir sirket %20 getiriye sahip ve WACC ise %11 dir. Bunu anlami, sirketin
sermayesine koydugu her dolar 9.5 cent degerindedir. Aksine, sirketin getirisi, WACC altinda
olsaydi, yatirimcilar baska alanlara yönelmelidirler.
WACC hesaplarken, özsermaye maliyeti (capm) ve borçlarin maliyeti belirlenir.

Borçlarin Maliyeti
Vergi öncesi borçlarin faiz orani, sermayeye göre ayarlanmis getiri orani kullanilarak
hesaplanir. 41
Borç Faiz Orani : Rf + Lc + Ll +La + Lrp
R: Risksiz faiz orani
Lc: Borç verenlerin maliyeti
Ll: Borç verenlerin ortalama maliyet kaybi
La: Borç verenlerin yönetim maliyeti
Lrp: Borç ve risk primi

Özsermaye Maliyeti
Özsermaye maliyetinin hesaplanmasinda, CAPM kullanilir.

C = R+M* ß +L
R: Risksiz faiz orani
M: Pazar risk primi
? :Hisse senedinin sistematik riski

40
41

McClure,Ben; Investors Need a Good WACC, www.investopedia.com/articles/fundamental, s.
www.valuesim.no/dowloads/WACC.pdf
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L: Likidite primi

Sonuç olarak; WACC söyle hesaplanir. 42
WACC= Cd(1-t)*D/V + Ce*E/V
Cd = Vergi öncesi nominal faiz oranlari
Ce Özsermayenin firsat maliyeti
t = Vergi orani
D = Borcun piyasa degeri
E = Özsermayenin piyasa degeri ,
V =Tüm firmanin piyasa degeri (V=D+E).

1.5. MODERN DEGERLEME MODELLERI
1.5.1.Ekonomik Katma Deger Modeli ( EVA )
EVA, firmanin vergi sonrasi nakit akislarindan özsermaye maliyeti çikarildiktan sonra,
kalan nakit kisimdir. Sirketin kagit üzerindeki karliligindan çok, gerçek karliligini gösteren
EVA, hisse sahiplerinin degerini yansitir.
18. y.y. beri ekonomistler, bir firmanin varliklarini arttirabilmesi için özsermaye
maliyetinden daha fazla kazanmalari gerektigini savundular.(Hamilton 1777,Marshall
189).Son yillarda bu görüs, artik geliri içeren EVA modeli adi altinda ele alindi. EVA, bir
firmanin belli bir zaman periyodunda yarattigi degeri ölçmek içindir.

43

EVA’yi ölçmek iç in çesitli yollar vardir. Bu modellerden en çok bilineni Stern
Steward & Co. tarafindan gelistirildi. Yönetim performansini ölçmek için EVA kullanildi.
EVA, is stratejilerini, yatirim projelerini degerlemek ve uzun dönemde hissedarlari varlilarini
arttirmak amaciyla olusturulan bir degerleme ölçüsüdür.

44
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Olafsen, Tore; Dervå, John Martin;The Weighted Average Cost of Capital,www.fenews.com
Pareja,
Ignocia
Velez;
Value
Creation
and
Its
Measurement
A
Critical
atEVA,2001,http://www.papers.ssrn.com.,2001,s.9
44
http://www.indianofline.com/bisc/econ/html , EVA
43
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Look

EVA’nin özellikleri sunlardir:45
•

Finansal performans ölçüsüdür.

•

Her yil boyunca hisse sahiplerinin degerini arttiran ya da azaltan miktarlari yansitir.

•

Finans yatirimlarini degerlemedeki en iyi araçtir.

•

Hisse sahiplerinin deger kaybina karsi en etkili korumadir.

•

Faaliyetleri kontrol etmede en uygun araçtir.

•

Hisse senedi fiyatlariyla yüksek iliskili bir modeldir.

•

Sirketin gerçek degerini yansitir.

EVA, hisse sahiplerinin degerini atik gelire baglar. EVA, artik geliri ölçmeyi
amaçlayan bir modeldir. Artik geliri ölçmek için, vergiden sonraki net faaliyet karindan,
özsermaye maliyetinin düsürülmesi ile elde edilir. 46

EVA, iki farkli yöntemle hesaplanabilmektedir. Bununla ilgili formüller asagidaki
gibidir. 47
EVA= NOPLAT- (kwacc * Inv. Cap.)
NOPLAT: Vergiden sonraki net faaliyet kari
kwacc: Agirlikli ortalama sermaye maliyeti
Inv. Cap: Yatirilan Sermaye
EVA=(ROIC - kwacc ) * Inv. Cap.
ROIC: Yatirilan sermayenin getirisi
EVA degerinin pozitif olmasi, isletmenin kar elde etmek için yatirim yaptigi varliklarin
maliyetinden daha fazla vergi sonrasi faaliyet kari elde ettigini gösterir. Sonucun negatif

45

Narcyz,Roztocki;Makelainen,Esa;EVAfor small business,www.pitt.edu./roctock/evasmall/sld001.htm,1998,s.3

46

Biddle, C. Garry; Bowen, M. Robert; Wallace, James; Evidence on EVA,www.papers.ssrn.com,s.2
Ercan, Metin Kamil ; Öztürk, Basaran ; Demirgünes, Kartal,a.g.e.s.85
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olmasi ise, isletmenin sermayesini tükettigine ve daha önceki dönemlerde yarattigi katma
degeri tükettiginin bir göstergesidir.

48

EVA, çok iyi kurulmus bir modeldir. EVA ile hisse basina kar payi,aktiflerin karliligi ve
iskonto edilmis nakit akimlari arasinda baslica farklar söyledir:

•

Hisse basina kar, karliligi üretme maliyeti hakkinda bilgi vermez. Karlar, vergileri
arttirirlar. Bu nedenle nakit akislari kesintiye ugrar.

•

Aktiflerin karliligi, ekonomik performansin ölçülmesinde daha etkili bir araçtir. Fakat,
özsermaye maliyetini göz ardi eder. Örnek: IBM aktif karliligi %11, özsermaye
maliyeti %13. Lider firmalar, düsük maliyetle kazanç elde ederler. (düsük faiz oranlari
ve yükselen hisse fiyatlari üzerinden)

•

Indirgenmis nakit akimlari, EVA modeline en yakin olanidir ve iskonto orani olarak
da her ikisinde de sermaye maliyeti kullanilir.

Isletme sermayesinin ne kadari faaliyetlere baglidir? Bu sorunun cevabini tam olarak
bilmeseniz bile, firmanin nelerden olustugunu bilebiliriz. Makine ve teçhizat için ödenenler ve
buna çalisma sermayesini ekleriz. EVA, bilesenleri ile daha fazlasini ifade eder. EVA, sirketin
arastirma ge listirme, çalisanlarin egitimi gibi masraflari da göz önünde bulundurur.
EVA’yi yükseltmek için stratejiler:49
1. Varolan projelerdeki getiri oranin artirmak
2. Sermaye maliyetinden daha yüksek getiri saglayan projelere yatirim yapmak
3. Ayni getiri orani basarmak için daha az sermaye kullanmak
4. Sermaye maliyetini azaltmak

1.5.2. EVA’nin MVA Ile Iliskisi
EVA, sirket sahiplerinin varlilarina ne oldugunu gösterir. Bu teoriye göre, sermaye
maliyetinden daha yüksek kazanç, firmanin degerini arttirir. Bunun tam tersi ise, firmanin
degerini düsürür.
48
49

www.peterkeen.com/emgbp007.htm,Economic Value Added,1999
www.peterkeen.com/emgbp007.htm,Economic Value Added,1999
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Bir firmanin tüm piyasa degeri, yatirilan sermayeden daha yüksekse, hisse sahiplerinin
degeri artar. Bunun tersi bir durumda, hisse sahiplerin varliklarinin degeri azalir.
Stewart 1990 yilinda sirketin piyasa degeri ile defter degeri arasindaki farki Market
Value Added olarak adlandirir.
MVA: Sirketin Toplam Piyasa Degeri - Yatirilan Sermaye
MVA: Sirketin Piyasa Degeri – Sermayenin Defter Degeri MVA, piyasa degeri/defter
degeri orani ile çok benzerdir. Baslica fark, MVA pozitif ise piyasa degeri/defter degeri orani
1’den büyüktür. Negatif MVA ise bu oranin 1’den küçük olmasidir.
Stewart göre,

MVA

modeli sirket degerinin ne kadar arttigini ya da azaldigini

gösterir. Bir sirketin MVA olusturma kapasitesi, istenen getiri oranina göre degisir. Eger bir
sirketin istenen getiri orani, özsermaye maliyetinin üstünde ise sirket hisse senetlerini primli
olarak satiyor. Diger taraftan, MVA özsermaye maliyetinden düsük ise, iskontolu olarak
satiyor. EVA yöntemine basvurulur. EVA pozitif ise, MVA pozitif ya da tam tersidir.

50

EVA, bir sirketin performans ölçüsü olarak kullanilirken, sirketin MVA’sini da
kavram olarak açiklar. Buna göre, MVA, sirketin gelecekteki EVA’larinin bugünkü degerine
esittir. 51
MVA: Gelecekteki EVA’larin Bugünkü Degeri
Yükselen EVA, MVA degerini yükseltir ya da sirket degeri ve yatirilan sermaye
arasindaki fark artar. Sirketin piyasa degeri, gelecekteki EVA’lara bagli olarak degisir.
Sekil 5:Sirketin Piyasa Degeri Ile EVA Arasindaki Iliski:
EVA 1

Özsermayeni
Piyasa

EVA 2

–––––– + –––––– +....
MVA

Degeri

(1+C)1

(1+C)2

Indirgenmis Deger

EVA 1

Özsermayenin
Piyasa
Degeri

- MVA

Özsermaye
Defter
Degeri
50
51

Özsermaye
Defter
Degeri

EVA 2

–––––– + ––––––– +...
(1+C)1

(1+C)2

Özsermaye
Piyasa
Degeri

Makelainen,Esa;Economic Value Added as a Management Tool, www.evaeconomics.com/evastudy.html
Ercan, Metin Kamil ; Öztürk, Basaran ; Demirgünes, Kartal,a.g.e.s.253
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Kaynak:Gürbüz,Osman; Ergincan ,Yakup;a.g.e.s.256
MVA ve istenen getiri orani, hisse senedinin piyasa degeri ve getirisi arasindaki iliski
ile benzerdir. Eger bir hisse senedinin getirisi, piyasa faiz oranlarini asarsa primli olarak
asacaktir. Eger hisse senedinin getirisi, piyasa faiz oranlarindan daha düsükse hisse senedi
iskontolu satilacaktir.
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2.OPSIYONLARA GENEL BIR BAKIS
Opsiyon sözlesmelerinin tarihine bakacak olursak, ilk kullaniminin Yunan ve Roma
dönemlerine kadar uzandigi görülür. Bu devirde, filozof Thales astronomi bilgisinden
yararlanarak, ilkbaharda zeytinden iyi ürün alinacagini tahmin etmistir. Pres sahipleri ile
anlasmistir. Tahmin dogru çikinca, Thales opsiyon anlasmasini devreye sokmus ve presleri
diger çiftçilere kiralayarak, kar elde etmistir.
Opsiyonlarin geçmisi her ne kadar eski Yunan ve Roma devirlerine ait olsa da 17 y.y.
Holllanda’da lale soganlari üzerine yapilan opsiyonlar dikkate alinmalidir. Ayrica, Avrupa’da
iki kez basarisizliga ugrayan opsiyonlarin, A.B.D.’de ilk kullanimi iç savas zamanindadir.19
y.y. ‘da opsiyonlar likidite açisindan sikinti yarattigindan ve takas güvencesi olmadigindan
islem maliyetleri yükselmistir.
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11973 yilina kadar islemler tezgahüstü piyasalardir. 1973 yilinda Chiago Board
Options Exchange Borsasi’nin kurulmasiyla organize kurumda islem görmeye baslamistir. Ilk
olarak call opsiyonu isleme alinmistir.
Opsiyon, iki kisi arasindaki kontrattir. Birinci sahis, yani opsiyonu satin alan kisi
belirli bir prim öder. Diger sahis, yani satici, belirli bir varligi, belirli bir fiyattan, belirli bir
zamanda alma veya satma hakkina sahiptir. Kisacasi, bir opsiyon alma veya satma hakkini
verir. Opsiyonlari finansal kontratlar olarak düsündügümüzde zaman, çevremizde çok çesitli
opsiyonlar vardir. Örnek olarak, bir beysbol oyununa gittiginizde, yagis dolayisiyla iptal
edilmesi halinde, yöneticiler bir dahaki oyuna bir bilet sunarlar. Bu örnekleri çogaltacak
olursak, bir kontrati iptal etme ya da bir uçak bileti degistirme haklari da birer opsiyondur. 53
Opsiyon, Latince bir terim olup, tercih ve seçim anlamlarina gelmektedir. Ekonomik bir terim
olarak opsiyon, herhangi bir varligi anlasilan bir tarihte sabit bir fiyattan satma ya da alma
hakki veren araçlar olarak tanimlayabiliriz. Opsiyonun en önemli özelligi, opsiyonu elinde
tutan tarafin, islemin vadesi geldiginde, bu hakkindan vazgeçebilmesidir. 54

2.1.OPSIYON TÜRLERI
Opsiyonlar üç grup altinda siniflandirilabilir.
•

Taraflarina Göre Opsiyonlar

52

Finansal Vadeli Islem Piyasalarina Giris, Vadeli Islem Piyasasi Müdürlügü’ne,IMKB,2002, s.119
Chance M. Don, Essays in Derivatives,1998,Frank J. Fabozzi Associates, 1998, s.10-11
54
www.tskp.com.tr, Yatirimci Sözlügü/Opsiyon
53
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•

