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İran Sermaye Piyasası Gelişimi ve Güncel Durumu

Özet
Tahran Borsası 1960’lı yılların ortalarında kurulmuştur. Bugün 100 milyar dolara yaklaşan piyasa kapitalizasyonu
ile Orta Doğu’nun en büyük beşinci borsasıdır. 2000’li yılların başlarından itibaren artış trendine giren borsa
endeksi özellikle uluslararası siyasi belirsizliklerden ciddi şekilde etkilenmektedir. İran her ne kadar yabancı
yatırımcıyı çekmek istese ve bu alanda bazı adımlar atsa da siyasi belirsizliklerin neden olduğu riskler nedeniyle bu
alanda ciddi bir başarı sağlanamamıştır. Bu çalışmanın amacı İran Sermaye Piyasasının tarihsel gelişimi ve bugün
geldiği seviye hakkında genel bir bilgi sunmaktır.

Anahtar kelimeler: Tahran Borsası, sermaye piyasaları, yabancı yatırımlar, İran

Abstract
The Tehran Stock Exchange was established in the mid-1960s. Today, with about $ 100 billion market capitalization, it is the fifth largest stock market in the Middle East. Although the stock market index started to have a
significant upward tendency particularly after early 2000s, the stock market has been seriously affected by international political uncertainties. Although Iran wants to attract foreign investors and takes some concrete policy
measures, due to excessive risk stemming from Iran’s unique position in international political arena, there has
been almost no success. The purpose of this study is to provide an overview of both the historical development
of the Iranian capital markets and its current situation.
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خالصه
 پنجمین بازار، میلیارد دالر١٠٠  امروزه با ارزشی معادل حدود، شمسی تأسیس شد٤٠ بورس اوراق بهادار تهران كه در اواسط دهۀ
 در ادامه به ویژه با برهم خوردن، شاخص این بورس كه در ابتدای دهۀ گذشتۀ شاهد روند رو به رشدی بود.سهام خاورمیانه می باشد
 اما، هرچند ایران جهت جذب سرمایه گذاری خارجی گامهایی را برداشته.معادالت سیاسی بین المللی به طور جدی تحت تأثیر قرار گرفت
 هدف. نتوانسته است در این زمینه موفقیتی كسب كند،به دلیل ابهامات سیاسی كه سرمایه گذاری در این کشور را با خطر مواجه می سازد
.این پژوهش بررسی سیر تاریخی بازار سرمایه و وضعیت كنونی آن در ایران است
. ایران، سرمایه گذاریهای خارجی، بازارهای سرمایه، بورس اوراق بهادار تهران:واژگان كلیدی
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1.Tahran Borsası Genel Çerçeve
İran’da sermaye piyasası oluşturma fikri 1936 yılına Rıza Pehlevi dönemine kadar gitmesine
rağmen o dönemde yaşanan küresel ekonomik ve siyasal gelişmeler sermaye piyasalarının
kuruluşunun ertelenmesine neden olmuştur.1 1960’larda yaşanan ekonomik ve sosyal
gelişmeler ve hızlı sanayileşme, iş hayatı için finansman ihtiyacını ön plana çıkarmış, Mayıs
1966 tarihinde İran Parlamentosu’nun “Menkul Kıymetler Yasası”nı onaylamasını takiben
İran’ın en büyük borsası olan Tahran Borsası (Tehran Stock Exchange ‘TSE’) 1967 yılında
işlemlerine başlamıştır. 2017 yılı itibari ile TSE 100 milyar dolara yaklaşan piyasa kapitalizasyonu
ile Orta Doğu’nun 5. büyük borsasıdır. İran sermaye piyasasında 40’ı aşkın endüstriye ait
hisse senetlerinin alım-satımı yapılmaktadır. Yatırımcılar açısından risk dağıtımını sağlayan bu
çeşitlilik Orta Doğu’da sadece İran sermaye piyasasında görülmektedir.2
TSE’nin kuruluşunun ilk senesinde borsaya kayıtlı sadece 6 firma bulunmaktaydı.3
1970’lerde İran ekonomisinin hızla büyümesi ile birlikte sermaye piyasaları da hızla gelişmiştir.
Sonuçta TSE, kuruluşunun ilk 10 yılında hızlı bir büyüme göstermiş ve işlem hacmini dikkate
değer şekilde arttırmıştır. Bu süre içinde borsaya kote edilen firma sayısı hızla artarak, 19671978 döneminde 105’e (22 özel banka, 2 sigorta şirketi ve 81 sanayi şirketi) ulaşmıştır. Tahran
Borsasının 1968 yılında 200.000 dolar olan işlem hacmi 1978 yılında 240 milyon dolara
yükselmiştir (Nili, 2014). Bu hızlı büyümenin ardında ülkedeki göreli istikrar, Beyaz Devrim
olarak bilinen toprak reformu, petrol fiyatlarının hızla artışı, borsaya kote edilen şirketlere
uygulanan vergi ayrıcalıkları gibi faktörler yer almaktadır.
1979 yılında gerçekleşen İslam Devrimi ve takip eden dönemde faiz tabanlı işlemlerin
yasaklanması ve sonrasında büyük bankaların ve sanayi kuruluşlarının kamulaştırılmasının
ardından 1980 yılında Irak’ın işgali ile başlayan 8 yıllık İran-Irak savaşı ile tüm kaynakların savaşa
yönlendirilmesi, bu dönemde (1979-1988) İran’da borsa faaliyetlerinin kayda değer şekilde
azalmasına neden olmuştur. 1988 yılında İran-Irak savaşı ateşkesini müteakip 1988 Bütçe
Yasası ile TSE tekrar faaliyetlerine başlamıştır ve TSE tasarrufu yatırıma aktarma ve dolayısıyla
İran’ın yeniden yapılanma ve kalkınma çabalarında önem kazanmıştır. Bu gelişmelerin sonucu
olarak borsaya kote olmuş şirketlerin sayısında artış yaşanmıştır. 1982 yılında TSE’de 56 olan
kote olmuş şirket sayısı 2006 yılında 422’ye ulaşmıştır.4 (TSE web sitesi http://www.tse.ir)
Grafik 1 yıllar itibarı ile TSE’de listelenen şirket sayısındaki değişmeyi göstermektedir. Ocak
2017 itibari ile TSE’de işlem gören hisse senedi sayısı 325’dir.5
Grafik 1: TSE’de İşlem Gören Şirket Sayıs
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Kaynak: Dünya Bankası
1 Söz konusu dönemde yapılan çalışmalar İran’da etkin bir sermaye piyasasının oluşturulması için gerekli olan yasal çerçevenin ve iş hayatına dair
düzenlemelerin nasıl olması gerektiğine ait tavsiyeleri içeren bir rapora dönüştürülmüştür.
2 https://web.archive.org/web/20120310183515/http://previous.presstv.com/detail.aspx?id=124450 (Erişim 23 Ocak 2017)
3 Tahran Borsasında alım satımı yapılan ilk hisse senedi Oil and Mining Bankasına aittir. Bunu Pars Oil şirketine ait hisse senetleri izlemiştir (Nili,2014).
4 Iran’s Capital Markets, How to Invest in Tehran Stock Exchange (TSE), s.13.
5 Dünya Borsalar Federasyonu Aylık Rapor, Ocak 2017, s.3.
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1980’lerin sonunda başlayan özelleştirme çalışmaları TSE’ye olan ilgiyi arttırmasına rağmen
regülasyon eksiklikleri ve hukuki çerçevenin yetersizliği sermaye piyasalarında bazı problemlere
yol açmıştır. Bu nedenle takip eden süreçte regülasyon mekanizmaları güçlendirilmiştir. Tablo
1 Tahran Borsası’nın tarihi gelişimi ile ilgili önemli tarihleri ve olayları listelemektedir. TSE 1992
yılında Uluslararası Borsalar Federasyonuna tam üye olarak katılmıştır. TSE’nin gelişimindeki
bir diğer önemli dönüm noktası TSE’nin 6 Aralık 2006 tarihinde şirket haline gelerek farklı
bir yapıya bürünmesi olmuştur.TSE 6000’ni aşan hissedarı ve brokerlar, finansal kurumlar
ve bireylerden oluşan yedi üyeli bir yönetim kurulu olan halka açık bir anonim şirkete
dönüşmüştür.6 TSE’nin şirketleşme (demutualization) süreci sermaye piyasasının denetim
organları ile icra kurullarının ayrışmasına da neden olmuştur.
Tablo 1 Tahran Borsasının Tarihi Gelişimi
1966

