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Holding Hissesi, Riski Azaltmada 
İyi Bir Seçenek mi? İMKB’de İşlem 
Gören Holding Hisseleri Üzerine Bir 
Uygulama

Özet

Türkiye’de, Holding şirketlerin hisse senetleri, özellikle 1990’lardan itibaren 
önemli bir yatirim araci haline gelmiştir. Holding firmalarin en önemli avanta-
ji, değişik sektördeki firmalara iştirak ederek çeşitlendirme yapmalari ve bu yol-
la riski düşürebilmeleridir. Bu çalişmanin amaci, holding şirket hisse senetlerine 
yatirim yapmanin, değişik sektördeki firma hisselerinden bir portföy oluşturmak 
kadar riski düşürüp düşürmediğini ortaya çikarmaktir. Bu kapsamda İMKB’de 
2003-2007 yillari arasinda işlem gören holding hisse senetlerinin performansi 
ile bu holdinglerin iştiraklerinin sektörel dağilimina göre oluşturulduğu varsayi-
lan portföylerin performansi karşilaştirilmiştir. Yapilan hesaplamalar sonucunda, 
holding hisselerindeki riskin, oluşturulan portföylerin riskinden ciddi oranda yük-
sek olduğu görülmüştür.
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Is Conglomerate Stock is a Better Option 

for Risk Reduction? An Empirical Study on 

Conglomerate Stocks Traded in Istanbul Stock 

Exchange 
Abstract

Conglomerate firms’ stocks have become a considerable tool for investors in Tur-
key especially after 1990s. The most important advantage of the conglomerate 
firms is their ability to reduce the risk through diversification by investing in the 
various industries. The aim of this paper is to find out whether investing in cong-
lomerate stock would provide as low risk as portfolios formed by investors on the-
ir own. In the study the conglomerate stock performances in Istanbul Stock Exc-
hange between the years 2003-2007 are compared with performances of hypot-
hetical portfolios formed with the same industrial composition of these conglome-
rates. The findings show that the conglomerate stock risk is significantly higher 
than that of hyptotetical portfolios.
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