Vadelerine Göre Opsiyonlar

•

Konusuna Göre Opsiyonlar

2.1.1.Taraflarina Göre Opsiyonlar
Bu tür opsiyonlar iki çesittir.
2.1.1.1.Satin Alma Opsiyonu: (Call Options)
Sözlesme sahibi, belli sayidaki sözlesme konusu olan seyi belirlenmis bir fiyattan,
belirlenmis bir tarihte veya bu tarihe kadar ki süre içerisinde satin alma hakkina sahip olur. Bu
sözlesmede, alici bu hakkini kullanip kullanmamakta serbesttir. Alici, bu hakkini kullanmasi
halinde, satici satis yükümlülügünü yerine getirmek mecburiyetindedir. 55
Alim opsiyonlari, bir yil boyunca, bir aydan dokuz aya kadar yasam sürelerine
sahiptirler. Kullanim fiyati, opsiyon sahibine vadesinden önce herhangi bir zamanda bu
varligi alma hakki verir. Bu fiyat, genelde varligin piyasa fiyatinin aynisi ya da buna yakini
olur. Örnegin, bir firma bir hissesini 50$ satiyor ve bugünkü bu hisse senedi için baslatilan
alim opsiyonu fiyati 50$ ‘dir. Bu opsiyonu alabilmesi için, baslangiçta belli bir miktari
ödemesi zorunludur. 56
Bir yatirimci gelecekte, ilgilendigi menkul kiymetin fiyatinin yükselecegini tahmin
ediyorsa, bugünden o menkul kiymetin fiyatinin sabitlemek için alim opsiyonu satin alir.
Vade geldigi zaman, alici opsiyonun sözlesme fiyati ile spot fiyatini karsilastirir. Eger,
opsiyo nun sözlesme fiyati, piyasa fiyatindan düsük ise, opsiyon sahibi sözlesmeyi isleme
koyacaktir. Bundan kar saglayacaktir. Aksi durumda, yani spot fiyati, opsiyon sözlesme
fiyatindan düsük ise, opsiyonu elinde tutan yatirimci opsiyonu kullanmak yerine, menkul
kiymeti piyasadan almayi tercih eder.
2.1.1.2.Satma Opsiyonu (Put Options)
Satim opsiyonu, sözlesme sahibine belli sayidaki sözlesme konusu seyi, belirlenmis
bir fiyattan, belirlenmis bir tarihte veya bu tarihe kadar ki süre içerisinde satma hakkina sahip
olmaktadir. Bu niteligi ile açiga satis ile kavramsal olarak paraleldir. Put opsiyonu, bir put
yazicisi tarafindan satilir ve bir prim yani put primi tahsil eder.
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Opsiyonun temel kavramlarini daha iyi ifade edebilmek için, ABD’deki piyasalardan
alinan örnekleri ele alalim. 13 Mart 1998 Cuma günü ABD’de Motorola sirketinin hisse
senedi, hisse basina 56.18$ fiyatina sahipti. Ayni gün, 60$ eksersiz fiyatina sahip bir Nisan
call opsiyonu, 100$ prim karsiligi satilmaktaydi. Call opsiyonu alan sahis, Motorola
firmasinin hisse senetleri konusunda iyimser bir görüse sahiptir. Bu hisselerin yakin
gelecekte, önemli oranda artis gösterecegi öngörüsündedir. Su an, 56.18$ olan hisse fiyatinin
bir ay içinde 60$ ‘i asacagini düsündügünden, 100$ prim bedeli ödemistir. 100 adet Motorola
hisse senedini 60$’dan alma hakkini satin alir.57
Opsiyon bir haktir. Bu hakkin kullanilip kullanilmamasi call alicisina baglidir. Sözü
geçen hak, 100 adet Motorola hisse senedini üstünde yazili olan 60$ fiyattan, alim opsiyonu
sahibi istedigi zaman, yazici tarafindan teslim edilmesidir. Opsiyon sahibi tarafindan talep
geldigi an, yazici bunu karsilamak zorundadir. Ancak, bu hakkin eksersiz edilebilmesinin
sinirlari vardir. Bu hak ancak vade sonuna kadar eksersiz edilebilir.
Opsiyon sözlesmesi, satin alan tarafa alim satim hakki verdiginden, satin alan taraf bu
hakkini kazançli oldugu zaman kullanir. Opsiyonu alan tarafin, bu hakkini kullanmak istemesi
halinde, opsiyonu satan taraf bu yükümlülügü yerine getirmek zorundadir. Opsiyon
sözlesmesini alan tarafin yükümlülügü, ödedigi primle sinirli iken, satan tarafin yükümlülügü
sinirsizdir. 58
2.1.2.Vadelerine Göre Opsiyonlar
Vadelerine göre opsiyonlar iki çesittir.
2.1.2.1.Amerikan Tipi Opsiyonlar
Amerikan Tipi Opsiyonlar, vade gününe kadar herhangi bir zamanda, önceden
belirlenmis fiyattan isleme konabilirler. Kisacasi, Amerikan Tipi Opsiyonlarda vade gününü
bekleme zorunlulugu yoktur.
2.1.2.2. Avrupa Tipi Opsiyonlar
Avrupa Tipi Opsiyonlar, sadece vade gününde isleme konabilen opsiyonlardir. Bu iki
opsiyon arasindaki en temel farklilik, Amerikan tipi opsiyonlar erken kullanim hakkina
sahipken, Avrupa tipi opsiyonlarda bu hak söz konusu degildir. Amerikan tipi opsiyonlar,

57
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Erol, Ümit; Vadeli Islem Piyasalari, Teori ve Pratik, IMKB,1999, s.345-346
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fiyatlama teorisine baglidir ve sunu ifade etmek gerekirse, Amerikan tipi opsiyonlar bazen
Avrupa tipi opsiyonlara göre daha yüksek degere teorik olarak sahiptirler.

59

2.1.3.Konusuna Göre Opsiyonlar
Opsiyon sözlesmeleri çesitli kiymetler üzerinden yapilabilir. Bunlarin baslicalar;
•

Döviz Opsiyonlari

•

Hisse Senedi Opsiyonlari

•

Faiz Opsiyonlari

•

Gelecek Sözlesmesi Üzerine Opsiyonlar

•

Endeks Opsiyonlari

2.1.3.1.Döviz Opsiyonlari
Borsaya bagli gelecek sözlesmeleri ve vadeli teslim sözlesmeleri ilerde yapilacak
döviz islemlerine uygulanacak kuru bugünden belirler. Böylelikle kur riski önlenmis olur.
Ama bunlarin hiçbirisi müsteriye, sözlesme yapildiktan sonra onu yerinen getirmeme hakki
vermez. Ilerideki tarihte spot kur daha uygun ise, müsteri, sözlesmeyi uygulamak
istemeyebilir.Spot piyasada islem yapmayi tercih eder. Döviz opsiyonlari bu ihtiyaçtan
dogmustur. 60
Döviz opsiyonu sahibine, belirli bir vadede veya önceden belirlenmis bir fiyattan,
belirli bir miktarda dövizi satin alma veya satma hakki taniyip, yükümlülük yükleyen
sözlesmedir. A.B.D.’deki Philadephia Borsasi, dünyanin islem hacmi bakimindan en büyük
döviz opsiyon borsasidir. Borsa disinda yapilana opsiyon sözlesmesi ise, Newyork ,Londra ve
Tokyo’da yapilmaktadir. Döviz opsiyon borsasinin islem hacmi bakimindan, dünyanin en
büyük opsiyon piyasasina sahip olmasina ragmen is çogunun borsa disinda yapilmasindan
dolayi, gerçek rakamlari tespit etmek mümkün degildir.
Döviz opsiyonlari, riski kontrol etmek ve spekülatif amaçli yatirim yapmak isteyenlere
çesitli alternatifler ortaya koymaktadir. Bu nedenle, döviz opsiyonu piyasasinda aktif olarak
islem yapacak yatirimcilarin, döviz opsiyonun degerini hesaplamalari lazimdir. Bu degeri
belirlerken, birden çok faiz oranlarinin modele dâhil edilmesi gerekir. Bu iddia da, Black
59
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Scholes modelinin varsayimlarindan farkli oldugu için, modelin döviz opsiyonlarina tam
olarak uygulanamayacagi kanisi belirmektedir. 61
2.1.3.2.Hisse Senedi Opsiyonlari
Hisse senedi opsiyonlari, sahiplerine belirli bir hisse senedini, önceden belirlenmis bir
fiyattan belirli bir süre içinde alma veya satma hakki verir. Bu opsiyonlarin, hisse senedi ihraç
eden isletmelerle bir ilgisi yoktur. Bu çesit opsiyonlar, isletmelerin hisse senetlerinin degerleri
üzerine girilmis birer bahis olarak nitelendirilebilir. Opsiyona konu olan hisse senedinin,
isletme unvani, küpürü v.s. gibi bilgileri tasimak zorundadir.
2.1.3.3.Faiz Opsiyonlari
Faiz opsiyonlari, sözlesmeye konu olan degerin faiz oranidir. Faiz call opsiyonlarda,
sözlesmede yazili orandan borç alma hakki dogmaktadir. Put opsiyonlarda ise, sözlesme
sahibi tasarrufunu sabit bir minimum orandan kullanmayi garantiler.
Örnegin, bir yatirimci %50 degisken faizle 500 milyar T.L. borç aldigini düsünelim.
Yatirimlarin faiz orani yükselirse, buna bagli olarak borç maliyetinin artacagi düsünülür. Faiz
oranlari yükseldigi taktirde, riski minimum etmek için faiz orani üzerine yazilmis ve vadesi
kendi borcunun vadesi ile çakisan call opsiyon alir. Vade sonunda, piyasa faiz orani %50 ‘den
küçükse, opsiyon kullanmaz. Piyasa faiz oranini kabul ederek, prim kadar zarar eder. Ancak
piyasa faiz orani %50’den büyükse, opsiyonu kullanarak, faiz oranini %50 sabitler. Bunun
için ise, opsiyon primi kadar bir miktar öder.

62

2.1.3.4.Gelecek Sözlesmesi Üzerine Opsiyonlar
Bu tip opsiyonlar, ilk defa 1982 yilinda finansal enstrüman olarak kullanilmistir.
Opsiyon sözlesmesine konu olan varlik, gelecek sözlesmesidir. Basta A.B.D., Ingiltere ve
Kanada olmak üzere gelismis bir çok opsiyon borsalarinda tarim ürünleri üzerine opsiyon
yazilmaktadir.
Gelecek sözlesmesi opsiyonlari, sahibine belirli bir süre içinde, belirli bir gelecek
sözlesmesini, belirli bir fiyattan alma veya satma hakki taniyan, yükümlülük vermeyen
finansal araçtir. Bu ödeme süresi, yatirimciya sinirli bir riskle, büyük karlar elde etme sansi
vermektedir. Opsiyon sahibinin amaci, bu anlasmayi satin almak veya satmak degil, piyasa
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degerinden yararlanarak havadan kar elde etmektir. Bu ödeme süresi sözlesmesinin büyük
çogunlugu, Amerikan tipi opsiyondur. 63
2.1.3.5.Endeks Opsiyonlar
A.B.D.’de

degisik endeks opsiyonlari alinip satilmaktadir. Endeks opsiyonlarinin

satin alinmasiyla yatirimci menkul kiymetleri tek tek seçme geregini duymamaktadir.
Yatirimci sadece pazarin hangi yöne gidebilecegini analiz ederek, karar vermesi gerekecektir.
2.1.4.Karlilik Açisindan Opsiyonlar
2.1.4.1.Parali Opsiyonlar
Bir alim opsiyonunun kullanim fiyati spot fiyattan düsükse, bu opsiyona karda
opsiyon denir. Bu opsiyon kullanildigi zaman, spot fiyat ile kullanim fiyati arasindaki fark
kadar bir kar olusur. Opsiyonu kullanan yatirimci sözlesmeye konu menkul kiymetleri
opsiyonu yazan taraftan düsük fiyattan alip spot piyasada sattigi takdirde kar edecektir.
Kisacasi, vade süresi içerisinde, herhangi bir anda yürürlüge kondugu taktirde sahibine kazanç
saglayacak opsiyonlara parali opsiyon denir.

64

Bir alim opsiyonu için,
Kullanim Fiyati + prim < cari pazar fiyati
Bir satim opsiyonunun karda olabilmesi için, kullanim fiyatinin spot piyasa fiyatindan
yüksek olmasi gerekir. Bu durumda, opsiyonu alan taraf piyasada geçerli olan spot fiyattan
daha yüksek fiyata opsiyonu yazan tarafa opsiyona konu kiymeti satabilecektir.
Bir satim opsiyonu için,
Kullanim Fiyati > Cari Pazar Fiyati + Prim

2.1.4.2.Parada Opsiyonlar
Üzerine opsiyon yazili ürünün piyasa fiyati kullanim fiyatina esitse, o opsiyon parada
opsiyon olarak adlandir ilir. Bu durumda opsiyonun kullanilmasiyla ne kar ne de zarar söz
konusudur. Bu tür basabas opsiyonlarda, yatirimcinin alim opsiyonu kullanmasi ile menkul
kiymeti spot piyasadan saglamasi arasinda bir fark olmayacaktir.
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2.1.4.3.Parasiz Opsiyonlar
Vade süresi içinde, herhangi bir anda yürürlüge konmasi halinde, sahibine zarar
saglayacak opsiyonlara parasiz opsiyon denir. Alim opsiyonlarinda, piyasa fiyati opsiyonu
kullanma fiyatinda düsükse, opsiyon parasizdir. Bu durumda menkul kiymetleri piyasadan
almak daha karli olacaktir.

65

Bir alim opsiyonu için,
Kullanim Fiyati + Prim > Piyasa Fiyati
Satim opsiyonunda ise, kullanim fiyati spot piyasa fiyatindan düsükse menkul kiymeti
opsiyonu yazan tarafa daha düsük fiyattan satmak, zarara neden olacaktir.
Bir satim opsiyonunda ise,
Kullanim fiyati < Piyasa Fiyati + prim
Örnek: Bir Alma Opsiyonu Satin Alan Yatirimcinin Çesitli Spot Fiyatlara Göre Kar ve Zarar
Profili
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Ürün : Ingiliz Sterlini
Kontrat Büyüklügü:£ 25.000
Vade Sonu: Iki ay
Kullanim Fiyati: $ 1.80/£
Prim: Sterlin basina 4c
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Sekil 6:Alim Opsiyonuna Sahip Bir Yatirimcinin Kar Zarar Durumu

Kar (+)
Zarar (-)
+1500

+1000
Kullanim
Fiyati

Sinirsiz

+500

Kar

0

Spot F.

-500

-1000
Nakit Çikisi

$1.76

Prim
Op. Kullanmasi

1.80

1.84

1.88

1.92

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

0

0

-45.000

-45.000

-45.000

0

46.000

47.000

48.000

0

1.000

2.000

Nakit Girisi
Sterlin Satisi

0

Net Pozisyon

-1.000

Parasiz

-1.000

Parada
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2.2.OPSIYON FIYATINI ETKILEYEN FAKTÖRLER
Opsiyon fiyatini etkileyen baslica degiskenler sunlardir. 67
I. Hisse Senedi Fiyati:Hisse senedi fiyati yükselirse-örnegin, hisse fiyatlari 20$ iken
25$ olursa- opsiyonun degeri de –1,88$ iken 5,81$-yükselecektir. Böylece
opsiyonun fiyati, hisse senedi fiyati yükseldiginde yükselecektir.
II. Kullanim Fiyati: Hisse senedinin islem fiyati 20$ iken 25$ olursa, opsiyonun
degeri düsecektir. Opsiyon degerindeki düsüs, opsiyon kullanim fiyatindaki
yükselisten daha az olacaktir. Opsiyon degerindeki yüzde degisecektir.
III. Opsiyon Zamani:Vadeye kalan zaman arttikça, opsiyonun degeri de yükselecektir.
Opsiyon degeri stok fiyatindaki degismelere baglidir. Opsiyonun zamani uzadikça,
hisse senedi fiyatindaki tirmanis devam eder.
IV. Risksiz Faiz Orani: Risksiz faiz orani, %12’den %16’a yükseldigi zaman, opsiyon
degeri çok küçük oranda degisir.-1,88 iken 1,99 olur.- Bu modeldeki, risksiz faiz
oranindaki yükselis, kullanim fiyatinin bugünkü degerini düsürür. Opsiyonun
bugünkü degerini yükseltir. Risksiz faiz orani, N(d1) ve N(d2) normal dagilim
islemlerinin fonksiyon degerinin belirlenmesinde önemli rol oynar. Bu dagilim
etkisi, ikinci derecede önemlidir. Gerçekten opsiyon fiyatlari, genelde faiz
oranlarina karsi hassas degildir.
V. Varyans: Varyans, o,16 iken 0.25’e yükselirse, opsiyonun degeri 1.88$’dan
2,27$’a yükselecektir. Diger faktörler sabit kalsa bile, risk arttikça, opsiyonun
degeri de artacaktir.
Sonuç mantikli görünmektedir. Ilk olarak, bir hisse senedi opsiyonu satin alip, bunu
kullanim fiyatindan satarsan ve Varyans sifira esitse, hisse sendi fiyati yüksek çikma olasiligi
sifirdir. Bundan dolayi, hisse senedinin kazanç saglama olasiligi da sifirdir. Diger taraftan,
yüksek varyansa sahip bir hisse senedi opsiyonu satin alindiginda, yüksek olasiliklar hisse
fiyati yukari gidecektir. Bundan dolayi, bu opsiyonda yüksek kazanç saglanacaktir. Tabiki,
yüksek varyansa sahip olmasina ragmen stok fiyatlari asagi düsebilir. Bu durumda yatirimci
zarari, ödedigi primle sinirlidir. Hisse fiyatlarindaki yükselis, opsiyon sahiplerine düsüsten
daha fazla yardim eder. Ne kadar büyük varyansa sahipse, opsiyonun degeri de o kadar
artacaktir. Bütün bunlar riskli hisse senetleri üzerine firsatlar yaratir.
67
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2.3.OPSIYON FIYATLAMA MODELLERI
Opsiyon fiyatlamasi konusunda ilk çalismalar, 1973 yilinda baslamistir. Fisher Black
ve Myron Scholes ilk opsiyon fiyatlama modelini gelistirmislerdir. Bu nedenle opsiyon
fiyatlama modeline iki arastirmacinin soyadlarindan olusan ‘Black Scholes opsiyon fiyatlama
modeli’ adi verilmistir. Bu model, Chiago Borsasi’nin faaliyete geçmesiyle kullanilmaya
baslanmistir.
Bu modelden sonra, John Cox, Stephen Ross ve Mark Rubinstein 1979 yilinda
Binomal Opsiyon Fiyatlama Modelini gelistirmislerdir. Bu modelle, Black Scholes modeli
basite indirgenmistir. Diger bir önemli husus da, Black Scholes modeli, Avrupa tipi
opsiyonlar ile sinirli iken, Binomal modelle opsiyonlarin kullanim alani genisletilmistir. Daha
sonra Emanuel Derman ve Iraj Kani, 1994 yilinda Black Scholes modelini gelistirerek kendi
soyadlarini verdiler. Derman Kani modelini gelistirdiler. 68

2.3.1. Black Scholes Modeli
Opsiyon ticari islemlerinin hizla büyümeye basladigi 1973 yilinda , Black Scholes
modeli gelistirilmistir. Bu model, opsiyon ticari islemlerinde sikça kullanildigindan, hesap
makinelerinin içerisinde de programlanmaya baslamistir.
Black Scholes modeli teorik olarak, sonucu gelecekte beklenmeyen durumlara bagli
olan bütün kontratlarin degerlendirilmesinde kullanilir. Bu model, iki varsayima
dayanmaktadir. 69
•

Rassal yürüyüs olarak adlandirilan, hisse senedi fiyatidir. Bu varsayima göre, hisse
senedi fiyatindaki oransal degisim, kisa dönemde normal olarak dagilir.