Borsanın kurulmasına dair yasanın parlamento tarafından onaylanması

1967

TSE’nin açılışı

1975

TSE’de “Üretici Firmaların Pay Sahipliğinin Geliştirilmesine Dair Yasanın” onaylanması
TSE’de kote edilen şirketler için vergi teşvikleri yasasının onaylanması

1992

Uluslararası Borsalar Federasyonuna katılım, tam üyelik

1995

Euro-Asya Borsaları Federasyonuna katılım, kurucu üyelik

2002

Piyasa gelişimi: Çeşitli bölgelerde alım satım platformlarının işlemlere başlaması.
Bilgi şeffaflığı, eğitim ve finansal ürünlerin geliştirilmesine dair atılan temel adımlar.
Örneğin, piyasaların şeffaflığının arttırılması için kamuya açıklanacak bilgiler daha sıkı
kurallara bağlanmıştır.

2003

Borsada kote edilen şirketlerin şirket katılım tahvili (corporate participation bond)
çıkarmasına izin verilmesi

2005

Yeniden yapılanma; Bölgesel ticaret platformlarının sayısının 21’e yükseltilmesi; “Yeni
Menkul Kıymetler Piyasası Yasasının” onaylanması

2006

TSE’nin şirkete dönüştürülmesi (6 Aralık)

2007

Kamu İktisadi Teşekküllerinin özelleştirilmesi (4 Şubat)

2008

İran Fara Borsasının kuruluşu

2010

“Borsalarda ve Tezgâh Üstü Piyasalarda Yabancı Yatırımlarla İlgili Regülasyonların”
onaylanması

2010

Online ticaret ve vadeli işlemler piyasasının işlemlerine başlaması

2012

Yeni türev ürünlerinin alım-satımlarına başlanması

2013

İşlem saatlerinin uzatılması, vadeli işlemler sözleşmelerine online ulaşımın sağlanması

2014

İlk Borsa Yatırım Fonunun (Exchange Traded Funds ETF) alım-satımına başlanması

2015

Baz hacmin düşürülmesi ve günlük fiyat limitlerinin arttırılması ile likiditenin iyileştirilmesi

