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DOĞRU

1- Ünite 1, Sayfa 17’deki “Organize ve Organize Ol-
mayan Piyasalar” başlığının altındaki 3. paragraf 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

 Organize piyasaları ülkemiz açısından örneklemek ge-
rekirse, organize para ve organize sermaye piyasaları 
altında bu piyasaları sınıflandırabiliriz. Bu anlamda; In-
terbank Para Piyasası, TCMB bankalararası döviz piya-
sası, BIST Tahvil ve Bono Piyasası, BIST Hisse Senetleri 
Piyasası, BIST Uluslararası Tahvil ve Bono Piyasası ve 
İstanbul Altın Borsası örgütlenmiş (organize) finansal 
piyasalara örnek oluşturan finansal piyasalar olarak kar-
şımıza çıkmaktadır.

2- Ünite 1, Sayfa 17’deki “Sıra Sizde 3” deki soru, aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 BIST neden bir organize piyasa olarak kabul edilir?

3- Ünite 1, Sayfa 23’deki “Sıra Sizde Yanıt 
Anahtarı”ndaki Sıra Sizde 3’ün Yanıtı aşağıdaki şe-
kilde değiştirilmiştir.

 Organize piyasalar, “alıcı ve satıcıları resmi olarak belir-
lenmiş fiziksel alanlarda buluşturan, işlemlerin oluşması 
için belli kurum ve kuruluşların denetimi ve gözetimine 
tabi olan ve işleyişe ilişkin kendine özgü kuralları olan 
piyasalar” olarak tanımlanır. Bu bağlamda gelin BIST’i 
değerlendirelim; BIST’in belli bir yeri vardır. Çalışma sa-
atleri belirlenmiştir, o saatler dışında işlem yapılamaz. Bu-
rada işlem yapabilecekler sadece borsa üyeleridir ve onlar 
da belirlenmiştir. Burada işlem görecek finansal araçların 
hangileri olduğu ve hangi niteliklere sahip olması gerek-
tiği bellidir. Aynı zamanda BIST işlemleri çeşitli yasal 
düzenlemeler altında yapılır ve belirlenmiş kurumların 
denetimine tabidir. Bütün bu saydıklarımız ışığında BIST 
bir organize piyasa olarak kabul edilmelidir.

4- Ünite 2, Sayfa 28’deki Son Paragrafın 2. Satırı aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 ... örneğin, BIST’de...

5- Ünite 3, Sayfa 60’daki 4. Paragrafın Sondan 5. Satırı 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 ... işlemidir; mudaraba, temel olarak bir yatırım ...

YANLIŞ

1- Ünite 1, Sayfa 17’deki “Organize ve Organize Ol-
mayan Piyasalar” başlığının altındaki 3. paragraf; 

 Organize piyasaları ülkemiz açısından örneklemek ge-
rekirse, organize para ve organize sermaye piyasaları 
altında bu piyasaları sınıflandırabiliriz. Bu anlamda; In-
terbank Para Piyasası, TCMB bankalararası döviz piyasa-
sı, İMKB Tahvil ve Bono Piyasası, IMKB Hisse Senetleri 
Piyasası, IMKB Uluslararası Tahvil ve Bono Piyasası ve 
İstanbul Altın Borsası örgütlenmiş (organize) finansal 
piyasalara örnek oluşturan finansal piyasalar olarak kar-
şımıza çıkmaktadır.

2- Ünite 1, Sayfa 17’deki “Sıra Sizde 3” deki soru;

 İMKB neden bir organize piyasa olarak kabul edilir?

3- Ünite 1, Sayfa 23’deki “Sıra Sizde Yanıt 
Anahtarı”ndaki Sıra Sizde 3’ün Yanıtı;

 Organize piyasalar, “alıcı ve satıcıları resmi olarak belir-
lenmiş fiziksel alanlarda buluşturan, işlemlerin oluşması 
için belli kurum ve kuruluşların denetimi ve gözetimine 
tabi olan ve işleyişe ilişkin kendine özgü kuralları olan 
piyasalar” olarak tanımlanır. Bu bağlamda gelin İMKB’yi 
değerlendirelim; İMKB’nin belli bir yeri vardır. Çalışma 
saatleri belirlenmiştir, o saatler dışında işlem yapılamaz. 
Burada işlem yapabilecekler sadece borsa üyeleridir ve 
onlar da belirlenmiştir. Burada işlem görecek finansal 
araçların hangileri olduğu ve hangi niteliklere sahip olma-
sı gerektiği bellidir. Aynı zamanda İMKB işlemleri çeşitli 
yasal düzenlemeler altında yapılır ve belirlenmiş kurum-
ların denetimine tabidir. Bütün bu saydıklarımız ışığında 
IMKB bir organize piyasa olarak kabul edilmelidir.

4- Ünite 2, Sayfa 28’deki Son Paragrafın 2. Satırı

 ... örneğin, İMKB’de...

5- Ünite 3, Sayfa 60’daki 4. Paragrafın Sondan 5. Satırı

 ... işlemidir; murabaha, temel olarak bir yatırım ...

AĞUSTOS 2013 VE ÖNCESİ TARİH BASKILI
FİNANSAL EKONOMİ

DERS KİTABINA İLİŞKİN DOĞRU YANLIŞ VE DÜZELTME CETVELİ
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7- Ünite 3, Sayfa 70’deki 2. Paragraf aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiş ve “Dikkat” ikonu eklenmiştir.