•

Ikinci varsayim ise, hisse senedi fiyatinin gelecekte herhangi bir zaman içinde
lognormal dagilacagidir.

Black Scholes modeli,opsiyon yazicisina vade sonunda opsiyon riskini hedge etme
imkani verir. Dolayisiyla Black Scholes formülü iki kisimdan olusmaktadir.
•

68
69

Opsiyon degerinin hesaplanmasi
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•

Opsiyonun hedge edilmesi

Black Scholes, kusursuz pazarlarda hisse senedi ve opsiyon piyasalarinda riske karsi
korunmak için gelistirildi. Temel fikir, opsiyon degeri birinci derecede, hisse senedinin
fiyatina baglidir. Daha sonra vade, kullanim fiyati v.s. etkilidir. Opsiyon fiyatindaki
degisiklik, hisse senedi fiyatindaki degisiklikten kaynaklanmaktadir. Farz edelim ki, hisse
senedi fiyati yarin 1$ artsin. Bunun sonucunda opsiyon fiyati 0,25$ düsecektir. Veya hisse
senedi fiyati 1$ düstügünde, opsiyon fiyati da 0,25$ düsecektir. Opsiyon fiyatindaki
degisikliklerin, hisse senedi fiyatindaki degisikliklere orani ‘hedge’ olarak adlandirilir. Bu
örnekteki hedge orani 0,25 olsun. Bu oran, yatirimcilara riske karsi korunmak için, satin
alinan opsiyonlara karsilik uzun dönemde kaç tane hisse senedi elde tutulmasi gerektigini
söyler. 0,25 hedging orani, kisa dönemde satin alinan dört opsiyona karsilik, uzun dönemde
bir hisse senedi elde tutulmalidir. Bir örnekle açiklayacak olursak; opsiyonun bu günkü fiyati
5$, hissenin bugünkü fiyati 40$ ve hedging orani 0.25'dir. 70

Hisse basina net yatirim degeri: (Investment)
I= Po – [ 1 / h ] *Wo
I= 40$ - [ 1 / 0,25 ] 5$
I=20$
Farz edelim ki, hisse fiyati 2$ yükselsin. Opsiyon fiyati da yaklasik olarak
0,25*2=0,50$ yükselecektir. Böylece hisse senedinin yeni fiyati 42$ olacak ve opsiyon için
yeni fiyat 5,50$ olacaktir. Yatirimin degeri degismeden kalacaktir.
I= 42$ - 4* 5,50$ = 20$
Farz edelim ki, hisse fiyati 2$ düssün. Opsiyon fiyati da buna bagli olarak 0,50$
düsecektir. Hisse fiyati ve opsiyon için yeni fiyat 38$ ve 4,50$ olacaktir. Buna bagli olarak
alinan pozisyon degeri hala 20$ olarak kalacaktir. Bu basit örnekle, riskin nasil elimine
edildigini görmekteyiz.
Hedge oranlarina göre pozisyonumuzu ayarlarsak, net yatirimlar üzerindeki risk çok
düsük olacaktir. Riskler, uygun hedging orani ile elimine edilmesinden beri, pozisyon getiri
orani, risksiz faiz orani olmalidir.
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2.3.1.1.Black

Scholes

Formülü

ve

Satin

Alma

Opsiyonunun

Degerlendirilmesi
Black Scholes modeli, Avrupa tipi kar payi ödemeyen hisse senedi opsiyon fiyatlarina
yönelik olarak gelistirilmistir. Daha sonra Amerikan tipi ve kar payi ödeyen hisse senedi ve
opsiyon konusunu teskil eden döviz ve futures gibi diger opsiyon fiyatlarinin tespitine iliskin
olarak model gelistirilmistir.
Black Scholes modeline göre, hisse senedi fiyati ile opsiyon degeri arasindaki iliski
söyledir:

Sekil 7:Black Scholes Modeline Göre Hisse Senedi ile Opsiyon Degeri Arasindaki Iliski:
Opsiyon Fiyati

A
T1

T2
40
T3
30

B

10
20

Hisse Fiyati

10

20

30

40

Kaynak:Ceylan,Ali;a.g.e.s.164
Sekil 7’da gösterilen çizgi, opsiyonun maksimum degerini belirtir. Opsiyonun degeri,
hisse senedi degerinden fazla olamamaktadir. B ise opsiyonun minimum degerini ifade eder.
Opsiyon degeri negatif olamayacagi gibi ve hisse senedi fiyati eksi islem fiyatindan daha
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düsük olamamaktadir. T1, T2, T3 dogrulari ise, vadenin azalmasiyla opsiyon degerinin
düsecegini ispatlar. 71
Opsiyonun degerini gösteren çizgi, yukari dogru iç bükendir. Bu da 45 derecelik açiya
sahip olan A çizgisinin altindadir. Görüldügü üzere, opsiyon hisse senedine göre daha fazla
risk tasir. Vadenin sabit oldugu varsayimina dayanilarak, hisse senedi fiyatindaki yüzde
degisiklik, opsiyon fiyatinda daha büyük yüzde degisiklige neden olacaktir.Bu nedenle,
opsiyonun standart sapmasi sabit olmayip, hisse senedi fiyati ve vadeye bagli olarak
dalgalanir.
Black Scholes opsiyon fiyatlama modeli ile kar payi dagitiminin olmadigi Avrupa tipi satin
alma opsiyonunun degeri asagidaki gibi hesaplanir. 72

Co = So N(d1) – Ke-rt N(d2)
Buradan
Ln (So / K )+ (r +q2 / 2) T
d1 = –––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Q ( t )1/2

Ve

d2 = d1 – q ( t )1/2
Q2 = Hisse senedinin varyansi
N(d1), N(d2) = Standart normal degisken için kümülatif olasilik dagilim fonksiyonu
Ln= Logaritma
Bu formüllerdeki bes degiskenden dördü bilinmektedir. Cari hisse senedi
fiyati(So),opsiyonun vadesi(t), kullanim fiyati (k), ve kisa vadeli faiz oranidir(r).Bilinmeyen
deger, hisse senedi fiyatinin standart sapmasidir.(Q 2 ) Bunun nedeni de, hisse senedi getirisinin
beklenen degiskenligin dogrudan gözlenememesidir. Bunun için, hisse senedinin yakin
71

Korkmaz, Turhan; Hisse Senedi Opisyonlari ve Opisyon Fiyatlama Modelleri, Ekin Kitabevi, Bursa,
1999,s.160
72
Strickland, Chris; Clewlow Les; Implementing Derivatives Methods, John Wiley & Sons, 1999,s.7
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geçmisteki fiyat degiskenligi dikkate alinarak opsiyon vadesi boyunca N(d1) ve N(d2)
degerleri hesaplanmalidir.
Bu formül, ilk bakista göründügünden daha kolaydir. N(d1) ve N(d2) terimleri, d1 ve
d2’nin standart tablolardaki karsiliklaridir.

N(d1 ) ve N(d2 ) degerlerinin 1’e yakin olmasi

halinde, opsiyon isleme konacaktir.Bu olasiliklarin bire yakin olmasi, hisse senedi varyansinin
küçüldügünü ve vadeye kalan zamanin azaldigini gösterir. 73 Dolayisiyla satin alma
opsiyonunun degeri So – Ke ‘ye esit olacaktir. Sözkonusu sonuç, opsiyonun özgü degerine esit
olacaktir. Eger opsiyonun isleme konmasi kesin ise, yatirimci hisse senedinin cari degerine So
hak kazanmis olacak ve ise islem fiyatinin bugünkü degeri Pv(x) veya Ke –rt esit olacaktir. 74
Eger N(d) degeri sifira yakinsa, opsiyonun isleme konma olasiligi çok düsüktür. N(d)
degerlerinin 0 ile 1 arasinda olmasi durumunda satin alma opsiyonunun degeri belirli
olasiliklar arasindadir. N(d1) ve N(d2) olasiliklari, gelecekte hisse fiyatlarindaki belirsizligi
ölçmek için kullanilir.75
Formülde ln (So/K), yüzde cinsinden miktar olup opsiyonun parada

ya da para

disinda oldugunu gösterir. Bir örnekle açiklayacak olursak, So =105 K=100 ise opsiyon %5
parada demektir. ln (105/100)= 0,05.Ayni sekilde eger So =95 ise opsiyon %5 para disinda
demektir. 76
Black Scholes formülü, gerçek degeri yansitiyorsa ve opsiyon fiyati olmasi gereken
degerden fazlaysa, opsiyona sahip olan yatirimci opsiyonu satacaktir. Opsiyona sahip degilse,
bu durumda opsiyonu yazacaktir. Bir baska ifade ile, opsiyon alicisi için geçerli olan kurallar
opsiyon saticisi için de geçerlidir. Eger opsiyon, Black Scholes formülüne göre bulunan
degerden daha düsük bir degere sahipse, satin alinmali, büyükse satilmalidir.
Opsiyon olmasi gereken degerin üzerinde islem görüyorsa, yazicinin aliciya göre kar
etme olasiligi daha yüksektir. Eger opsiyon degeri düsükse bu durumda alicini yaziciya göre
karli çikma olasiligi artar.

73
74

Haley, W. Charles; Schall, W.Lawrence;a.g.e. s.251
Korkmaz, Turhan; a.g.e.s164

75

Haley, W. Charles; Schall, W.Lawrence; a.g.e.s.254
Ceylan, Ali; a.g.e.
77
Brigham, F. Eugene; Grapeski, C. Louis; Fianancial Management Theory and Parctise, The Dryden
Press,1991,S. 695
76
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2.3.1.2.Black Scholes Modeli Temel Varsayimlar
Bu model, pazarda yüksek degerlenmis ve düsük degerlenmis opsiyonlari belirlemede
oldukça önemlidir. Modelin dayandigi temel varsayimlar sunlardir:77
1. Opsiyon süresi boyunca, opsiyonun bagli oldugu hisse senedi kar dagitimi
yapmayacaktir.
2. Islem maliyeti ve vergi ödemesi söz konusu degildir.
3. Kisa süreli risksiz faiz orani, r, sabittir.
4. Hisse senedi alim satimi süreklidir.
5. Hisse senedi fiyat hareketleri lognormal bir dagilim izler.
6. Risksiz arbitraj firsati söz konusu degildir.
7. Yatirimcilar ayni risksiz faiz orani üzerinden borç alip verebilirler.
Black Scholes opsiyon fiyatlama modeli, riske karsi korunma fikrine dayanmaktadir.
Borsadan hisse senedi satin alan ve ayni zamanda bir alim opsiyonu satin alan bir yatirimci,
risksiz faiz yatirimi pozisyonu yaratir. Bu da hisse senedi üzerindeki kazançlar, opsiyon
zararlari ya da tam tersi durum söz konusudur. Bu riske karsi korunma pozisyonu,
özsermayeye risksiz faiz orani kadar kazanç saglar ya da arbitraj firsati yaratacaktir. Bu da,
opsiyon fiyatini Black Scholes modeli ile belirlenmis dengeye getirecektir. 78
Riske karsi korunma pozisyonunu daha iyi açiklamak için, XYZ Anonim sirketinin
hisse fiyati ve opsiyon fiyati asagida gösterilmistir.Farz edelim ki hisse senedi bugünkü fiyati
20$ ve opsiyonun fiyati 7$ olsun. 20$ degerinde bu hisse dogrusunun egimi 45 derecedir.
Riske karsi korunma pozisyonu için 20$ degerindeki bu hisseyi satin alarak ve 7$ degerinde
iki tane opsiyon yazilmalidir. Bu alinan pozisyondan saglanan kazanç 20$ -2(7$)=6$

78
79

Brigham, F. Eugene; Grapeski, C. Louis;a.g.e.,s.696
Horne, James Van; Finacial Mangement and Policy, Fifth Edition, 1980, s.91-92
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Sekil 8: XYZ A.S.’nin Hisse Fiyati ile Opsiyon Fiyati Arasindaki Iliski

Opsiyon
Fiyati

Gerçek Deger Çizgisi
25

Teorik Deger Çizgisi

20
15
10
5

5

10 15

20

25

30

35

40

Hisse Fiyati

Kaynak: Horne,James Van; Financial Management and Policy,s,91

Uzun vadeli bir hisse senedini ve kisa dönemde iki opsiyon karisimi, riske karsi
korunmak için bireysel hareket ederler. Eger hisse senedinin degerinde düsme olursa, kisa
pozisyon denge noktasina yükselir. Hisse fiyatlarindaki ve zamandaki degisimle, ideal riske
karsi korunma oranlari da degisir. Hisse fiyati yükselirse, sekildeki dogrunun egimi de
yükselecektir. Bu nedenle bir kaç opsiyon yazilmasi gerekecektir. Eger hisse fiyati düserse,
egim düser ve riske karsi korunabilmek için daha fazla opsiyon yazilmasi gerekir.Zaman
ilerledikçe ve vade yaklastikça, dogru kendiliginden asagiya dogru kayacaktir.
Bir opsiyon denge fiyati Black Scholes modeli ile gösterilmistir. Opsiyonun vadesi,
varyans veya kisa vadeli faiz orani yükselirse, opsiyonun degeri de yükselir. Opsiyonun
degisimini etkileyen bu üç degisken içerisinde, kisa vadeli faiz orani en az etkiye sahiptir. Bu
parametreler yükseldikçe, opsiyonun degeri hisse senedinin degerine yaklasacaktir.
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Özet olarak, hisse senedi satin alarak ve opsiyon yazarak riske karsi korunmak
mümkündür. Hedge orani, yazili olan hisse senedi oranlarina göre, hisse senedi paylarinin
elde tutma uzunlugunu belirler. Etkin finansal pazarlarda, riske karsi korunmak için
mükemmel getiri orani, risksiz faiz orani olmalidir. Böyle bir durumda, dönemin basinda
opsiyonun uygun degerini belirlemek mümkündür. Eger gerçek deger, bu degerin üstünde
veya altinda ise, arbitraj, opsiyon fiyatini gerçek fiyata itecektir. 80
Black Scholes opsiyon fiyatlama modeli, hisse senedindeki degisikliklere bagli olarak
opsiyon degerini belirlemede en gerçek formüldür. Modele göre,

yatirimcilar riskten

korunmak için uygun pozisyonlar alarak ve arbitraj imkani, bu pozisyonlardaki getiriyi risksiz
faiz oranina dogru yöneltir. Sonuç olarak, opsiyon fiyati ile hisse fiyatlari arasinda kesin bir
iliski vardir.