Kaynak: TSE

Tahran Borsasının şirketleştirilmesinden üç yıl sonra 2009 yılında TSE 5 yıllık stratejik planını
tamamlamıştır. Planın amacı, TSE’nin İran’da ekonomik büyümenin sürükleyicisi ve bölgede
dikkate değer bir borsa olması olarak belirlenmiş ve bu doğrultuda iş dünyasının finansmanında
sermaye piyasalarının payının arttırılması, yatırımcıyı koruyan ve piyasa bütünlüğünü sağlayan
düzenlemelerin etkin şekilde uygulanması, piyasanın geliştirilmesi için yeni teknolojilerin ve
uygulamaların kullanılması, piyasaya modern bilgi teknolojileri yardımı ile erişim imkanlarının
6 Bakınız Iran’s Capital Markets How to Invest in Tehran Stock Exchange (TSE), sayfa 14.
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sağlanması, hissedarlarla olan ilişkilerde saydamlığın ve hesap verilebilirliğin temini, beşeri
sermayenin ve fikri mülkiyetin geliştirilmesi hedeflenmiştir.7 2009 yılında ayrıca “Yeni Finansal
Araçlar ve Kurumlar Geliştirme Yasası” kabul edilmiş ve bu doğrultuda yeni kurumlar (yatırım
bankaları vs.), yeni finansal araçlar (sukuk sözleşmeleri vs.) ve yeni piyasalar (enerji piyasaları
vs.) işlemlerine başlamıştır.8
Son yıllarda İran hükümetinin piyasa ekonomisini destekleyen ve ekonominin
finansmanında özel sermayeyi öne çıkaran stratejilerinde sermaye piyasaları daha fazla
önem kazanmıştır. Mart 2016’da sona eren 5. Beş Yıllık Kalkınma Planı finansal sistemin
liberalleştirilmesi ve güçlendirilmesini amaçlamakta idi. 9 2016-2021 yıllarını kapsayan 6. Beş
yıllık kalkınma planı ise İran’ın ekonomik momentumunu sürdürmeyi sağlayacak ekonomik,
yapısal ve hukuki düzenlemeleri amaçlamaktadır.10 Bu doğrultuda yerli ve yabancı yatırımcı
katılımı ile sermaye piyasalarının ve sigorta şirketlerinin performansı iyileştirilerek; İran Merkez
Bankasının özellikle bankacılık sektörü üzerindeki düzenleyici rolü arttırılarak (yolsuzlukla
mücadele amaçlanmaktadır); Merkez Bankası lisansı olmadan çalışan finansal kuruluşların
işleyişine son verilerek (dini tasarruf ve kredi fonları); İran bankalarının bilançolarının
iyileştirilmesi ve bankaların küçük ve orta ölçekli şirketlere kredi vermesi sağlanarak finans
sektörünün modernleşmesi amaçlanmaktadır. Planda ayrıca ülkenin hisse senedi piyasası
kapitalizasyonunun %90’a (GSYİH %) çıkartılması gibi kantitatif hedefler de bulunmaktadır.
Ancak bu hedef 2015 yılında TSE’nin piyasa kapitalizasyonunun %25 (GSYİH %) olduğu
dikkate alındığında çok gerçekçi görünmemektedir (Bakınız Grafik 2).
Grafik 2: Listelenen Firmaların Piyasa Kapitalizasyonu (GSYİH %)
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Kaynak: Dünya Bankası

7 Bakınız http://www.tse.ir/cms/Portals/0/int/Guide%20to%20investe%20in%20TSE1_1.pdf
8 İslam tahvili olarak da adlandırılan Sukuk, faizsiz olma özelliği ile İslami esaslara uygun bir menkul kıymettir. Sukuk bir varlığa sahip olmayı veya
ondan yararlanma hakkını göstermektedir. Buradaki hak-iddiası sadece nakit akışı hakkı değil aynı zamanda mülkiyet hakkıdır, bu özellik sukuku
geleneksel tahvillerden farklılaştırmaktadır. Geleneksel tahvilller borca dayalı iken sukuk varlığa dayalı bir sertifikadır.
9 İran 1989’dan bu yana, Irak ile 8 yıllık savaşından sonra, ülkenin yeniden yapılanmasına yardım etmek ve sürdürülebilir bir büyüme sağlayabilmek için 5 tane kalkınma planı hazırlamıştır. Bu planlar 1979 yılındaki İslam devriminden önce uygulanan 6 kalkınma planı ile aynı doğrultudadır.
Ancak ne devrim öncesi ne de devrim sonrası hazırlanan planlar hedeflerine tam anlamıyla ulaşabilmiş değillerdir.
10 5. Beş Yıllık Plan Mart 2016’da sona ermiştir ve 6. Beş Yıllık Planın genel çerçevesi kanun yapıcılar tarafından 2 Ekim 2016’da onaylanmıştır.
Ancak İran Cumhurbaşkanı Ruhani 6. Beş Yıllık Planın aksine kantitatif hedefler yerine uzun dönemli stratejileri tercih ettiği sinyalini vermiştir.
Cumhurbaşkanı Ruhani’nin bütçe yönergesinde bütçe açığına bir üst sınır getirilmesi, döviz kurlarının birleştirilmesi, borç piyasalarının geliştirilmesi ve hükümetin kalkınma projelerinin finansmanı için Merkez Bankasından ödünç almasından kaçınılması tavsiye edilmektedir.

