HİSSE SENEDİ
Tanım:
Anonim ortaklıklar tarafından çıkarılan, şirket sermayesine katılımı temsil eden ve yasal şekil
şartlarına uygun olarak düzenlenmiş kıymetli evraklardır.
Hisse senetleri sahiplerine aşağıdaki hakları sağlar:
Ortaklık hakkı,
Yönetim katılma (oy) hakkı,
Kar payı (temettü) ve temettü avansı alma hakkı,
Rüçhan hakkı (yeni pay alma hakkı)
Bedelsiz pay alma hakkı
Tasfiyeden pay alma hakkı,
Bilgi edinme hakkı,
Özellikler:
Hisse senedinin getirisi önceden belli olmayıp global ve ulusal piyasalardaki gelişmelere,
hisse senedinin ait olduğu şirketin performansına, hisse senedine özel arz talep durumuna
göre kazanç veya kayıp oluşması mümkündür.
Temel olarak hisse senedi sahipleri iki tür gelir elde ederler;
Temettü geliri: Anonim ortaklıkların yılsonunda elde ettikleri karin ortaklara
dağıtılmasından elde edilen gelirdir.
Sermaye kazancı: Zaman içinde hisse senedinin değerinde meydana gelen artıştan
elde edilen gelirdir.
Hisse Senedi Yatırımına Başlamak
Hisse yatırımları için bir çok farklı yol vardır. Tek hisse yatırımı, yatırım fonları, endeks
fonları, borsa yatırım fonları, yerli ya da yabancı hisse yatırımları. Hangisine nasıl karar
vermelisiniz?
Hisse yatırımlarınızı bir alanda yoğunlaştırmaktansa bankacılık, sanayi, hizmet gibi sektörler
arasında dağıtmalısınız. Ayrıca paranızın tamamı ile hisse yatırımı yapmak yerine belli bir
kısmını nakit veya hazine bonosunda değerlendirmelisiniz. Sektör arasındaki dağılım kararı
tamamen size bağlı ancak geniş yelpazede yapılan bir yatırım ile kaybetme riskini
azaltabilirsiniz.
Eğer risk almayı sevmeyen biriyseniz ve yine de hisse yatırımı yapmak istiyorsanız, sizin için
en uygun araçlar farklı hisselere çeşitlendirme yöntemi ile yatırım yapan yatırım fonları ve
endeks fonlarıdır. Bu durumda riskinizi azaltmış ve araştırma yükünden kurtulmuş olursunuz.
Hisseye mi, fona mı yatırım yapmalısınız, yoksa ikisini de mi seçmelisiniz? Bu sorunun
cevabı yatırımlara ne kadar zaman harcayabileceğinizle alakalıdır. Dikkatli fon seçimi sizi
hisse seçme zorluğundan kurtarır. Endeks fonları belli bir sektöre, endüstriye ya da pazara
bağlı
iniş
çıkışlar
yaptığından
yatırım
yapılmaları
daha
kolaydır.
Tek hisse yatırımları araştırma, karar verme, kar-zarar hesaplama ve gelecekle ilgili tahmin
yapma gerektirdiğinden diğer yatırımlara göre daha çok zamana gereksinim duyar. Yatırımcı
olarak getiri sağlayacak hisse ile finansal felaket olabilecek hisse ayrımını çok iyi yapmanız
gerekir.
Yatırım yaptığınız şirketin ve içinde bulunduğu sektörün faaliyetlerini, nasıl kazanç
sağladıklarını, risklerini ve gelecek ile ilgili beklentilerini ve çok daha fazlasını bilmeniz
gerekmektedir.

Eğer sadece hisseye yatırım yapan biriyseniz 5 ile 10 arası hisse ile portföyünüzde
çeşitlendirme yapmalısınız ki bu düzenli takip için zor olmayacaktır. Ancak rakamsal olarak
takip etmenin dışında kar potansiyelinden risklerine kadar şirketleri tanımanız gerekmektedir.
Eğer hisse yatırımı yapma konusunda karar verdiyseniz, çapraz sektörler seçerek (sağlık,
teknoloji, küçük sermayeli ve büyük sermayeli şirket) riski azaltabilirsiniz.
Tüm bu seçimler için yeterli vaktiniz yoksa fon ve hisse yarımlarından oluşan bir portföy
oluşturabilirsiniz. Yatırımın büyük bir kısmı ile fon alarak istikrarlı getiri elde edebilir, tek bir
hisse fiyatındaki ani düşüşlerden korunabilirsiniz. Eğer eğitiminiz bu yönde değilse ve tam
zamanlı olarak da bu işi yapmıyorsanız şirketlerin ve sektör faaliyetlerini takip edip doğru
hisse senetlerini bulmak pek mümkün değildir.