2.3.2.Binom Modeli
Binom

agaci, 1979 yilinda John Cox,Stephen Ross ve Mark Rubenstein

tarafindan.opsiyon fiyatlama modeli olarak tanitildi.Model, hisse senedi fiyatlarini içeren
noktalardan olusur.
Bu model, kesik zamanli bir süreç varsayimina dayanir. Tek periyotlu bu süreçte, hisse
sendi fiyati duragan binomal stokastik bir süreç izler. Bir periyotlu binomal model, alim
opsiyonu içinde uygulanmak amaciyla bir portföy olusturulur. Bu portföyde, uzun pozisyonda
belirli tutarda hisse senedi, kisa pozisyonda call opsiyon yer alir. Bu portföy bazi varsayimlar
altinda olusturulmustur. Buna göre, yatirimcinin arbitraj yapma firsati yoktur. Hisse senedi ve
opsiyona dayana bir portföyde, dönem sonunda portföyün degeri hakkinda herhangi bir
belirsizlik yoktur. Çünkü portföy risk tasimaz. Portföyden elde edilen getiri, risksiz faiz
oranina esittir. Bir dönem sonra portföyün degeri, portföyün cari degerinin risksiz faiz orani
ile bilesiklendirilmesi sonucunda olusan degere esittir.Bu olmazsa, portföy yanlis
degerlendirilmis olur ve arbitraj firsati dogar.

81

Kesik zamanli süreç, rastgele bir süreçtir. Kesikli süreç, belirli anlarda hisse senedi
fiyatlarinin zaman içindeki davranislarini ortaya koyar. Kesikli zamanli süreçte, parametre
zamandir. Belirli hisseleri alan zaman, T={ 0,1,2,3,4,5......,N} seklinde bir zaman dizisi
olusturur.
80
81

Horne, James Van; Fundamentals of Financial Management, 4. Edition, Prentice Hall, 1980, s.557
Chambers, Nurgül;a.g.e.s.101
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T, bir gün, bir ay, bir yil gibi bir zaman araligi gösterir. St degiskeni, hisse senedinin t
anindaki degerini belirleyen bir gösterge olacaktir. Örnegin, So hisse senedinin sürecin
baslangicindaki degeri olsun. Zaman parametresi bir günlük zaman araliklarinin tanimliyorsa,
S1 de bir günün sonundaki hisse senedinin degeri olacaktir. T degiskeninin, binomal model ile
hesaplanan So,S1,.......Sn degerini Po ,P1 ,....Pn olasiliklari ile aliyorsa ve Po +P1 +.....+Pn =1 sarti
gerçeklesiyorsa
degiskendir.

St kesikli olasilik dagilimi binomal dagilima sahiptir. St kesikli tesadüfi

82

Bu modelde, belirli zaman araliginda bir olayin gerçeklesme olasiligi p,
gerçeklesmeme olasiligi 1-p ile ifade edilir. Hisse senedinin belirlenen zaman araliginda n
deneme içinde x kere fiyatinin artmasi olasiligi asagidaki denklemle ifade edilir.
q = 1 – p olmak üzere
p(x) =

n

p x q n-x

x

2.3.2.1. Bir Dönemli Binomal Model
Black Scholes modeli, kapali bir modeldir. Daha açik bir ifade ile, opsiyonun fiyatini
denklemden çikaririz. Bunun tersine binom modeli ise açik bir modeldir. Binom modeli,
gelecekte olasi fiyat hareketlerini gösteren bir agaç olusturur ve buna bagli opsiyon fiyati
olusturur.
Sentez bir Avrupa alim opsiyonu ele alalim.Bir portföy esit kar ve zarar degerlerine
sahipse, sentezdir. Düsünelim ki, bir portföyde %50 oraninda hisse senedi ve kisa dönemli
risksiz bonodur. Bir yil içinde, portföyün degeri hisse senedinin 110$ veya 90$ olmasina göre
degisir. Hisse senedi fiyatina bagli olarak, yari hisse senedinin degeri 55 $ veya 45$ olacaktir.
Diger taraftan, bonolari geri ödemek için, 45 $ borçlanacagiz. Eger hisse senedi fiyati
yükselirse, portföyün degeri 10$ olacaktir. Eger hisse fiyati düserse portföy sifir degerinde
olacaktir. Bunlar alim opsiyonundaki geri ödemelerdir. Bu yüzden, portföyün degeri alim
opsiyonunun degeri ile ayni olacaktir.

82
83

83

Alpan Fulya, Örneklerle Futures Anlasmasi ve Opsiyon,Literatür Yayini,Istanbul,1999,s.110
Kolb, W. Robert, Understanding Options, John Wiley&Sons InC.,1995,s,142
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Sekil 9: Hisse Senedi Alim Opsiyonu,Risksiz Tahviller ve Portföyün Degerleri
Hisse Senedi

Alim Opsiyonu

110

10

100

C
90

0

Bono

Portföy
45

10

42.45

7.55
45

0

Yukaridaki sekiller bir yil sonra hisse senedi alim opsiyonu, risksiz tahviller ve
portföyün degerlerini gösterir.Hisse senedi fiyati 110$ veya 90$ hareket ettiginde, alim
opsiyonu da buna bagli olarak 10$ veya 0$ olacaktir. Risksiz tahviller, hisse fiyati ne olursa
olsun %6 yükselir. Bu nedenle,42.45$ borç almak yil sonu 45$ yükseltir.
Ayni sekilde, %50 hisse senedi ve 42.45$ degerinde tahvilden olusan bir portföyde bir
yil içinde hisse fiyatina bagli olarak 10$ veya 0 degerinde olacaktir.
Bu portföy ve alim opsiyonu ayni ödemeler sahiptir.Baslangiç degerleri de aynidir.
Yoksa, arbitraj imkani dogacaktir. Bunun anlami, %50 hisse senedi ve tahvilden olusan bir
yatirimin degeri, alim opsiyonunun degerine esittir.
Ct: 0.5St –42.45$=50$-42045$=7.55$
Binomal opsiyon fiyatlama modeli, belli bir süre sonra hisse senetlerinin u kadar
yükselecegi ya da d kadar düsecegi varsayimina dayanir. S hisse senedinin baslangiç fiyati
ise, S’nin beklenen degeri söyle hesaplanir.
S = P*Su + (1 – P) Sd
S hisse senedinin bugünkü fiyati ise, gelecek dönem söyledir.
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Su

P

S
1-p

Sd

Su:S(1+u)
Sd:S.(1+d)

Eger bir alim opsiyonunun , uygulamam fiyati E ise, alim opsiyonu fiyati söyle
hesaplanir.
Cuk: Max(Su - E,0)
Cd :Max(Sd - E,0)
Risksiz faiz orani r ise d < r <<u oldugunu varsayalim. Bir portföyde bir alim
opsiyonu ve h sayidaki hisse senetlerinin oldugunu düsünelim. Bu portföyün sahibi, h
sayidaki hisse senedini bir dönem sonra, vade gününde bir alim opsiyonu yazar.Eger hisse
sendi fiyati yükselirse, portföyün degeri84
Vu= h*S*(1 + u ) – Cu
Eger düserse,
Vd= h*S*(1 + u ) – Cd
H sayidaki bu hisse senedinin, hisse senetleri fiyatlari düsmesi veya yükselmesi
sonucu, portföy degerine esit olsun. H sayidaki hisse senedinin degeri

h*S*(1 + u ) – Cu = h*S*(1 + u ) – Cd
h= (Cu – Cd) / ( Su – Sd )
h= max (Su – E,0) – max (Sd – E,0 ) / (Su – Sd )
84

Watkins, Thayer; San Jose State University, The Binom Model for Pricing Options.
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S, E ve U degerleri verilmisse, h dege ri heasaplanir. Bu deger, hisse senedi düsüs veya
yükselisine bagli degildir. H degeri, portföyün hisse senetleri fiyatlarindan bagimsiz olan
hedging oranidir. Bir portföy iyi bir sekilde hedge edilirse, bu portföy risksiz faiz orani kadar
büyür. Hedge edilirmis bir portföyün simdiki degeri, hisse senetleri alim opsiyonlarindan
yükümlülüklerin çikartilmasi ile bulunur. C alim opsiyonuna sahip olmanin degeri ise,
yükümlülükle birlikte yazili olan alim opsiyonu –C degerini alir.Bu yüzden portföyün degeri
hS –C olur. Bir dönem sonra, risksiz faiz orani büyürse portföyün degeri ( 1+ r) (hs – C)
olur. 85

C= [ - hS (u - r) + Cu ] / (1 + r )

h = (Cu – Cd ) / S (u – d )
sonra
C= [Cu (r – d) / (u - d) +Cd (u - r )/ (u - d)] / (1 + r)
(r – d), (u – d) degerleri p ile ifade edilirse,

C = [p*Cu + (1 – p)*Cd ] / (1 + r)

Yüksek oranli u ve yüksek geçis olasiligi p için bir formüle ihtiyaç duyariz. Bu
formülde beklenen getiri orani µ ve standart sapma ? dir.Bu modeldeki varsayima göre,
beklenen getiri ve bölgesel degiskenlik µ ve ? ya esittir. Bunu basarmak için, Cox, Ross ve
Rubenstein modeli kullanilir. Esit olasiliklar yaklasimi olarak da adlandirilan bu modeldeki
degiskenlik ? ya esittir.

86

Binom modeline göre u, d ve p degerleri söyle hesaplanir.
e ? ∆t - d

1
U= e ? ∆t

d = –––––

p= ––––––––––––––––

u

85
86

u-d

Watkins, Thayer;a.g.e.
Chriss, A. Neil; Black Scholes nad Beyond Option Pricing Models, Irwin Professional Publishing,1997,s.233
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En iyi yaklasimla, bu formüller yerel degiskenligi ? esitler ve beklenen getiri oranini
da µ ye esitler.

2.3.2.2.Çok Dönemli Binom Modeli
Tek dönemli binom modelindeki ilkeleri, çok dönemli binom modeline de
uygulayabiliriz. Iki dönemin üzerinde, hisse senedi fiyatlari dört olasiliktan birini izler. Bu iki
dönem için, hisse fiyatlari yukari- yukari, yukari-asagi, asagi-yukari, asagi-asagi seklinde
dalgalanabilir. Her bir hisse senedi fiyati için, alim opsiyonu belli bir degere sahiptir. Suu,
hisse senedi her iki dönemde yükselirse, hisse senedinin son fiyatini isaret eder. Cuu, ise ayni
durumdaki alim opsiyonunun son durumunu gösterir. 87
Binom modeli vadeye kadar olan zamani belirli zaman araliklarina ayirir. Çok
dönemli binom modelinde, n zaman araliklarini ya da dönem sayisini, n+1 bir sonraki dönemi
ifade eder.
tn :0,t1,t2,t3,.......,tn Zaman araliklari arasindaki bosluklar , ∆tt: tt – t

t-1

hesaplanir. Bu

bosluklar genelde esittir. Bu zaman araliklari gün,ay,yil olabilecegi gibi dakika,saniye bile
olabilir. 88
Agaçtaki fiyatlar, bugünden vade gününe kadar üretilen olasiliklardir.Her bir
basamakta dayanilan fiyat, vadeye kadar ki zaman ve volatilite göz önüne alinarak asagi ve
yukari dalgalanir. Bu binom dagilimini olusturur. Bu agaç, vade gününe kadar fiyatin
alabilecegi bütün olasiliklari gösterir.Agacin sonunda –opsiyonun vadesi doldugun zamanher bir hisse sendi fiyati için olan opsiyon fiyati bilinir ve bunlar hisse senedinin gerçek
degerine esittir. 89

87

Kolb, W. Robert,a.g.e.s.147
www.math.un.edu
89
www.mdex.commy/education/optionpm.html
88
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Sekil 10:Çok Dönemli Binom Modelini Karar Agaci

90

Su3
Su2
Su2 d

Su
S

Sud
Sud 2

Sd
Sd2

Sd3

Iki dönemli binom modelini ele alalim. Bir dönem daha hisse senedi fiyatlarinin
yükseldigini ya da alçaldigini varsayalim.Bunun sonucunda fiyat olasiliklari Su2 , Sud ve Sd2
olur.Iki dönem sonunda opsiyon fiyatlarinin alacagi üç farkli deger vardir.

Cu2 = Max (0, Su2 – x )
Cud = Max (0,Sud- x )
Cd2 = Max(0, Sd2 – x )
Iki dönemlik alim opsiyonlari degerleri söyledir:91

P*Cu2 + (1 –P )*Cud
Cu = ––––––––––––––––––––––––––––
1+r
P*Cdu + (1 – P)*Cud
Cd = ––––––––––––––––––––––––––––
1+r

90
91

www.math.toronto.edu/massu/home_jamingual.1004.pdf
www.sfsu.edu/~phsio/fin825/cho4.pdf
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Alim opsiyonu fiyati,

P*Cu + (1 – P) *Cd
C= –––––––––––––––––––––––––––––––
1+r
Daha açik ifade edecek olursak,

P*Cu2 +2P (1 – P)Cud +(1-P)2 Cd2
C = ––––––––––––––––––––––––––––––
(1 + r)2

Farkli durumlar için hedging oranlari,
Cu - Cd
h = –––––––––––––––––
Su - Sd

Cu2 - Cud
hu = ––––––––––––––––––
Su2 – Sud

Cud – Cd2
hd = –––––––––––––––
Sud – Sd2
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2.3.2.3.Binom Modelinin Avantajlari ve Dezavantajlari
Binom modelinin baslica avantajlari ve dezavantajlari sunlardir. 92
Modelin Dezavantajlari:
1. Ticari zamanlar, gerçek kesikli zamanlar degildir. Bunlar sürekli devam ederler.
2. Hisse senetleri, Bernoulli dagilimina ve çok dönemli binom dagilimina göre
degerlenir. Devam eden bu dagilimin degerleri boyunca degisirler.
3. Hesaplamalar uzun ve karmasik görünür.
4. Daha bütün bir teori gelistirmek için, daha fazla detay bilgiye ihtiyaç duyulur.
Modelin Avantajlari:
1. Bir portföyün esdegerindeki bir diger portföy yapisinin çok iyi açiklar.
2. Dagilim olasiligi merkez içerikli degildir.
3. Uzun ve karmasik gibi görünmesine ragmen, hesaplamasi kolaydir.
4. Hisse senedi fiyat olasiliklarini daha iyi anlamak için, daha fazla olasilik teorisine
ihtiyaç duyariz. Bu modelde olasiliklar teorisi üzerine kurulmustur.
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3.GERÇEK OPSIYONLAR

Yöneticilerin karsisina çikan en önemli görevlerden biri, kaynak dagilimidir.
Kaynaklarin dagilimi, hem stratejik hem finansal olabilir.Kararlarin finansal yönleri,
yöneticileri toplam hedefleri olan zenginlik yaratma amaçlarindan baska alanlara
yönlendirebilirler.
Firmalar, hizla yükselen bir ekonomide rekabet avantaji yaratmak için dogru yatirima
nasil karar verirler? Genis bir görüs birligine göre, firmalar dinamik kapasiteli varliklara
yatirim yapmalidirlar.Fakat standart yatirim teknikleri DCF gibi, belirsizligin yüksek oldugu
durumlarda yatirimlardan vazgeçirtir.