info@iramcenter.org

4

İran Sermaye Piyasası Gelişimi ve Güncel Durumu
İran finansal piyasaları İran’ın göreli olarak dış dünyaya kapalı olması ve devletin örtük
garantisi nedeniyle potansiyel krizlerden korunmuştur. Finansal sistem 2000’li yıllarda büyük
bir değişim geçirmiş ve hisse senedi piyasaları dikkate değer şekilde gelişmiştir. Bu değişim
İran hisse senedi piyasasının reel ekonominin finansmanında önem kazanmasına neden
olmuştur. 2008-2009 yıllarında en büyük kamu bankalarının özelleştirilmesinden sonra özel
bankaların varlıkları finansal sistemde en büyük payı almıştır. Son yıllarda İran’da finansal
sistemi güçlendirmek için önemli politika değişikliklerine gidilmiştir. Örneğin, 2014 yılında
bazı bankalar ve finansal kurumlar hisse senedi piyasalarında dalgalanmayı hafifletmek ve
piyasa yapıcı rol üstlenmek için piyasaya Piyasa Kalkınma Fonu altında para enjekte etmişlerdir.
İran, İslam finansı açısından bakıldığında dünyanın en büyük pazarıdır (The Banker, Kasım
2015). Tahran Borsasında katılım sertifikaları (İslam tahvilleri) ve sukuk sözleşmeleri de
listelenmektedir. 5. Beş Yıllık Kalkınma Planında sukuk sözleşmelerinin ihracı, alım satımı ve
yapılandırılması hakkında yasal çerçeve sunulmuştur. İran’da İslam tahvilleri 1994’den bu yana
büyük şirketlerin ve belediyelerin finansmanlarında kullanılmak üzere iştirakli tahvil (sukuk
musharakah) şeklinde yer almaktadır. Ancak bu tahviller, talep üzerine ihraç eden kurum
tarafından nominal değeri üzerinden paraya çevrilebilir ve bu nedenle de ikincil piyasada işlem
görmek için uygun değildir. Bu tür tahvillerin ihracı 2009-2010 yılına kadar düşük düzeyde
kalmıştır (GSYİH’nın %1’inden daha az) ancak 2010-2011 döneminde bu rakam %4’e
ulaşmıştır. Nisan 2011 tarihinden bu yana İslam tahvilleri varlık tabanlı itfa edilemeyen sukuk
formunu almış ve Tahran Borsası’nda listelenmeye başlanmıştır. İran Merkez Bankası Başkanı
Valiollah Seif 2016 yılında düzenlenen SEANZA 30. yıllık toplantısında İran’ın finansal sektör
reformlarına devam etmeyi, finansal sektörün denetiminde yeni bir yapılanma planladığını
açıklamıştır.11,12
İran’da hisse senetleri koteleri ve alım satımları Tahran Borsası’nda yapılabildiği gibi tezgâh
üstü piyasalarda da yapılmaktadır. İran Fara Borsası (IFB) 1998 Kasım ayında işlemlerine
başlamıştır. IFB İran’ın ikinci hisse senedi piyasasıdır ve geleneksel tezgâh üstü piyasa gibi
çalışmaktadır fakat tezgâh üstü piyasalardan daha fazla fonksiyona sahiptir. IFB’de, TSE’de
listelenmiş olan ve listelenmemiş (küçük ve orta boyutlu işletmeler) menkul kıymetler ve sukuk
sözleşmeleri, ipoteğe dayalı menkul kıymetler, İslami hazine bonoları, risk sermayesi fonları gibi
diğer finansal araçlar alınıp satılabilmektedir.13 Tablo 2 TSE ve IFB’nin piyasa kapitalizasyonu,
işlem hacmi ve sayısını karşılaştırmalı olarak göstermektedir.
Tablo 2: Tahran Borsası ve İran Fara Borsası Günlük Piyasa Göstergeleri

Kaynak: http://agahgroup.com/iran-france-working-on-banking-relations-daily-marketnews/ (erişim tarihi 6 Mart 2017)
İran sermaye piyasalarının en önemli göstergelerinden TEDPIX (TSE) ve IFX (IFB)
endekslerinin zaman içerisindeki gelişimi incelendiğinde 2006 ile 2010 yılları arasında söz
11 SEANZA (Güney Doğu Asya, Yeni Zelanda, Avustralya) bölgesel merkez bankası gruplarının en eskisi ve en büyüğüdür. Asya-Okyanus bölgesindeki merkez bankası yöneticilerinin 1956 yılındaki toplantısından sonra kurulmuştur ve üye sayısı başlangıçtaki 5 üyeden günümüzde 20’ye
yükselmiştir.
12 http://theiranproject.com/blog/2016/08/27/iran-seeking-major-financial-reforms-cbi-chief/
13 Bakınız http://en.ifb.ir/Exchange/AboutUs
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konusu endekslerin iki katına çıktığı görülmektedir. 2013-2015 döneminde iki endekste de
düşüş görülmesine rağmen 2009’dan bu yana TEDPIX %450 ve IFX %620 artış göstererek
yatırımcılara büyük kâr fırsatları sağlamıştır (Bakınız Grafik 3).
Grafik 3: İran Sermaye Piyasası Benchmark Endeksleri: IFB Endeksi ve TSE Endeksi

