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Sermaye piyasalarA doganA n isleyisi gibi davranA slar sergiler..
Doga gibi dinamik haldedir... surekli evrilir ve gelisirler Bilgi

ureterek ve uretilen bilgiyi kullanarak ilerlerler..Bilgi sadece kisilerle
piyasalarA n etkilesiminden ortaya cA kar. Bu nedenle teorik degil,
pratiktir. Bilgiyi anlama gayreti belli bir bilinc yaratA r ve kisilerin

dusunerek hareket etmesi neticesinde piyasalar kendi dogal
dongusunu olusturur. InsanlarA n olusturdugu yapA nA n kendisi de
zamanla dusunen bir organizmaya donusur... Kisi kendini korumaya

ve gelistirmeye yonelik oldugu icin piyasalar da kendilerini
koruyucu ve gelistirici sistemlerini olustururlar. Ekonomik sistem
binlerce farklA piyasaya sahiptir ve bu sayA giderek artmaktadA r.
Artan finansal enstrumanlar ve hisse senedi borsalarA , menkul kA
ymetlerin cesitliligi, ulke ekonomilerindeki buyumenin finansal
piyasalara giderek daha fazla bagA mlA hale gelmesine neden

olmustur. YatA rA mcA larA n piyasa enstrumanlarA na bagA mlA
lA gA finansal sistemi oldukca onemli hale getirir... Sermaye
piyasalarA yatA rA mcA larA n problemleri cozebilecek bilgiyi
olusturmakta basarA lA dA r..A AYte bu problemi zme AYeklidir.
PiyasalarA n karakteri, asla bir kurtarA cA kahramanA n gelmesini
beklemek deAYildir Bu nedenle problemleri zmek iin farklA bir



yntemi vardA r. Rassal yryAY fiyat hareketlerinin rastlantA sal ve
nceden tahmin edilemez olduAYunu syler. Fiyat hareketlerinin
seyrini deAYiAYtirecek ani ykseliAY ve dAYAYlerde mevcut

pozisyonda kalA nmasA nA savunur. Bu davranA AY kimi yatA rA
mcA lara mantA klA gelebilir. Fakat profesyoneller iin rastlantA
sallA k ok nem arz etmez. FiyatlarA n zaman zaman rastlantA sal

olduAYu kabul edilse de her zaman rastlantA sal olduAYuna inanmak
amatrlk olacaktA r GeleceAYin ngrlmez oluAYu temel varsayA mdA
r.. AklA n sA nA rlA dAYnce gc geleceAYin ngrlebilir olmadA AYA

nA fiyatlarA n oluAYumu iin de oAYu zaman kullanA r. Teorik
olarak herkese mantA klA gelecek bu dAYnce acaba profesyonel
bakA AY aA sA yla deAYerlendirildiAYinde temelinde bir hata
ieriyor olamaz mA : FiyatlarA n ne ynde gerekleAYeceAYini

bilememek. Piyasalar yatA rA mcA lar olmadA AYA srece varlA
AYA nA srdremez.. YatA rA mcA lar piyasalarA n karmaAYA k
yapA sA nA akA l ve duygularA nA sentezleyerek zmlemeye alA

AYanlardA r. SA radan bir insan ya da piyasa profesyoneli. Ekonomi
kt giderken finansal piyasalarda iAYlem yapmaya neden devam

ederler.? Kimsenin gremediAYi bir AYeyi mi grmektedirler?[Tarkan
zhan, 1969-]AzRENA M DURUMU: Trakya niversitesiBlm: Fen
Fakultesi KimyagerMESLEAzA : BorsacA , Trader, Portfoy
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