93

DCF analizi, finanstaki en önemli methodlardan biridir. Bu method, bilinmeyen
gelecekteki nakit akislari , beklenen deger ve fiyat riskleri kavramlari ile özetlenebilir.Yatirim
projelerinin degeri, beklenen nakit akislari iskonto edilerek net bugünkü degeri tahmin edilir
ve bu iskonto orani risklere uygun olarak seçilir.
Buna ragmen, bu standart DCF analizi su anki kararla ileride ortaya çikacak yatirim
firsatlarini göz önüne almaz. Bu degerleme yönteminin ihmal ettigi noktayi degerlendiren,
gerçek opsiyonlar yöntemi vardir.

94

1977 yilinda ilk olarak Myers tarafindan deginilmistir. Gerçek opsiyonlar, yeni bir
bilgi ulastigi zaman bir projeye yatirim yapma , büyüme veya erteleme opsiyonlari ile kararlar
üretmesini saglar. Finansal risklerin yönetiminde, gerçek opsiyonlar rekabet ortaminda
belirsizlikleri ölçmeye çalisirlar. Bu görüse göre bir projenin degeri, girdi maliyetlerine, çikti
verimine, zamana ve belirsizlige baglidir.
Firmalar baslangiç yatirimi için, opsiyon olusturduklarinda , bu opsiyon firmalarin
daha ileri yatirimlar yapmasina imkan verecektir. Ilerideki bir tarihte, firmalar opsiyonu
uygulayip uygulamama hakkina sahiptirler ve buna göre projelerini tamamlarlar. Opsiyonlarin
mantigindaki anahtar, opsiyonun yazildigi ve uygulanmasi arasindaki zamana kadar,
belirsizligi azaltacak bilgi akisidir. Eger yeni bilgi, proje için olumluysa, firma opsiyonu
uygulayabilir. Tam tersi bir durumda, opsiyonu uygulamaz. 95
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Tam ölçekli bir yatirim yapmak yerine, bir opsiyon satin almak, riskimizi minimize
ederek, firmanin potansiyelini koruyabilir. Tam ölçekli bir yatirim uygun olmadiginda bile
opsiyon yazmak uygundur. Çünkü opsiyonun degeri , DCF modeli ile hesaplanan net
bugünkü degerin üstünde bir sonuç olabilir. Gerçek opsiyonlar yaklasiminin degeri,
opsiyonun yazildigi andaki belirsizligin derecesine göre yükselir.
Gerçek opsiyonlar, finanstaki opsiyon degerleme teorisinin gerçek yatirim kararlarina
uygulanmasidir. Nasil finansal opsiyonlar bir yatirimciya belirli bir hisse veya aktifi belirli bir
fiyattan alma veya satma hakki veriyorsa, projelerde de sirketlerin yatirim yapma imkanlari
bulunmakatadir ve bu bir zorunluluk degildir.
Black Scholes modeli girdileri ile gerçek yatirim kararlari girdileri arasindaki iliskiyi
ele alalim. Black Scholes modeline göre, bir alim opsiyonunun degeri: 96
V(C)= S e (b –r)t N(d1) – X e –t r N(d2)
Burada,
S=Opsiyonun dayandigi varligin degeri
X=Opsiyonun uygulama fiyati
T=Opsiyonun kalan ömrü
R=Risksiz faiz orani
B=Tasima Maliyeti(risksiz faiz orani – temettü getiri orani)
V=Opsiyonun dayandigi aktifin getirisinin varyansi
N(d1) ve N(d2) degerleri , d1 ve d2 degerlerinin birikimli normal dagilim tablosu degerleridir.
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Yatirim Kararlari
Projenin indirgenmis

Degisken

Alim Opsiyonu

S

Hisse fiyati

Projenin ilk yatirim maliyeti

X

Uygulama fiyati

Projenin ömrü

T

Opsiyonun ömrü

Paranin zaman degeri

Rf

Risksiz faiz orani

Proje getirilerinin riski

V

Getirilerin varyansi

Nakit akim degeri

Gerçek opsiyonlar teknigi, 1996 yilinda Trigeor’a göre söyle siralanmaktadir:97

•

Kaynaklari gelistirmek veya bir fabrika kurmak için, bekleme ve erteleme
opsiyonlari

•

Opsiyonu uygulama zamani: Bu basamakta yatirimlar tekrar degerlendirilir,
birakilir veya genisletilir.

•

Faaliyet ölçegini degistirmek için opsiyonu genisletme, kontrat kapama veya
yeniden baslama.

•

Terketme Opsiyonlari

•

Girdileri ve çiktilari degistirme opsiyonlari

•

Büyüme Opsiyonlari: Bir projedeki erken yatirim ilerideki bir tarihte, pazara girme
için, bir opsiyon saglar.

97
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Gerçek opsiyonlar, DCF analizinin önemli bir uzantisidir. Buna ragmen, gerçek
opsiyonlar teknigindeki bir zorluk hesaplama teknigidir. Gerçek opsiyonlar modelini kurma
ve degerleme, diger degerleme tekniklerinden daha zordur. Gerçek opsiyonlari uygulamanin
en iyi zamani, DCF yöntemi ile bir projenin degerinin tam olarak hesaplayamadigi
durumdadir. Çünkü bu yöntem, gerçek firsatlari göz önüne almaz. Genel bir sonuç olarak,
gerçek opsiyonlar, DCF yönteminin düsük degerledigi bir projeye deger katar.

3.1.GERÇEK OPSIYONLARDA BELIRSIZLIK DURUMLARI

Gerçek opsiyonlar, genellikle teknolojik yatirimlarda ortaya çikar. Belirsizlik
durumlarinda dolayi, gerçek opsiyonlari fark edebilmek oldukça güçtür.Genelde yöneticiler,
böyle bir durumda

DCF modelini tercih ederler. Bu yöntemi kullanmalari, yöneticileri

varolan firsatlari göz ardi etmesine yol açar. Oysa gerçek opsiyonlar yaklasimi ile ilgili en
önemli nokta, var olan durumu iyi bir sekilde tanimlamasidir. Gerçek opsiyonlar modelini,
belirsiz durumlarda uygulamak için, Hamilton bu modeli söyle özetlemistir. 98
1. Gölgede kalmis opsiyon fark edebilmek için, gerçek opsiyon yaklasimini
benimseme
2. Esnekligi arttirmak için, yapilandirici kararlar ile yeni opsiyonlar yaratma
3. Finansal ve alternatif modeller ile opsiyon degerleme
4. Onu etkin bir sekilde uygulayarak opsiyonlarin degerini fark etme
Gerçek opsiyonlar modeli, belirsiz durumlarda esneklik degeri ile ilgilenir. Bu
belirsizlik fiyat, talep veya teknoloji belirsizlik olabilir.Bu belirsizlik çesitle ri, volatilite
dolayisiyla varligin degerini etkiler.Bu belirsizlik türlerini ele alalim. 99
Fiyat Belirsizligi: Geleneksel olarak varligin pazar fiyatindaki dalgalanmalar, gerçek
opsiyonlar yöntemi ile analiz edilir.Örnegin, islenmemis yag ve demir fiyatlari oldukça
volatildir.

Bu

fiyatlarin

volatilitesi,

sermaye

pazarlarinda

incelenebilir.Hammadde

endüstrisindeki yatirimlar iptal edilemez ve üretilen hammaddeler fiyat degisikliklerinden
etkilenirler. Üretimi genisletme veya daraltma opsiyonlarina, bu durumlarda basvurulabilir.

98
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Hammadde fiyatlari yükseldigi zamana genisletme opsiyonlari uygulanabilir.Aksi bir
durumda, yani hammadde fiyatlari düstügü zaman, üretimi daraltma opsiyonlari uygulanir.
Bir opsiyonu genisletme,küçültme,kapatma veya faaliyetleri yeniden baslatmaya karar
verebilmek için, sirketler fiyatlar yükselir yükselmez veya düser düsmez, Pazar
degisikliklerine çok hizli cevap vermelidirler. Aksi taktirde bu opsiyonlar deger
kaybedebilirler. Çünkü, yönetim bu kararlari yeterince hizli uygulamamaktadir.

Talep Belirsizligi: Bu belirsizlik durumu da, varliklara üzerinde önemli volatiliteye
sahiptir.Örnegin, bir ürün için talep oldukça, yüksek volatilite olabilir. Bu çesit pazarlarda,
esnek firmalar müsteri ihtiyaçlarina hizli cevap vermelidir. Talep yükseldigi zaman, esnek
firmalar ürünü uzatma, satislari yükseltme ve diger taraftan da, getirilerini ve firma degerini
arttirma opsiyonuna sahiptirler.
Talep düstügü zamanda, esnek firma üretimi daraltmalidirlar. Böylece, is küçültme
opsiyonunu kullanirlar. Esnek firmalar, düsük maliyetle is yükünü hafifletirler ya da üretimin
çogunu satarlar.
Müsterilerin talebi üzerine yeni bilgi ulasir ulasmaz, talep belirsizligi altinda
genisletme ya da küçültme opsiyonlari hemen uygulanmalidir.Firma, degisen pazar verilerine
hemen cevap vermelidir.

Teknolojik Belirsizlik:Bir firma yeni bir teknolojiye yatirim yapmayi amaçliyorsa,
teknolojinin basarili olup olmayacagi belirsizdir.Teknolojik belirsizlik sonucunda, ulasilacak
oran(χ) ve siçramanin yüksekligi (u) arastirmaci tarafindan önceden tahmin edilir.
Teknolojik belirsizlik, yeni bir teknolojiye yapilacak yatirimin basarisini etkiler.Bu
yüzden, gelecekteki gelirler üzerinden etkisi çok yüksektir.Yeni bir teknolojiye yatirim yapma
opsiyonu, teknolojinin basarili olup olmayacagi belirsizligi altinda bir isi genisletme opsiyonu
olarak da görülebilir.
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3.2.GERÇEK OPSIYONLARIN DIGER DEGERLEME TEKNIKLERI ILE
KARSILASTIRILMASI
Belirsizlik altinda, çözüm üretici yeni bir bilgiye ulasmaya bagli olarak, gelecekteki
sermaye kararlarini degistirme, yeniden gözden geçirme veya benimseme esnekligi, gerçek
opsiyonlar olarak adlandirilir. Bu yönüyle, finans piyasalarindaki opsiyonlardan ayirt edilir.
Çesitli yatirim kararlari alternatiflerini karsilastirmak için, kurumsal yatirimcilar geri
ödeme yöntemi, iç gelir orani ve net bugünkü deger yöntemini kullanirlar.Geleneksel
indirgenmis nakit akimlari yaklasimi, tek bir kara yolu ile hep ayni sonuçlara ulasir. Bütün
kararlar zaman içinde degismesi veya gelistirilmesi göz önüne alinmadan baslangiçta verilir.
Oysa gerçek opsiyonlar yöntemi ise, yüksek belirsizlik altinda yeni bir bilgi ise yarar hale
geldiginde, stratejiler için bir çok karar agaçlari düsünür. Gelecekte belirsizlik altinda,
yönetim orta düzeyde stratejik kararlar için esneklige sahiptir. Bilgi ise yarar hale geldiginde
ve belirsizlik ortadan kalktiginda, yönetim en iyi stratejiler uygulamak için seçer. Geleneksel
indirgenmis nakit akimlari, tek bir statik karara dayanir.Gerçek opsiyonlar ise, çok boyutlu
dinamik kararlar serisine dayanir.

100

Her iki yöntemin bir projeye bakis açilari da farklidir.Iki önemli nokta vardir.
Birincisi, stratejik yatirim kararlarinin alindigi baslangiç noktasi, ikincisi toplam hedeftir. Bu
ise, yatirimlarin karliligini ve ortaklarin zenginligini artirmak için yapilan kararlardir.
Geleneksel DCF, bu iki noktada düz bir çizgi seklindedir. Oysa, gerçek opsiyonlar yaklasimi
bu hedefe ulasmak için bir çok rota birbirine baglanmis bir harita gibidir. Ilk model, tek
zamanli karar sürecini olusturur.Ikincisi ise, yöneticilerin zaman içinde ögrendigi, sürekli
kararlarini farklilastirip, gelistirdikleri dinamik karar modelidir.
Geleneksel degerleme yöntemleri, gerçekçi olmayan varsayimlara dayanir.Bu
yaklasimlara göre, 101
I. Firmalar için, yatirim süreci geriye döndürülebilir.
II. Firmalar için, yatirim firsatlari geçiçidir.
III. Firmalar yatirim projelerine basladiklari zaman, projeleri degistirme
esnekligine sahip degildirler.
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Oysa gerçek hayatta durum, yukaridaki varsayimlarin tam tersidir. Yatirim projeleri
kolay kolay geriye döndürülemez. Yatirim firsatlari hemen ortadan kaybolmaz ve firmalar
yatirim

kararlarini

erteleyebilirler.

Projelerin

ömrü

süresince,

yöneticiler

projeleri

degistirebilme esnekligine sahiptirler.
Gerçek opsiyonlari, diger degerleme yöntemlerinde ayiran en önemli unsur, bu
gerçekçi durumlari göz önüne alarak degerleme yapmasidir. Ayrica, gerçek opsiyonlar
yöntemi belirsizlik durumunda projenin degerini yükseltirler.Çünkü gerçek opsiyonlar , tercih
edilmeyen çiktilari elimine ederler ve proje daha az riskli olur. Örnek olarak, bakir fiyati
çekici degilse, bakir madenini kapatma opsiyonu. 102
Gelecekteki nakit akislari kesin oldugu zaman , maliyet azaltma problemlerinde net
bugünkü deger ise yarar. Fakat, stratejik yatirim kararlarinda gelecekteki ödemeli belirsiz
oldugu zaman, DCF yöntemi basarisiz olacaktir. Çünkü uygun bir iskonto orani seçmek
problem olabilir. DCF yönteminde, bir analist uygun bir iskonto orani seçerek ve bu iskonto
orani ile varliga bagli gelecekteki nakit akislarini bugüne indirgeyerek net bugünkü degeri
hesapla. Bu yaklasim çekici ve basit görünmekle, uygun iskonto oraninin bulunmasi zor bir
süreçtir.

Eger

bir

proje,

yüksek

belirsizlik

içeriyorsa,

yüksek

iskonto

orani

uygulanir.Dolayisiyla sonuçlar tutucu olmaktadir. 103
Diger bir husus da, DCF teknigi yeni bir bilgi ulastigi zaman. Bu deger zincirinde
kararlari yenilemede esnekligi göz ardi eder.Gerçek opsiyonlar ise, bu belirsizlik altinda
yatirimlara esneklik seglama, yatirim riskini yönetmede ve anlamada daha faydalidir.
Kisacasi gerçek opsiyonlar, esnekligin degerini ölçerler ve sirketler ile pazarlar
arasindaki bagliliklari ve sinerjileri ortaya koyarlar.