Kaynak: http://www.seo.ir
Endekslerde 2009 yılından sonra görülen dikkat çekici artış beraberinde bu artışın bir
finansal balon olup olmadığı tartışmalarına yol açmıştır. Ancak TEDPIX endeksindeki büyüme
tüm sektörleri kapsayan geniş çapta bir büyümedir. İran’da söz konusu dönemde kamu iktisadi
teşekküllerinin halka arz edilmesi yolu ile büyük çapta özelleştirmeler piyasanın büyümesinin
temel nedenidir. 2005-2010 döneminde İran’da 63 milyar dolar değerinde özelleştirme
yapılmıştır ve özelleştirmelerin sonucu kamu sektörünün milli gelirdeki payı %80’den %40’a
düşmüştür.14 Haziran 2013’de Hasan Ruhani’nin cumhurbaşkanı seçilmesinden sonra hem
IFB’nin hem de TSE’nin benchmark endeksleri kısa sürede rekor seviyelere yükselmiş ve daha
sonra petrol ve emtia fiyatlarındaki düşüşe paralel olarak söz konusu endekslerde de düşüşler
yaşanmıştır.
TSE’nin piyasa kapitalizasyonu 1990’lardan bugüne artış trendi göstermiştir (Grafik 4).
Özelleştirmeler, TSE’ye olan güvenin artması ve küçük yatırımcıların piyasaya katılımı, Ruhani
Hükümetine karşı oluşan olumlu atmosfer, yabancı finansal piyasalara ulaşımın zor olması
gibi etkenler TSE’nin büyümesine katkıda bulunan temel faktörler arasında sayılabilir. Sektörel
bazda bakıldığında TSE’de en yüksek kapitalizasyona sahip olan en büyük on sektör Grafik
5’de gösterilmiştir. Hisse senedi piyasalarında son yıllarda izlenen hızlı büyümeye rağmen
İran borsasında zaman zaman bazı şirket hisse senetlerinin alım-satımının durdurulması,
piyasalarda saydamlığın olmaması gibi birçok yapısal sorun da söz konusudur.
14 Bakınız http://www.tse.ir/cms/Portals/0/int/Guide%20to%20investe%20in%20TSE1_1.pdf

info@iramcenter.org

9

İran Sermaye Piyasası Gelişimi ve Güncel Durumu
Grafik 4: Listelenen Firmaların Piyasa Kapitalizasyonu (USD)

Kaynak: Dünya Bankası

Grafik 5: Piyasa Kapitalizasyonu İtibariyle En Büyük 10 Sektör (Eylül 2016)
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Kaynak: Tehran Stock Exchange
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Tablo 3: Borsaların Piyasa Değerleri (Milyon USD) Orta Doğu
Borsa
Saudi Stock Exchange (Suudi Arabistan)
Tel Aviv Stock Exchange (İsrail)
Borsa İstanbul (Türkiye)
Katar Stock Exchange (Katar)
Abu Dhabi Securities Exchange (BAE)
Tehran Stock Exchange (İran)
Dubai Financial Market (BAE)
Amman Stock Exchange (Ürdün)
Muscat Securities Exchange (Umman)
Bahrain Bourse (Bahrain)
Beirut Stock Exchange (Lübnan)
Palestine Securities Exchange (Filistin)

Ocak 2017
442 463,0
212 283,2
174 404,0
156 298,0
166 945,9
98 570,5
97 002,5
24 705,7
23 355,1
20 692,1
12 396,9
3 323,0

Ocak 2016/Ocak 2017
Değişim
%21
-%13,4
%18,6
%12,1
%11,7
%7,4
%22,6
-%1,2
%9
%10,1
%10,1
-%0,2

Kaynak: World Federation of Exchanges (2017)

TSE kuruluşundan bu yana artan piyasa kapitalizasyonu ile Orta Doğu’nun en aktif
piyasalarından biri haline gelmiştir. Tablo 3 TSE’nin Orta Doğu borsaları ve Borsa İstanbul’la
piyasa değeri açısından karşılaştırmasını göstermektedir. Bölge piyasaları ile karşılaştırıldığında
piyasa değeri açısından TSE Orta Doğu’nun 5. büyük borsasıdır.
Tablo 4: İran Emtia Borsası Ticaret Hacmi
Kasım 2016				
Tahta
Tarımsal
Endüstriyel
Petrol ve Petrokimya
İkincil Piyasa
Toplam Piyasa

Ticaret Hacmi
Yerel
134,128
511,776
800,713
8,356
1,454,973

İhracat
-105,000
232,475
-337,475

Kaynak: http://en.ime.co.ir/TotalMarketData.html (erişim tarihi 1 Mart 2017)
İran’ın sermaye piyasalarında yer alan diğer bir borsa 20 Ekim 2007’de tarım ve metal
borsalarının birleşmesi ile kurulan İran Emtia Borsasıdır (IME). IME’de spot tarımsal emtia,
metal, altın, petrokimya ve altın vadeli işlemler sözleşmelerinin alım satımı yapılmaktadır.15
İran’da yerleşik olmayanlar da bu sözleşmeleri İran Körfezinde bulunan Kish adasındaki
offshore merkezinden alıp satabilmektedirler. Tablo 4 IME’nin kasım ayında gerçekleştirdiği
alım satım hacmini göstermektedir.
15 IME hakkında detaylı bilgi için http://en.ime.co.ir/
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İran enerji alanında zengin bir ülkedir ve dünyadaki en zengin hidrokarbon rezervlerine
sahiptir. Bu bağlamda İran’daki enerji piyasasının gelişimine katkıda bulunmak amacı ile 7
Temmuz 2012 tarihinde İran Enerji Borsası (IRENEX) kurulmuştur.16 Fiziki piyasaları, türev
piyasalarını ve ikincil piyasaları içeren IRENEX resmi olarak işlemlerine 9 Mart 2013 tarihinde
başlamıştır.