3.3.GERÇEK OPSIYON MODELLERI

Gerçek opsiyonlar, finanstaki opsiyon degerleme teorisinin gerçek yatirim kararlarina
uygulanmasidir.Nasil finansal opsiyonlar bir yatirimciya belirli bir hisse veya aktifi belirli bir

102
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fiyattan alma veya satma hakki veriyorsa, projelerde de sirketlerin yatirim yapma imkanlari
bulunmaktadir ve bu bir zorunluluk degildir.
Gerçek opsiyonlar yö ntemi ile degerleme, özellikle yeni ekonomi sirketlerinin
degerlenmesinde büyük kolayliklar saglamaktadir. Stratejik bir karar sonucu yapilmasina
karar verilen bir proje, daima sirkete yeni imkanlar sunacaktir. Indirgenmis nakit akimi degeri
negatif olan bir proje, aslinda baska projelerin gerçeklestirilmesine olanak saglayacagi için
aslinda pozitif bir degere sahip olabilecektir.
Isletmelerde bulunabilecek gerçek opsiyonlari su basliklar altinda toplamak
mümkündür.
•

Genisleme Opsiyonlari

•

Erteleme Opsiyonlari

•

Vazgeçme Opsiyonlari

3.3.1.Genisleme Opsiyonlari

Firmalar, bazi durumlarda daha baska projeleri kabul etmek ya da gelecekte farkli
pazarlara girmek için, projeleri kabul ederler. Bu özel durumlarda, baslangiç projeleri baska
projelere izin veren opsiyonlar olarak görülebilir.Bu nedenle, firma bu opsiyonlar için bir
bedel ödemeye istekli olabilir. Bir firma, negatif net bugünkü degere sahip olan bir projeyi
kabul edebilir. Çünkü, gelecekte net bugünkü degerin pozitif çikma olasiliginin
yüksekligindendir. 104
Baslangiç projesi analiz edildigi anda, genisleme opsiyonu degerlendirilir. Varsayalim
ki, baslangiç projesi firmaya genisleme imkani saglayacak ve gelecekte baska projelere
yatirim yapmasina imkan saglayacaktir. Gelecekteki projeye yatirim yapmaktan saglanan
nakit akislarinin beklenen bugünkü degeri V, bu proje için ihtiyaç duyulan toplam yatirim X
olsun. Bu proje belli bir ömre sahip olsun. Bunun sonunda, bu firsattan yararlanilip
yararlanmayacagina dair karar verilsin. Son olarak, ilk projeye baslamadigi zaman, daha ileri
yatirim yapamaz. Yani firma, bu firsattan daha ileri gidemez. Asagidaki sekilde, bu
senaryodaki opsiyon ödemelerini görmekteyiz. Vade sonunda, eger beklenen nakit akislarinin
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bugünkü degeri, pazara girme maliyetini asarsa, firma bu pazara girecek ya da bu projeyi
kabul edecektir. 105
Beklenen nakit akislarinin bugünkü degeri, genislemenin maliyetini asarsa, firma
genisleyecektir.

Sekil 11:Genisleme Opsiyonu Nakit Akis Bugünkü Degeri
Nakit Akislarinin B.Degeri

Genislemenin Maliyeti

Beklenen Nakit Akislarinin Bugünkü Degeri
Genisleme negatif net bugünkü degere sahip.

Bu aralikta genisleme pozitif net bugünkü degere sahip.

Kaynak: Aswath, Damadoran; a.g.e.s.796

Genisleme opsiyonunu

degerlemedeki girdileri ele alalim. Genisleme opsiyonunu

degerlemeyi anlamak için, bu opsiyonu olusturan iki projeyi ele alalim. Birinci proje, negatif
net bugünkü degere sahip ve fakir bir proje olarak adlandirilir. Ikinci proje ise, birinci
projeyle birlikte potansiyel genisleme imkanina sahip olan projedir. Bu ikinci proje opsiyona
konu olan varligi olusturur. Bu girdiler söyle tanimlanir. 106
•

Eger ikinci projeye bugün yatirim yaparsan, firmanin üretecegi nakit akislarinin
bugünkü degeri S olsun.
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•

Genisleme potansiyeli ile ilgili belirsizlik varsa, bugünkü deger volatil olabilir ve
zaman içinde çevredeki kosullar degistikçe degisir. Genisleme opsiyonunu degerlemek
için, kullanilacak girdi varyanstir.

•

Eger genislemeye bugün yatirim yapsan, maruz kalinacak maliyet uygulama fiyatina
denktir.

•

Opsiyonun yasamini tanimlamak, oldukça zordur. Uygulanacak dönemle ilgili bir
zorunluluk yoktur. Genisleme opsiyonu degerlendigi zaman, opsiyonun yasami firma
tarafindan kendiliginden belirlenecektir.

•

Genisleme opsiyonu uygulanabilir bir hale gelinceye kadar, beklemenin bir maliyeti
olabilir. Örnegin, firma son karari uygulayincaya kadar her yil belli bir ücret ödemek
zorundadir.
Genisleme opsiyonu bir örnek vererek ele alalim: 2000 yilinda, Fedex A380 tipi

superjumbo 10 adet uçak siparisi verdi. Dagitim 2008 ile 2011 yillari arasinda olacaktir. A380
tipi modellerin her uçusunda, 200.000 $ kazandirmaya elverislidir. Bu nedenle, Fedex için bu
karar çok önemlidir. Eger Fedex havayolu tasimacilik isine dogru genislerse, bu tip uçaklar
güvenilir ve verimlidir. Sirket daha fazlasina ihtiyaç duyacaktir.( Ihtiyaç duyup
duymayacaklarina emin degiller.)107
2000 yili için siparis vermek yerine, Fedex, havayolu üretim hatti için önceden
belirlenmis bir fiyattan önemli sayida bir satin alma opsiyonu elde etti.Bu opsiyonlar sirkete
kesinlikle genisleyecegi anlamina gelmez. Fakat o esnekligi verirler.
Sekil 12: Fedex Firmasini Genisleme Opsiyonu Karar Agaci
Yüksek Talep

Teslim için uygulama opsiyonu

Düsük Talep

Dagitim alma

2000:2008 ve 2011 yilinda
dagitim opsiyonu kazanma
2007: Havayolu tasimaciligi talebi inceleme
Kaynak:Myers,Brealey;Principles of Corporate Finance, CM Graw Hill Company,2003,s,269
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Bu sekil, Fedex genisleme opsiyonunun karar agacini gösterir.Bunu Fedex ve kaderi
arasinda bir ayirim olarak düsünebiliriz.Her bir kare sirketin atacagi adimi(karari), sembolize
eder. Her bir halka da, kaderinin aldigi sonucu gösterir. Bu durumda, 2007 yilinda tek bir
sonuç vardir. Kader, havayolu tasimaciliginin talebini ve Fedex kapasite ihtiyaçlarini ortaya
koyar. Daha sonra Fedex, opsiyonu uygulayip uygulamayacagina karar verir. Gelecekteki
karar çok kolaydir. Eger talep yüksekse ve firma karli bir sekilde faaliyet gösteriyorsa, bu
uçaklari al. Eger talep düsükse, Fedex bu opsiyonu uygulamayacaktir.
Yatirim konusunda deger arttirici örnekleri çogaltabiliriz.
•

Yeni bir ürün tanitirken, sirket öncelikle bir pilot program uygulayarak, problemleri
ortaya çikarmaya ve pazari test etmeye çalisir. Buna göre, bu programi degerlendirip,
ölçegi genisletme kararini verir veya vermez.

•

Bir fabrika dizayn ederken, ikinci bir üretim hattinin gelecekteki maliyetinin kismak
için, daha fazla yer saglamaya ihtiyaç duyabiliriz.

Bu gibi genisleme opsiyonlari, firmanin va rliklarinda görünmezler. Fakat, sirketin
bilançosunda siralanirlar. Yatirimcilar bunun varliginin farkindadirlar. Eger bir sirket, karli
projelere yatirim imkani saglayacak gerçek opsiyonlara sahipse, onun piyasa degeri fiziksel
varliklarin degerinden daha fazla olacaktir.

3.3.2.Erteleme Opsiyonlari
Geleneksel DCF yöntemine göre,bir projenin getirileri beklenen engel oranini asarsa,
bu proje kabul edilmelidir. Nakit akislari, iskonto orani ile bu projedeki net bugünkü degere
dönüstürülür.Geleneksel DCF modelinin en zayif kaldigi nokta, projelerle bagdasan sayisiz
opsiyonlari göz ardi eder.
Projeler beklenen nakit akislari ve iskonto oranlari ile analiz edilir. Beklenen nakit
akislari ve iskonto oranlari zaman içinde degisir.Buna bagli olarak, net bugünkü degeri de
degisir. Böylece, bugün negatif bir degere sahip olan proje, gelecekte pozitif net bugünkü
degere sahip olabilir.
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Erteleme opsiyonundaki ödemeleri ele alalim.Varsayalim ki, bir proje X kadar bir
baslangiç yatirimina ihtiyaç duysun. Bu projeden beklenen nakit akislarinin bugünkü degeri V
olsun.Bu projenin net bugünkü degeri, 108
NPV:V – X
Varsayalim ki, firma n yil sonrasi için bu projeden özel haklara sahip ve bu projenin
net bugünkü degeri, iskonto oranlari ve nakit akislarindaki degisikliklere bagli olarak zaman
içerisinde degisebilir. Fakat eger firma beklerse, iyi bir projeye sahip olabilir.V, nakit
akislarinin bugünkü degeri olarak yeniden tanimlarsak, firmanin proje üzerindeki karari söyle
özetlenebilir.

Eger V > X

Projeye yatirim yap.Proje pozitif bir degere sahip.

V < X Projeye ya tirim yapma.Proje negatif degere sahip.
Eger firma ömrü boyunca bu projeye yatirim yapmasa, hiç bir ilave nakit akisina
maruz kalmayacaktir.Bu projedeki nakit akislari ödeme iliskisi diyagramda söyle
gösterilebilir.
Sekil 13: Erteleme Opsiyonunda Nakit Akislari Ödeme Iliskisi

Nakit Akislarinin B.Degeri

Projenin Baslangiç Yatirimi

Beklenen Nakit Akislarinin Bugünkü Degeri

Projenin net bugünkü degeri negatif

Projernin net bugünkü degeri pozitif

Kaynak:Aswath,Damadoran,a.g.e.,s.890
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Erteleme opsiyonunu bir örnek vererek açiklayalim.Bir girisimci, bir ilaç firmasinin
kanser hastaligina karsi gelistirdigi bir ilacin patentini aldigini düsünelim. Bu girisimci gerekli
kanunsal yaklasimlari sagladi ve patent haklarina sahiptir. Bu ilaç basarili olacaga
benzemekle beraber, üretici için çok pahali ve küçük pazari var. Daha ilerideki karmasik bir
olasilik ise, baska bir ilaç firmasi bu pazara yakin zamanda girebilir. Yapilan yatirimlar geri
döndürülemez. Problemleri daha basite indirgersek, varsayalim ki, bu fabrikanin maliyeti
satilabilmektedir. Eger diger ilaç firmasi ayni ürünü gelistirmekte basarili olursa, gelecek yil
gelirler 200$ düsecektir.Eger firma basarisiz olursa, gelirler 600$ artacaktir. Q=0,5 olasilikla
ve hiç bir rakip firma pazara girmezse, sirket monopol rekabete maruz kalabilir. 1- q olasilikla
sirket, hiçbir rakip firma ile karsilasmayacaktir. Ilaç satisinda gelirler sonsuza kadar ayni
seviyelerde kalacaktir. 109
Daha açik bir sekilde, ilaç firmasindan saglanan gelirler ile bagdasan risk
çesitlendirilebilir. Bu da gelecekteki nakit akislarinin risksiz faiz orani ile iskonto edilmesine
ve bunun da %8 esit oldugunu varsayalim.
Yukarida verilen degerler dogrultusunda, beklenen nakit akislarinin 400$ esit oldugu
ve sirketin projesinin net bugünkü degeri
8
NPV= -3200 +

400

Σ –––––––
t=0

( 1 + 0.8 )t

NP = -3200 + 5400=2200$

Eger sirket yatirimi ertelerse, bu sonuç için erkendir.Rakip firma, bir yil içinde pazara
girer (q=0,5) ve bu sürede sirket bekleyip yatirim yaparsa projenin NPV sudur:

-3200

109

8

600

http://www.cabe.ca/cbe/vol6-2/62-23-36pdf
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NPV= 0,5

[ ––––
1,08

+

Σ –––––– ]
( 1 +0,08 ) t

t=0

NPV=0,5 [ -2963 + 7500]=2269$

Açik olarak, sirketin bir yil bekleyip daha sonra yatirim yapmasi daha
kazançlidir.Bugün yatirim yaparsa 2200$, beklerse 2269$ projenin degeridir.
Sirketin yatirimi su an yapmasi yerine, bunu bir yil erteleme esnekliginin degeri nedir? Bu
sorunun yaniti, her iki NPV degeri arasindaki farktir. Yani 69$’dir. Sirket, 69$ bugün fazla
ödeyip bugünkü veya gelecekteki baska firsatlari yakalamaya istekli olabilir.
Sirketler yeni faaliyet alanlarina girmeden önce belirsizligin azalmasi ve sirketin bu
alandaki bilgi birikiminin artmasi için bir süre beklemeyi ve projeleri ertelemeyi tercih
edebilirler.
Erteleme opsiyonu, yatirima karar verildigi an uygulanir.Baslangiç yatiriminin
maliyeti, opsiyonun uygulama fiyatidir.Bu varsayima göre, bu maliyet sabit kalir ve yatirim
esnasinda belirsizlik, ürünün nakit akislarinin bugünkü degerine yansitilir. Projenin firsatlari
sona erdigi zaman, erteleme opsiyonu projesi de sona erer.Rekabet belli bir orana düsene
kadar, projedeki firsatlarin vade gününe kadar yapilan yatirimlarin net bugünkü degeri sifir
olarak bulundugu varsayilir. 110
Yatirimi ertelemenin bir maliyeti vardir.Bunun sonucunda da, net bugünkü deger
pozitife döner.Belli bir dönem projenin firsatlari sona erene ve karlarinda rekabetin etkisiyle
bir süre sonra yok oldugu varsayimina kadar, her yil erteleme daha az nakit yaratan bir yila
dönüsür.Eger nakit akislari zaman içinde dagilirsa, kalan ömür n yil ise, ertelemenin maliyeti
söyle ifade edilir.
1
Yillik Erteleme Maliyeti= ––––––––
N

110

Aswath, Damadoran;a.g.e.,s.891
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Böylece eger projenin firsatlari 20 yil ise, yillik erteleme maliyeti %5 olur. Buna
ragmen ertelemenin maliyeti 2.yil 1/19 , 3.yil 1/18 ulasir.

3.3.3.Vazgeçme Opsiyonlari
Projeler, varliklarin ömrü sone erene kadar devam etmez. Bir projeden vazgeçme
karari, kendiliginden degil yönetim tarafindan alinir.Bir proje, artik daha fazla kari degilse,
sirket zararlari minimize ederek, vazgeçme opsiyonu uygulayacaktir.