2.İran Sermaye Piyasasında Yabancı Yatırımcılar
İran’ın sermaye piyasalarında yabancı yatırımlarla ilgili temel kanunlar ve düzenlemeler
Haziran 2002’de yürürlüğe giren “Yabancı Yatırımı Teşvik ve Koruma Kanunu” (Foreign
Investment Promotion and Protection Act FIPPA) ve 2010 yılında yürürlüğe giren “Borsalarda
ve Tezgâhüstü Piyasalarda Yabancı Yatırımlarla İlgili Düzenlemelerdir”.17 Menkul Kıymetler
Yasasının 2005’de değiştirilmesi ile birlikte İran sermaye piyasasında piyasayı düzenleyecek
yeni kurumlar oluşturulmuştur. Menkul Kıymetler ve Borsalar Yüksek Konseyi; İran sermaye
piyasasındaki menkul kıymetlerin gelişimini destekleyen politikaların uygulanmasından
sorumlu olan, kanun ve düzenlemelerin uygulanmasını kontrol eden ve denetleyen en üst
düzey otoritedir. Konsey aynı zamanda yabancı yatırımcıların İran’da yatırım yapabilmeleri
için gerekli lisansları da çıkartmaktadır. Bu görev Menkul Kıymetler ve Borsalar Organizasyonu
(Securities and Exchanges Organization SEO) tarafından yerine getirilmektedir. SEO Menkul
Kıymetler Piyasası Yasasını uygulamak için gerekli regülasyonları çıkartan ve denetleyici otorite
olarak işlev gösteren bir kuruluştur. Tahran Borsası, Fara Borsası, İran Emtia Borsası ve İran
Enerji Borsası SEO tarafından denetlenmektedir. SEO aynı zamanda yabancı yatırımcıların
İran’daki yatırımlarını da denetlemektedir.
Gelişme ihtimali olan piyasalarda (frontier markets) yatırım yapmak isteyen uluslararası fon
yöneticileri için İran 400 milyar doları aşan ekonomisi, çeşitlendirilmiş hisse senedi piyasaları ve
küresel yatırımcının ilgisini çekebilecek fonları ile aynı kategoride yer alan diğer ülkelerin önüne
geçmektedir. İran kaynaklı fonlara yatırım Amerikalı yatırımcılar için kısıtlanmış olmasına rağmen
16 Ocak 2016’da uluslararası koalisyon tarafından nükleer yaptırımların kaldırılması ile İran
borsaları uluslararası yatırımcılara daha açık bir
duruma gelmiştir. Küresel yatırımcının İran sermaye
piyasalarına olan ilgisinin artması beklenmektedir.18
Yaptırımların kalkması ile birlikte İran’ın yeniden
swift sistemine dahil olmasının önü açılmıştır.19
Haziran 2005 tarihine kadar Tahran Borsası’na
yabancı portföy yatırımlarına resmi olarak izin
verilmemiştir. 2005 yılındaki yeni menkul kıymetler
yasasının yürürlüğe girmesi ile birlikte piyasa
yeniden yapılandırılmıştır. Zaman içinde İran hisse
senedi piyasasının büyümesi ile birlikte menkul
kıymetler piyasası otoritesi yabancı yatırımcı
16 20 Haziran 2011 tarihinde İran Menkul Kıymetler ve Borsalar Kurumu Yüksek Konseyi Elektrik Borsası ve Petrol Borsasının birleşimi ile İran’ın
4. resmi borsası olan İran Enerji Borsasının kurulmasını onaylamıştır.
17 FIPPA yabancı yatırımcılara yerli yatırımcılara tanınan hak, koruma ve imkanları sağlamaktadır. Yasa ve yasanın uygulanması ile ilgili detaylı
bilgi için bakınız http://en.seo.ir/Page/229/Capital-Market-Regulations
18 Bu kısıtlar ABD, AB ve BM Güvenlik konseyinin birbirinden bağımsız olarak uyguladığı bağımsız yaptırımlardır. İran’dan yapılacak doğalgaz,
petrol ve petrokimya ürünleri ithalatının kısıtlanması, şirketlerin İran petrol ve doğal gaz sektörüne yatırım yapmalarının engellenmesi, İran’ın
uluslararası ticari ortaklarla iş yapmasının kısıtlanması, İran bankalarının kara listeye alınması, İran bankalarının swift lisanslarının iptal edilmesi,
İran’daki bireylere yapılacak para transferlerine getirilen kısıtlar vs.
19 Yaptırımların kalkmasından sonra İran swift ağına tekrar dahil olmasına rağmen uluslararası bankaların halen İran’a para transferi konusunda
endişeleri bulunmaktadır. İran Merkezi Saklama Kuruluşu bu problemin üstesinden gelmek için İran bankaları ve yabancı bankalarla koordinasyon
içindedir.
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üzerindeki kısıtları gevşetmiştir. 18 Nisan 2010’da “Borsalarda ve Tezgâh Üstü Piyasalarda Yabancı
Yatırımı Düzenleyen Yönetmelik” ile yabancıların borsaya yatırım yapması için gerekli prosedür
kolaylaştırılmıştır. Günümüzde uluslararası portföy yatırımcıları TSE, IFB ya da IME platformlarında
yatırım yapabilmekte, söz konusu borsalardan hisse senetleri, vadeli işlemler sözleşmeleri, sukuk
sözleşmeleri, borsa yatırım fonları gibi değişik finansal ürünler alabilmektedirler. Uluslararası
yatırımcılar hisse senedi piyasalarına doğrudan yatırım yaparak ya da yerel fonlar alarak
girebilmektedirler. Doğrudan yatırım için Tahran merkezli simsarlara, yabancı ticaret lisansına ve
İran’ın sermaye piyasalarını denetleyen SEO’dan alınacak yatırım kodlarına ihtiyaç vardır.20
İran piyasaları yabancı yatırımcı çekmeyi amaçlamaktadır ancak mali yaptırımların
kaldırılmasına rağmen İran’a yabancı yatırımcının gelmesini engelleyen bazı faktörler
bulunmaktadır. Al Monitor (2016) İran’ın Nabzı sayfasında bu faktörleri içsel ve dışsal faktörler
olarak ikiye ayırarak açıklamıştır: Yönetim ve Planlama Organizasyonu tarafından hazırlanan
2016-2021 yıllarını kapsayan 6. Beş Yıllık Kalkınma Planı’nda İran’ın borç piyasalarını nasıl
geliştireceğine dair belirli bir vizyonunun olmaması problemlerden ilkini oluşturmaktadır. İslam
tahvillerinin ihracı çoğunlukla nakit akışı problemleri olan devlet destekli organizasyonların
desteklenmesi sebebi ile yapılmıştır ve bu nedenden dolayı İran’da tahvil ihracı yoluyla
finansman bankalardan sermaye piyasalarına kayışı temsil etmemektedir. Bir ülkenin derinliği
olan yüksek düzeyde gelişmiş borç piyasalarına sahip olması önemlidir çünkü borç piyasalarının
derinlik ve gelişmişlik düzeyi yabancı sermaye girişini hızlandırmakta ve böylece son tahlilde
hisse senedi piyasalarını da olumlu etkilemektedir. Bunlara ilaveten tahvil piyasaları kriz
dönemlerinde yaygın olan sistemik riske karşı tampon vazifesi de görebilmektedir. Ancak
İran’da bu işlevsellik politika yapıcılar tarafından göz ardı edilmiştir.
İran sermaye piyasalarına yabancı yatırımını etkileyen bir faktör de ekonomideki
belirsizliklerdir. İran’da menkul kıymet işlemlerinin alım ve satım tarafındaki üye brokerlar
için menkul kıymet takas sürecini işleten ve garantileyen İran Merkezi Saklama Kuruluşu
yerel borsa takas merkezinin işlevini görmektedir.21 Ancak İran Merkezi Saklama Kuruluşu
büyük yabancı kurumsal yatırımcılar tarafından tanınmamaktadır ve kuruluşun yapacağı
aracılık görevleri genellikle büyük ve uluslararası düzeyde tanınırlığı olan saklama bankaları
yerine getirmektedir. Bu da yabancı yatırımcı için belirsizlik yaratmakta ve yabancı yatırımcıyı
caydırmaktadır. Bunun yanı sıra büyük kurumsal yatırımcılar İran’ın sermaye piyasası
düzenleyicisi olarak hareket eden SEO’dan iştirak lisansları almaya çalışırken aşırı bürokrasi ile
karşılaşmaktadırlar. Lisanslama sürecinin İran’ın 2008 yılında kabul ettiği “Kara Para Aklamayı
Önleme Yasasına” uygun olarak yürütülmesi gerekmektedir. Bu süreçte istenilen belgelerin
çokluğu ve belgelerin onaylanmasının uzun zaman alması yabancı kurumsal yatırımcılar için
İran piyasasına girme açısından diğer bir caydırıcı faktördür.
İran borsasına yatırım yapmak isteyen yabancı yatırımcıların karşılaştığı problemlerden bir
diğeri ise şirketlerin raporlanan finansal verilerinin saydam olmaması ve bu verilerde tutarsızlıklar
olmasıdır. Yaptırımların olduğu dönemde birçok İran firması uluslararası finansal raporlama
standartlarına uymaktan kaçınmışlardır. Bu da yabancı yatırımcı açısından yatırım öncesi için
hisse senetleri ile ilgili ayrıntılı inceleme yapma aşamasını zorlaştırmaktadır (Ghazinoorya
vd. 2016). İran Merkezi Saklama Kuruluşu bu tür sorunların giderilmesi ve İran sermaye
20 İran’ın Merkezi Saklama Kuruluşu Başkanı Muhammed Rıza Mohseni İran’ın üzerindeki yaptırımların 16 Ocak 2016 tarihinde kalkmasından
bu yana İran’ın sermaye piyasasında yatırım yapan yabancı sayısında %42 artış yaşandığını ifade etmiştir. Yabancılar tarafından yapılan yatırımın
yaklaşık yarısı Alman yatırımcılar tarafından yapılmıştır, Almanlar dışında ABD, İngiltere, İspanya, Rusya, Türkiye, İsveç, İsviçre, Özbekistan, Çin,
Hollanda, Hindistan, Lübnan, Güney Afrika, Japonya, BAE, Norveç, Yunanistan, Polonya, Hong Kong, Irak, Pakistan, Lüksemburg, Kuveyt, Yeni
Zelanda, Malezya ve Güney Kore’den de yatırımcılar İran hisse senedi piyasasında alım satım yapmaktadırlar. Sermaye Piyasası Kurulu üyelerinden
Saeed Fallahpour 2016 yıl sonu itibarıyla İran sermaye piyasasındaki yabancı yatırım miktarının 314,8 milyon dolara ulaştığını belirtmiştir. Benzer
şekilde yaptırımların kalkmasından bu yana İFB de 125 milyar dolar yabancı yatırım çekmiştir. (Financial Tribune, 2017)
21 Borsada işlem sonrası en önemli kurumlardan biri Merkezi Saklama Kuruluşlarıdır.
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piyasalarının uluslararasılaştırılması hedefine ulaşmak için gerekli altyapıyı hazırlamakta ve
bu bağlamda hukuki çerçevenin iyileştirilmesi ve piyasada şeffaflığın arttırılması üzerine
çalışmaktadır.22
Yukarıda belirtilen faktörlere ek olarak yabancı yatırımcılar Tahran Borsası’nın
düzenlemelerinden kaynaklanan problemler de yaşamaktadırlar. Kote edilen şirketlerin
herhangi birisinde %10’un üzerinde stratejik olmayan hissedarlık yasaklanmıştır. Bir başka
problem bir alım satım seansında hisse senedi fiyatlarının %5’in üzerinde ya da altında
hareket etmesine izin verilmemesidir. Ek olarak online İngilizce alım satım platformlarının
eksikliği, döviz kurundaki dalgalanmalar, kötü yönetim ve borsada kote edilmiş şirketlerin
siyasi kurumlarla olan bağlantıları yabancı yatırımcı için problem yaratabilecek unsurlardır.
Son olarak sektör sınıflandırmaları da problemlidir. Tahran Borsası 40 civarında sektör
içermektedir. Tahran Borsası’nın Nasdaq’ın sadece %1’i düzeyinde piyasa kapitalizasyonuna
sahip olduğu ve Nasdaq’da sadece 10 sektörün listelendiği düşünüldüğünde yabancı yatırımcı
için Tahran Borsa yapısı şaşırtıcı sayılmaktadır. Diğer taraftan İran hisse senedi piyasasındaki bu
çeşitlilik yabancı yatırımcı için riski dağıtma imkânı da sağlamaktadır.
İran’ın yerel kısıtlarının yanında yabancı yatırımın İran’a gelmesini önleyen dışsal kısıtlar
da bulunmaktadır. İran bankalarının uluslararası bankacılık sistemine tam anlamıyla entegre
olamamış olması İran sermaye piyasasına yabancı girişini engelleyen en önemli faktörlerdendir.
İran bankacılık sektörüne Amerika’nın uyguladığı yaptırımlar halen uygulamadadır.23

22 TSE yaptırımların kalkmasından sonra yabancı yatırımcıların güvenini arttırmak için yeni bir endeks oluşturma projesi üzerinde çalışmaktadır.
Bu endeksin şirketleri saydamlıklarına ve yönetim yapılarına göre derecelendirmesi planlanmaktadır. Bakınız https://financialtribune.com/articles/
economy-business-and-markets/37177/tse-mulls-new-indices-to-boost-foreign-investors-trust
23 http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2016/06/iran-foreign-investment-capital-markets-challenges.html
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Sonuç
İran sermaye piyasaları kuruluşundan bugüne kayda değer bir büyüme göstermiştir.
Sermaye piyasalarının gelişiminde ülke ekonomisinin istikrarı önem taşımaktadır. Ruhani
liderliğinde İran enflasyonu kontrol alabilmeyi başarmış, kurun istikrarını sağlamış ve ülke
belli bir derecede büyümüştür. Ancak İran hala yüksek ve artan bir işsizlik sorunu ile karşı
karşıyadır ve ülkedeki bankacılık sistemi problemleri de devam etmektedir. 19 Mayıs 2017’de
Ruhani’nin tekrar cumhurbaşkanı seçilmesi ile birlikte, Tahran Borsası endeksi keskin bir
şekilde yükselmiştir; bu da ekonomik aktörlerin seçim sonuçlarını olumlu bir gelişme olarak
yorumladığını göstermektedir. Ruhani seçim döneminde önerdiği ekonomi politikalarında
sermaye piyasalarının geliştirilmesine de atıfta bulunmuş ve etkin işleyen sermaye piyasalarının
reel sektörün finansmanındaki önemine işaret etmiştir. Bu da Ruhani yönetiminin seçimler
sonrasında sermaye piyasası reformlarına devam edeceği sinyalini vermektedir. İran’da sermaye
piyasasının derinleşmesi sermaye piyasalarını etkinleştirecek reformlara devam edilmesine ve
sermaye piyasalarında saydamlığı arttırıcı düzenlemelerin yapılmasına bağlı olacaktır. Ayrıca
ekonomideki olumlu havanın devamını etkileyen siyasi ve jeopolitik istikrar ve Ruhani’nin
seçim döneminde yaptığı “yolsuzluğun engellenmesi, çift kurunun düzenlenmesi” gibi bir
dizi politika önerisinin başarı ile uygulanması, Nükleer Anlaşmanın şartlarının uygulanmaya
devam edilmesi, emtia fiyatlarındaki artışlar gibi faktörler de İran’da sermaye piyasalarının
gelişimini etkileyecektir.
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İran Sermaye Piyasası Gelişimi ve Güncel Durumu