Bazi varliklar,digerlerine göre iflastan daha kolay kurtarilabilirler. Maddi duran
varliklari, maddi olmayan duran varliklara göre satmak daha kolaydir.Ikinci el aktif bir
piyasaya sahiptir.Gerçek varliklarin (uçak,kamyon v.s.) satisi digerlerine göre daha
kolaydir.Diger taraftan, bir software firmasinin arastirma ve gelistirme programi için, gereken
bilgi maddi olmayan duran varliktir. Önemli bir vazgeçme degerine sahip olmayacaktir. 111
Örnek:Bazen genisleme opsiyonlari bir degere sahipken, bazen de tam tersi olan vazgeçme
opsiyonlari önem kazanir. Varsayalim ki, Wankel motor firmasi bir ürün için iki teknolojiden
birini seçmek durumundadir. 112
I. A teknolojisi, müsteri odakli bilgisayar kontrollü makinalardir.Düsük maliyetli ve
yüksek hacimli Wankel makinalari için, kompleks tekniklere ihtiyaç vardir. Eger
Wankel motoru satmazsa, bu sistem degersiz olacaktir.
II. B teknolojisi, standart makina araçlari kullaniyor.Isçi maliyetleri daha yüksek; fakat
bu motor satmazsa, bu parçalar 10 milyon$ satilabilir veya baska amaçla kullanilabilir.
Yeni ürün için, DCF analizinde A tekno lojisi daha iyi görünmektedir.Çünkü planlanan
üretim hacmi için,en düsük maliyetli üretimi yapmaktadir.Eger bu yeni ürün, piyasada
tutunacak mi tutunmayacak mi emin degilsek, teknoloji B’nin esnekliginden yararlaniriz.
Esnekligin degerini, gerçek opsiyonlarla ifade ederiz. Basit olarak, teknoloji A ve B’nin
baslangiç sermaye giderlerinin esit oldugunu varsayalim.Düsük maliyet odakli A teknolojisi,
eger bot sahipleri arasinda popüler olursa, 18,5 milyon$ ödeme saglayacak, aksi takdirde ise
8,5 milyon$ olacaktir.
111
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Sekil 14:Dis Motor Üretimindeki Ödemeler (Milyon$)

Teknoloji A

Teknoloji B

Güçlü Talep

18.5

18

Düsük Talep

8.5

8

Birinci yildaki, üretimin nakit akislari ve gelecekteki nakit akislarinin bugünkü degeri,
bu ödemeler olarak düsünebiliriz.B teknolojisine bagli ödemeler 18 ve 8 milyon$ dir.
Projenin karsiz olmasina önem vermeden, üretime devam etmek zorundaysak, A
teknolojisi daha iyi bir seçimdir. Fakat

hatirlayalim ki yil sonunda 10 milyon$ için B

teknolojisiyle iflastan kurtarabiliriz. Eger dis motor, pazarda basarili olmazsa, 8 milyon$
sahip bir projeye devam etmektense, 10 milyon$ bu makina ve teçhizat daha mantiklidir. 113
Wankel dis motor projesi için karar agaci çizelim. B teknolojisisinden, firma
vazgeçme karari verir ve eger talep yatay ise, 10 milyon$ bunu telafi edecektir.
Sekil 15:Wankel Dis Motor Projesi Karar Agaci
Teknoloji A

Talep

Güçlü

Zayif
Teknoloji B

18.5milyon$

Devam

18 milyon$

Güçlü
Vazgeç
Devam

Zayif

Vazgeç

10 milyon$
8 milyon$

10 milyon$

Kaynak:Myers,Brealey;a.g.e.,s.272

113
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Yukaridaki örnegimizin, karar agacini görmekteyiz. Teknoloji B için, sag kösede
vazgeçme opsiyonu meydana gelir. Kararlar oldukça açiktir. Eger talep asiri ise, devam et;
aksi takdirde projeden vazgeç.
Teknoloji B için ödemeler:

Zayif Talep

Üretime Devam

Isin Degeri 8milyon$

Güçlü Talep

Vazgeçme Opsiyonu

10 milyon$ al.

Teknoloji B, güven stratejisi sunar. Eger motor satislari hayal kirici ise, projeden
vazgeçilir.Bu vazgeçme opsiyonu, varliklari 10 milyon$ satan bir opsiyon olarak düsünelim.
B teknolojisini kullanarak, projenin toplam degeri, DCF degeridir. Bu ise, sirketin
vazgeçmedigini varsayarak, vazgeçme opsiyonunun degerini ekleriz. Bu opsiyonu
degerledigimiz zaman, esnekligin üstüne deger yerlestiriyoruz.

3.4.GERÇEK OPSIYONLAR ILE FINANSAL OPSIYONLAR ARASINDAKI
BASLICA FARKLAR
Bir teknoloji yaratmak için ne kadar para harcamaliyiz? Bir üretim sistemine esneklik
kazandirabilmek için, ne kadar fazla yatirim yapmak gerekir? Biz bu sorulari, gerçek
opsiyonlar yöntemini kullanarak cevaplandirabiliriz.
Gerçek opsiyonlar finansal opsiyonlara benzemekle beraber, önemli farkliliklari
vardir.En önemli nokta, gerçek opsiyonlar belirsizligi ölçmek için kullanilir. Finansal
opsiyonlari degerlemek için, gereken bilgi ve onlari uygulayip uygulamamaya karar vermek,
gerçek opsiyonlara göre daha fazla elverislidir. Diger bir farklilik ise, finansal opsiyonlari
uygulama hakki yani opsiyona konu olan varligi alma veya satma belirsiz degildir. Fakat
gerçek opsiyon sahibinin satin alma hakki ve bunun ne kadar sonra sona erecegi açik
degildir. 114
Gerçek opsiyonlarla ilgili genel problem, teknik olmaktan çok davranissal olmasidir.
Yöneticilerin opsiyonlari degerlemesi ile uygulamasi arasinda fark vardir. Gerçek opsiyonlari
degerlerken opsiyon sahibinin elde edilen bilgiye bagli olarak optimal karalar verecegi
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Vedpuriswar,A.V.,Using Real Options To Manage Risk, http://www.kc.frb.org/FRFS/StraRealopEbkg.pdf
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varsayilir.Fakat eger opsiyon sahibi, bu kararlari veremezse, opsiyon daha az degerli
olur.Örnegin, bir otomobil sigortasi satin aldigimiz zaman, bir kaza geçirdigimizi söyleseydik,
daha fazla sigorta bedeli ödeyecektik.
Gerçek opsiyonlar ayni finansal opsiyonlar gibi, bir hak sunarlar, fakat bu bir
yükümlülük degildir. Finansal opsiyonlar ile gerçek opsiyonlar arasindaki bir diger fark,
finansal opsiyonlar menkul kiymetler üzerine kurulur ve bu kiymetler üzerindeki iddalar
üzerine yazilirlar. Gerçek opsiyon ise, bir projeyi yönetirken yönetim esnekliginin bir
çesitidir.Yöneticiler projeyi kontrol ettiginden beri, projenin degerini arttirabilirler ve ayni
anda proje üzerindeki firsatlarin ve esnekligin degerini de arttirirlar. 115
Bir diger önemli husus ise, finansal opsiyonlar etkin piyasalarda satilir ve fiyati
kontrol edemeyiz. Bunun tam tersine, eger yeni bir gerçek opsiyon yaratmak için, arastirma
yatirimi yapsak; arastirma için yapilan yatirim, opsiyonun yaratacagi degerden daha fazladir.
Çünkü gerçek opsiyonlar için piyasa fiyati yoktur.

116

Gerçek opsiyonlarin önemli oldugu durumlar:117
•

Farkli yatirim karar yollarini tanimlarken ya da yöneticilerin belirsizligin yüksek
oldugu is kollarindaki projeleri yönetirken

•

Her bir stratejik karar yolunu degerlerken ve bunun finansal uygulanabilirliginin ne
ifade ettigi

•

Bu karar yollari ve projeleri nitelik ve nicelik ölçülerine göre özellestirirken

•

Kesin kosullar altinda farkli karar yollarini degerlerken, stratejik yatirim kararlarinin
degerini optimize ederken veya ard arda gelen karar yollarini kullanarakta optimal
stratejiye yol açarken

•

Varolan ve gelisen yeni seçenekleri yönetmek ve gelecekteki firsatlar için stratejik
karar yollari olustururken önemlidir.
Gerçek opsiyonlar yaklasimi, ögrenme modelini içerir. Zaman içerisinde belirsizlikler

ortadan kalktikça, yöneticiler daha iyi stratejik karar verirler.Gerçek opsiyonlari daha iyi
analiz etmek için, onu uzun bir stratejik yol haritasi olarak düsünelim.Bu yol boyunca bir çok
dönüsler ve kollar vardir.
115
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4.UYGULAMA
4.1.Gerçek

Opsiyonlar

Yönteminin

Commodity

Isleyen

Bir

Sirketin

Degerlemesinde Kullanilmasi
Gerçek opsiyonlar yöntemi, commodity (degerli madenler, petrol,petrol ürünleri gibi
genelde topraktan çikarilan ve nispeten düsük bir islemeye tabii tutularak diger endüstriler
tarafindan hammadde olarak kullanilan ürünler) üreten/isleyen sirketlerin degerlemesinde
indirgenmis nakit akimlari (INA) ile hesaplanan degerlemelerle beraber kullanilmakta ve
proje/sirket degerinin dogru saptanmasinda önemli katkilar yapabilmektedir.
Bazi gerçek opsiyonlarin (büyüme ve ögrenme gibi) bazen bir sirket için saptanmasi
ve etkilerinin tam olarak tespit edilmesi kimi zaman zor ve hatta sübjektif olabilmektedir.
Ancak, gerçek opsiyonlar yönteminin commodity üreten/isleyen sirket degerlemesinde
commodity fiyatlarindaki dalgalanmanin yarattigi firsatlari gösterme açisindan oldukça
faydali olabilecegi düsünülmektedir. Ayrica ‘commodity’ lerin pek çogunun kendilerinin de
üzerlerine opsiyon yazilabilmesi de bu tür sirketlerde gerçek opsiyon yönteminin daha yüksek
tutarlilikla kullanilmasini saglamaktadir.
Gerçek opsiyonlar bir projeyi veya hisse senedini mevcut isin projenin indirgenmis
nakit akimlari degeri + proje içinde yer alan opsiyonlar olarak degerlendirmektedir.

4.2.Petrol Rafinerisi Degerlemesi: Indirgenmis nakit akimlari (INA) yöntemi ile
gerçek opsiyonlar yönteminin karsilastirilmasi

Petrol rafinerilerinde rafineri marjlarinin sabit kaldigi düsünüldügünde petrol
fiyatlarindaki her degisim net kara da yansiyacaktir. Örnegin varil basina USD66/bl. ortalama
petrol fiyati sirketin teorik olarak 1000 varillik üretim yaptigi düsünüldügünde %3’lük rafineri
marji ile sirketin rafineri kari USD1,980 olacaktir. Diger taraftan ortalama petrol fiyati %10
daha yukarda olarak USD72.6/bl. olarak alindiginda (rafineri marjinin kullanilan teknolojiye
bagli olarak petrol fiyatindan bagimsiz gerçeklestigi, ve sabit kaldigi varsayilarak) sirketin
rafineri kari ise USD2.178mn olarak %10 artis kaydedebilecegi gözlemlenmektedir. Ra fineri
karindaki artis/azalis ise, indirgenmis nakit akimlarina konu olacak nakit akimlarini
arttiracagindan (azaltacagindan), bir petrol rafinerisinin degeri, petrol fiyatlarindaki
dalgalanmadan direk olarak etkilenmektedir.
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INA yönteminin finans dünyasinda sirket degerlemesinde kullanilma sekli genellikle
5-10 yil arasi yillik pro- forma bilanço hazirlanmasi, bu proforma bilançolardan tahmini nakit
akislarinin bulunmasi ve bu nakit akimlarinin agirlikli ortalama sermaye maliyeti
hesaplanarak bugüne indirgenmesi seklindedir. Yillik pro- forma bilançolarla tahmin edilen
yakin gelecegin ötesi için ise sabit bir büyüme hizi ve uzun vadeli iskonto orani ile bir
“instrinsic” deger hesaplanir, bugüne indirgenir, ve pro- forma bilançolarla tahmin edilen
indirgenmis nakit akimlarina eklenerek firmanin tahmini degeri bulunur.
Buradaki temel mesele, petrol fiyatlarinin tahmin edilebilirligidir. Asagidaki grafikte
haftalik spot petrol fiyatlari (Brent, London International Petroleum Index, kaynak:
Bloomberg) ile 1 yil vadeli petrol future kontrat fiyatlarinin karsilastirmasi yer almaktadir.
Grafikten de görülecegi üzere 1 yillik future petrol fiyatlari, spot fiyatlarin 1 yil sonraki
tahmini amaciyla kullanildiginda yüksek sapmalar göstermekte, ve degerleme amaciyla
kullanilmasi halinde yetersiz sonuç vermektedir.
Indirgenmis nakit akimi ile hesaplanan degerlemeler tek bir senaryo dahilinde bir
degerleme sonucu vermektedir. Degerleme degiskenlerinde dalgalanmalar oldugunda ise (bu
uygulamada basitlestirme amaciyla sadece petrol fiyatlarinin degistigini varsayarsak) sirketin
nihai tahmini degerinde de önemli degisiklikler meydana gelmesi mümkündür. Petrol
fiyatlarinin son yillardaki hizli hareketleri düsünüldügünde (1980’lerde USD30/br civarinda
olan petrol fiyatlari, 1990’larda USD10-20 seviyelerinde dalgalanmis, 2002-2006 arasi hizla
artarak 2006 ortasi itibariyle USD67/br. a yükselmistir).
Grafik 1:Petrol Fiyatlari ve 1 Yillik Future Petrol Fiyatlari
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Kaynak: Bloomberg
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2002 yilindan bugüne, 1 yillik future petrol kontrat fiyatlari da spot fiyatlara neredeyse
birebir bir hareket kaydetmistir. Bu sebeple future fiyatlarinin spot fiyatlar için tahmin edici
bir özelligi olmamaktadir. 2002 yili ortasindan beri spot fiyatlarla 1 yillik kontrat fiyatlari
arasinda ortalama sapma %8 olarak gerçeklesmistir. Oysa 2001 yili ortasindan bu yana spot
petrol fiyatlari %230 artis kaydetmistir.
Son 5 yil içinde indirgenmis nakit akimi ve spot veya future piyasalardaki petrol
fiyatlari kullanilarak bir rafineri yatiriminin fizibilitesi yapilsa, yatirimin tahmini degerinin
2006 yilinda yapilacak bir çalismaya göre daha düsük çikmasi beklenmektedir. Ayni sekilde
1980’lerde alinmis olan bir yatirim kararinin da 1990’larda tahmini degerinin altinda bir
degere sahip olmasi beklenmektedir.

Grafik 2: 1 Yil Vadeli Future Fiyatlari ve Gerçeklesmeler (yilsonu itibariyle)
(USD/br)

Yilsonu spot petrol fiyati

1 yil önceki 1 yillik future kontrat degeri

% sapma

30.06.2002

25.4

24.06

6%

31.12.2003

29.3

23.67

24%

31.12.2004

40.2

26.47

52%

31.12.2005

58.9

39.14

50%

16.06.2006

66.9

57.62

16%

Kaynak: Bloomberg

Gerçek opsiyonlar yöntemi yüksek belirsizlik altinda ve özellikle “commodity” adi
verilen fiyatlari dünya boralarinda belirlenen temel girdileri üreten veya hammadde olarak
yogun sekilde kullanan sirketlerin degerlemesinde INA yönteminin tek senaryoya bagli kalma
dezavantajini ortadan kaldirmaktadir.
Gerçek opsiyonlar yönteminde tek bir petrol fiyati tahmini yerine petrol fiyatlarinin
varyansinin da hesaplamada kullanilmasi gelecekteki olasi degisimlerin degerlemeye bir
dereceye kadar katilmasi imkani vermektedir.
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Asagidaki örnekte hipotetik bir X Petrol Rafinerileri Sirketi’nin indirgenmis nakit
akimlari ile degerlemesi yapilmistir.
Son dört yilda dünya hisse senedi piyasalarinda likidite bollugu nedeniyle yasanan
gelismeler, sirket ele geçirme-birlesme islemlerindeki artislar, özellikle gelismekte olan
ülkelerde makro-ekonomik kosullarin düzelmesi (bütçe ve cari açiklarin genelde azalmasi)
sonucu iskonto oranlarinda azalma sermaye piyasalarinda islem gören sirketlerin degerlerini
etkileyen önemli faktörler olmuslardir.
Bu uygulamada firmaya ve piyasalara özel kosullar olabilecegi gerekçesiyle hipotetik
bir firma seçilmistir. Ancak bu uygulamada amaç petrol fiyatlarindaki degisimin sirketin
tahmini degeri üzerinde etkisini arastirmak oldugu için hipotetik bir sirket ancak gerçek petrol
fiyati verileri kullanilmasi tercih edilmistir. Burada degerleme yöntemleri açisindan petrol
fiyatlarinin belirsizliginin incelenmesi amaciyla satis adedi büyümesi, ve finansman giderleri
sabit sayilmistir. Ayrica, petrol piyasalarinda islemler agirlikli olarak USD cinsinden yapildigi
için, tahminler de islemleri basitlestirmek amaci ile USD cinsinden gerçeklestirilmistir.
Faaliyet marjlari yilliga çevrilerek kullanilmistir. 2006 satis gelirleri tahmin
edilmesinde spot petrol fiyatlari (USD66.85), 207 ve sonraki yillar için ise 1 yil vadeli future
fiyatlar (USD71 Ilk yatirim maliyeti de INA degerini sifirlayacak sekilde yapay olarak
seçilmistir. Buradaki amaç da petrol fiyatlarindaki dalgalanmanin gerçek opsiyon degerini ne
derece etkiledigini görmektir. Satis hacmi büyümesinin etkisini yok etmek için sirket
kapasitesi yillik 1000 varil, kapasite kullanimi ise 100% olarak sabit tutulmustur.
Hesaplamalarda mümkün oldugu kadar gerçekçi olabilmesi için IMKB’de islem gören
Tüpras’in 2006 1.çeyrekte kaydettigi.5) dikkate alinmistir.