İRAM HAKKINDA
Yeni, bağımsız bir düşünce kuruluşu olan İran Araştırma Merkezi (İRAM), temel bir özelliğiyle
ülkemizdeki diğer araştırma merkezlerinden farklılık göstermektedir. İRAM, yalnızca İran ve
bağlantılı konular üzerine araştırmalar gerçekleştirmektedir. Ciddi bir kültürel ve tarihsel derinliğe
sahip, Ortadoğu’daki siyasal etkinliği artan ve çok yönlü ilişkilere sahip olduğumuz komşu ülke
İran ile ilgili konuları layıkıyla inceleyebilmek zaruret haline gelmiştir. İRAM’ın ana hedefi kamuoyunun birincil kaynaklardan doğru ve kapsamlı bilgi ve analize ulaşmasını sağlamaktır. İran ile ilgili
konularda çalışma yapan akademisyenler ve araştırmacılar için çeşitli eğitim ve araştırma imkânları
sunmayı ve alanda çalışan kişiler için ortak bir platform olmayı amaçlamaktadır. İran iç ve dış
politikaları, ekonomisi ve toplumsal-kültürel yapısı alanlarında üretilen bilgiler, iki ülke arasındaki
ilişkileri ve anlayışı geliştirmeye de katkı sağlayacaktır. Merkezimiz İran'da, Ortadoğu'da ve Batı'daki bilgi birikimini ülkemize ve ülkemizdeki birikimi de dünya kamuoyuna taşıyacak kadroya
sahiptir.
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