Tablo 3:X Petrol Rafinerileri’nin degerinin indirgenmis nakit akimlari yöntemi ile
Hesaplanmasi
(US$)

2006T

2007T

2008T

2009T

2010T

2011T

2012T

2013T

2014T

2015T

2016T

Net Satislar

66,850

71,500

71,500

71,500

71,500

71,500

71,500

71,500

71,500

71,500

71,500

Satilan Malin Maliyeti

59,430

63,564

63,564

63,564

63,564

63,564

63,564

63,564

63,564

63,564

63,564

7,420

7,937

7,937

7,937

7,937

7,937

7,937

7,937

7,937

7,937

7,937

11.1%

11.1%

11.1%

11.1%

11.1%

11.1%

11.1%

11.1%

11.1%

11.1%

11.1%

Brüt kar (zarar)
Brüt Kar Marji (%)
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Faaliyet giderleri

4,780

4,780

4,780

4,780

4,780

4,780

4,780

4,780

4,780

4,780

4,780

Faaliyet kari (zarari)

2,641

3,157

3,157

3,157

3,157

3,157

3,157

3,157

3,157

3,157

3,157

Faaliyet marji (%)

4.0%

4.4%

4.4%

4.4%

4.4%

4.4%

4.4%

4.4%

4.4%

4.4%

4.4%

Finansman giderleri

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2,641

3,157

3,157

3,157

3,157

3,157

3,157

3,157

3,157

3,157

3,157

528

631

631

631

631

631

631

631

631

631

631

2,112

2,525

2,525

2,525

2,525

2,525

2,525

2,525

2,525

2,525

2,525

3.2%

3.5%

3.5%

3.5%

3.5%

3.5%

3.5%

3.5%

3.5%

3.5%

3.5%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Vergi öncesi kar (zarar)
Vergi
Net kar (zarar)
Net Kar Marji (%)
Temettü

US$

2006T

2007T

2008T

2009T

2010T

2011T

2012T

2013T

2014T

2015T

2016T

Özsermayeye nakit akimi

2,764

2,629

2,525

2,525

2,525

2,525

2,525

2,525

2,525

2,525

2,525

9%

9%

9%

9%

9%

9%

9%

9%

9%

9%

9%

1.09

1.18

1.28

1.39

1.50

1.63

1.77

1.92

2.08

2.26

2.45

2,548

2,233

1,977

1,822

1,679

1,548

1,427

1,315

1,212

1,117

1,029

Özsermaye maliyeti
Kümülatif iskonto orani
Net bugünkü deger
Toplam net bugünkü deger

17,907

(temettü akimlari)
Terminal deger
Nihai tahmini büyüme orani
(-) ilk yatirim maliyeti
INA degeri

0%
-17,907
0

X Petrol Rafinerileri’nin degerinin gerçek opsiyonlar yöntemi ile hesaplanmasi
X Petrol Rafinerileri sirketinin INA degeri sifir olmasina ragmen petrol fiyatlarindaki
degiskenlik yüzünden petrol fiyatlarinin INA analizinde uzun vadede beklenilen fiyatlarin
üzerine çikma ihtimali bulunmaktadir.
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Bu

ihtimal

gerçeklestiginde

ise

sirketin

degeri

de

beklenenin

üzerinde

gerçeklesecektir. Özellikle borsalarda islem gö ren ve commodity tarzi üzün üreten sirketlerde
bu durum yakindan gözlemlenmektedir. Sirketin ürettigi commodity fiyatlarinin global olarak
arttigi dönemlerde sirketin karliligi ve piyasa degeri de benzer sekilde artmaktadir.
Böyle dönemlerde sirket sahipleri borsada hisse

satmak hatta sirketin çogunluk

hissesini devretmek yoluyla bu beklenti üstü gerçeklesen karlari realize edebilmektedir.
Dünyada çelik fiyatlarinin yükselmesiyle global dev Mittal’in Fransiz Arcelor’a teklif vermesi
buna bir örnektir. Büyük oyuncular da fiyatlarin yükseldigi ortamlarda normal dönemlerin
üzerinde karlar saglamakta ve böylece satin almalar için ellerindeki finansal imkanlar da
artmaktadir.

Projenin gerçek opsiyonlar degeri= S N(d1) – Ke -rt N(d2)

d1= [ ln (S/K) + (r +s 2 /2)t ] / (s t(1/2) )
8
d2 = d1 - s t (1/2)

Burada

Opsiyonun bagli bulundugu aktifin degeri (S)

17,907

Opsiyonun uygulama fiyati (yatirim maliyeti, K)

17,907

Opsiyona konu olan aktifin varyansi ( s

2

)

0.152179

Opsiyonun ömrü (t)

10

Risksiz faiz orani (r)

8.50%

S degiskeni olarak projenin ilk yatirim maliyetleri hariç INA degeri alinmistir.
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Varyans ise 1983-2006 arasindaki dönemde günlük spot petrol fiyatlarinin (IPE
Londra, Brent) ln degerlerinin varyansi olarak bulunmustur. Sirketin rafineri marji sabit %4
ve kapasite sabit 1000 varil olarak varsayildiginda sirketin faaliyet gelirleri de petrol
fiyatlarinin artmasina paralel olarak artacaktir.
Risksiz faiz orani için ise (hesaplamalar USD cinsinden yapildigi için) Türkiye
Cumhuriyeti 2030 vadeli USD cinsinden Eurobondlarinin 16 Haziran 2006 tarihli vadeye
kadar getiri rakami olan 8.5% kullanilmistir.
sN(d1) ve N(d2) ise d1 ve d2 sayilarinin kümülatif normal dagilim tablosu
degerleridir.
Buna göre:

d1 =

1.306

d2 =

0.072

N(d1) =

0.904

N(d2) =

0.529

ve degiskenler formüle yerlestirildiginde:

Projenin gerçek opsiyonlar degeri = S N(d1) – Ke-rt N(d2)
= USD 12,144

olarak hesaplanmistir.Bu deger tamamen petrol fiyatlarinin gelecekteki dalgalanmalarda
beklenenin üzerine çikmasi halinde sirketin INA degerine ilave olarak kaydedecegi deger
artisidir.

Projenin toplam degeri ise
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INA degeri + gerçek opsiyon degeri
olarak düsünüldügünde
USD0 + USD12,144= + USD12,144
seklinde hesaplanmaktadir.
Burada sirketin gerçek opsiyon degerinin ilk yatirim maliyeti öncesi INA degerinin
(USD17,907) %68’ine denk gelmesi, gerçek opsiyonlarin sirket degerlemesinde ne kadar
önemli olabilecegini göstermektedir. Bunda petrol rafinerisinin karinin bagli oldugu petrol
fiyatlarinin asiri dalgalanmasi sonucu varyansin yüksek olmasinin da rolü vardir.
Petrolün standart sapmasi analizde kullanilan degerinin yarisi olarak alinsa idi
(0.1951), varyansi da 3.8045% olarak gerçeklesecek ve bunun sonucunda gerçek opsiyon
degeri USD10,522 olarak hesaplanacak ve yine de ilk yatirim maliyeti öncesi INA degerinin
%58’i olarak gerçeklesecekti.
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SONUÇ
Gerçek opsiyonlar yöntemi proje ve hisse senedi degerlemesi konusunda dünyada da
yeni kullanilmaya baslanmis bir tekniktir. Gerçek opsiyonlar bir projeyi veya hisse senedini
mevcut isin projenin indirgenmis nakit akimlari degeri + proje içinde yer alan opsiyonlar
olarak degerlendirmektedir. Bu opsiyonlar çalismada da bahsedildigi üzere (büyüme/yatirim,
ögrenme/erteleme, küçülme vb.) çok çesitli olabilmektedir.
Sirketin alacagi bir yatirim karari kendisi karli olmasa bile baska karli projelerin
kapisini açabilecektir. Bu sebeple bu tarz projeler, sirket açisindan çesitli “opsiyonlar”
yaratmaktir.
Yüksek belirsizlik ortaminda sirket ve proje degerlemesi yapilirken indirgenmis nakit
akimlari yöntemi tek basina yetersiz kalmakta ve pek çok senaryonun ayni anda
degerlendirilmesi zorunlulugu nedeniyle çok fazla islem yüküne yol açmakta, üstelik artan
islem yüküne ragmen istenilen sonuçlar çogu kez alinamamaktadir.Gerçek opsiyonlar
yöntemi ise pek çok durumda indirgenmis nakit akimlari yönteminin eksiklerini
tamamlayabilmektedir.
Buna karsilik sirketler ve projeler içindeki gerçek opsiyonlarin belirlenmesi her zaman
kolay olmamakta, bazi durumlarda da analizi yapan kisiye göre sübjektif olabilmektedir.
Gerçek opsiyonlar yönteminin commodity isleyen/ üreten sirketlerin degerlemesinde
kullanilmasinda ise bu sakincalar giderilmis olmaktadir. Üstelik sirketin isledigi/ürettigi
ürünün de sermaye piyasalarinda spot ve türev olarak islem görmesi ve üzerine opsiyon
yazilabilmesi, gerçek opsiyonlar yönteminin tutarliligini arttirmaktadir.
Bu nedenle tezin uygulama bölümünde gerçek opsiyonlar yöntemi hipotetik bir petrol
rafinerisi degerlemesinde kullanilmistir. Commodity isleyen/üreten sirketlerde temel
belirsizlik commodity fiyatlarinin gelecekteki degeri olmakta, ürün fiyatlarinin asiri
dalgalanmalar

projenin

fizibilitesinin

hesaplanmasi

açisindan

yüksek

belirsizlik

yaratmaktadir. Rafinerilerin faaliyet marji genelde çok fazla degismediginden petrol fiyatlari
arttiginda sirketin cirosu ve kari artmakta, petrol fiyatlari düstügünde ciro, karlilik ve tahmini
deger de azalmaktadir.
Buradaki gerçek opsiyon ise “spot petrol fiyatlarinin projenin indirgenmis nakit
akimlari analizinde kullanilan tahmini petrol fiyatlarinin üzerinde gerçeklesme olasiligi ve
buna bagli olarak da projenin indirgenmis nakit akimi üzerinde bir degere sahip olabilmesidir
”. Her ne kadar indirgenmis nakit akimlari analizinde iyi-baz ve kötü senaryolar dahilinde
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islem yükü

artirilarak bu potansiyel saptanmaya çalisilabilse de bu gerçek opsiyonlar

yöntemine göre daha verimsiz ve hatta yetersiz olabilecektir. Senaryolarda göz önüne alinan
petrol fiyatlarinin yine nokta tahminler olacaktir, Oysa gerçek opsiyonlar yönteminde
belirsizlik yaratan degiskenin Varyans ve olasilik dagilimlari da dikkate alinmaktadir.
Gerçek hayatta da sirketlerin ürettigi commodity fiyatlarinin global olarak arttigi
dönemlerde sirketlerin karliliginin ve borsa degerlerinin de benzer sekilde arttigi
gözlemlenmektedir. Böylece gerçek opsiyonlarin isaret ettigi opsiyon degeri teoride
kalmamakta, sirket sahipleri borsada hisse satmak hatta sirketin çogunluk hissesini devretmek
yoluyla bu beklenti üstü gerçeklesen deger artisini realize edebilmektedir.
Bu çalismada yapilan uygulama sonucunda sirketin gerçek opsiyon degerinin ilk
yatirim maliyeti öncesi INA degerinin %68’ine denk gelmesi, gerçek opsiyonlarin sirket
degerlemesinde ne kadar önemli olabilecegini göstermektedir. Bunda petrol rafinerisinin
karinin bagli oldugu petrol fiyatlarinin asiri dalgalanmasi sonucu varyansin yüksek olmasinin
da rolü olabilse de petrolün standart sapmasi analizde kullanilan degerinin yarisi olarak da
alinsa idi gerçek opsiyon degeri yine de ilk yatirim maliyeti öncesi INA degerinin %58’i
olarak gerçeklesecekti.
Bu da gerçek opsiyonlarin özellikle commodity üreten bir sirketin degerinin dogru
hesaplanabilmesi açisindan ne kadar önemli oldugunu göstermektedir.
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Özet:
Bu çalisma, proje ve hisse senedi degerlemesi konusunda dünyada bile çok yeni
kullanilmaya baslanmis bir teknigi tanitmayi amaçlamaktadir.
Gerçek opsiyonlar , bir projeyi veya hisse senedini mevcut isin/projenin tahmini getirileri
(indirgenmis nakit akimlari )+ içinde yer alan opsiyonlar olarak degerlendirmektedir.
Kisaca gerçek opsiyonlar, finansdaki opsiyon degerleme teorisini (Black-Scholes Model)
kapasite artirimi, yeni faaliyet alanlarina giris/çikis gibi gerçek yatirim kararlarina
uygulamayi hedeflemektedir. Tipki finansal opsiyonlarda oldugu gibi bir sirkette bir
yatirim karari alma hakkina sahiptir.
Gerçek opsiyonlar yöntemi, bu tür yatirim kararlarinda, kullanilan indirgenmis nakit
akimi yönteminin (DCF) bir tamamlayicisi olmaktadir.
Gerçek opsiyonlar yöntemi, özellikle geleneksel alanlarin disinda, (internet gibi)
belirsizligin fazla oldugu yeni gelisen is alanlarindaki projelerin degerlendirilmesinde
faydali olacaktir. DCF bu gibi konularda yetersiz kalmaktadir.
Gerçek opsiyonlar yö ntemi, ayni zamanda oldukça faydali bir stratejik yönetim araci
olmaktadir. Yeni bir projenin yapilip yapilmamasi, yapilmasi halinde ikinci adimda
ortaya çikarabilecegi yeni is olanaklari ve projenin su anda yapilmasi veya ertelenmesi
gibi stratejik sorulara da yanit verebilmektedir.

Abstruct:
This study aims to present a new technique ‘Real Options’ which has just been
recognized about project and equity securities valuations in the world.
Real Options, evaluates not only the expected return of current business – discounted
cash flows- but also adding the options of current business. Briefly, Real options aims to
apply to option theory in finance- Black Scholes Model- while evaluating real investment
decisons such as increasing capacity, input or exit in the new business areas. Like financ
ial options, a company has a right to decide investment.
Real Options Method, is a supplementary part of the discounted cash flows which is used
in such kind of investment decisions.
Real Option Method, especially take advantage of high uncertainty in the new developed
business areas suc as internet rather than DCF. Moreover, DCF is insufficent in this kind
of projects.
Real options method, turns out to be an useful strategic management tool. Moreover, It
responds that a new project may be started or not, if done, it evaluates new options of
second business and decides the initial start of second project or delaying it.
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