 Türkiye’de tasarruf mevduatının korunmasına ilişkin ilk 
yasal düzenleme 30.05.1933 tarih ve 2243 sayılı Mevdua-
tı Koruma Kanunu olmasına karşın, bugünkü anlamında 
bir fonun oluşturulması 1983 yılında gerçekleştirilmiştir. 
TMSF Bankalar Hakkında 70 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname ile 22.07.1983 tarihinde tasarruf mevduatını 
sigorta etmek amacıyla Türkiye Cumhuriyet Merkez Ban-
kasının temsili ve idaresi altında kurulmuştur. 1994 yılın-
da yaşanan ekonomik kriz nedeniyle TMSF’nin yetkileri 
genişletilmiş, tasarruf mevduatını sigorta etmenin yanı 
sıra bankaların mali bünyelerini güçlendirme ve gereğin-
de yeniden yapılandırma görevi TMSF’ye verilmiştir. 1994 
yılında yaşanan krizle birlikte mevduata %100 garanti uy-
gulamasına geçilmiş, garanti kapsamının T50 bin ile sınır-
landırılması 2001 krizinin de etkisiyle 10 yıl sonra (2000 
yılındaki 6 aylık dönemi göz önüne almazsak) gerçekleşti-
rilebilmiştir. Sigortaya tabi mevduat ve katılım fonları için 
uygulanmakta olan ve 05.07.2004 tarihinde belirlenmiş 
olan T50 bin’lik sigorta limiti 15.02.2013 tarihinde T100 
bin’ye yükseltilmiştir. 1999 yılında BDDK’nın kurulma-
sı ile 18.06.1999 tarih ve 4389 sayılı Bankalar Kanunu ile 
TMSF’nin temsil ve idaresi BDDK’ya devredilmiştir. 

5 Temmuz 2004 tarihinde belirlenmiş olan sigortaya tabi mev-
duat ve katılım fonları için uygulanmakta olan T50 bin’lik sigor-
ta limiti tutarının sistemin etkinliği açısından güncellenmesi ve 
T100 bin’ye yükseltilmesi kararlaştırılmıştır. 5 Temmuz 2004 ta-
rihinden limit değişikliği kararının verildiği Şubat 2013’e kadar 
olan dönemdeki birikimli enflasyon oranı ile kişi başına tasarruf 
mevduatı tutarı ve sigortalı mevduatın toplam mevduat içindeki 
payı gibi ekonomik ve finansal kriterler dikkate alınarak yapılan 
değerlendirmeler sonucu bu değişikliğe gidildiği TMSF tarafın-
dan basın açıklamasıyla bildirilmiştir.

8- Ünite 3, Sayfa 73’deki 4. Paragrafın Sondan 2. Satırı 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 ...uğramıştır. 15.02.2013 tarihinden...

9- Ünite 3, Sayfa 73’deki “İnternet” ikonundan önceki 
satır aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 ...cari hesapların, T100 bin’ye...

7- Ünite 3, Sayfa 70’deki 2. Paragraf; 

 Türkiye’de tasarruf mevduatının korunmasına ilişkin ilk 
yasal düzenleme 30.05.1933 tarih ve 2243 sayılı Mevduatı 
Koruma Kanunu olmasına karşın, bugünkü anlamında 
bir fonun oluşturulması 1983 yılında gerçekleştirilmiştir. 
TMSF Bankalar Hakkında 70 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname ile 22.07.1983 tarihinde tasarruf mevduatı-
nı sigorta etmek amacıyla Türkiye Cumhuriyet Merkez 
Bankasının temsili ve idaresi altında kurulmuştur. 1994 
yılında yaşanan ekonomik kriz nedeniyle TMSF’nin yet-
kileri genişletilmiş, tasarruf mevduatını sigorta etmenin 
yanı sıra bankaların mali bünyelerini güçlendirme ve ge-
reğinde yeniden yapılandırma görevi TMSF’ye verilmiştir. 
1994 yılında yaşanan krizle birlikte mevduata %100 ga-
ranti uygulamasına geçilmiş, garanti kapsamının T50 bin 
ile sınırlandırılması 2001 krizinin de etkisiyle 10 yıl sonra 
(2000 yılındaki 6 aylık dönemi göz önüne almazsak) ger-
çekleştirilebilmiştir. 1999 yılında BDDK’nın kurulması 
ile 18.06.1999 tarih ve 4389 sayılı Bankalar Kanunu ile 
TMSF’nin temsil ve idaresi BDDK’ya devredilmiştir.

8- Ünite 3, Sayfa 73’deki 4. Paragrafın Sondan 2. Satırı;

 ...uğramıştır. 05.07.2004 tarihinden...

9- Ünite 3, Sayfa 73’deki “İnternet” ikonundan önceki 
satır;

 ...cari hesapların, T50 bin’ye...

6- Ünite 3, Sayfa 64’deki Şekil 3.1 aşağıdaki şekille değiştirilmiştir.
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10- Ünite 3, Sayfa 74’deki 2. Paragraftan, Sıra Sizde 2’ye 
kadar olan metin aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 Bir gerçek kişinin, ortak hesap sahiplerinin sigorta sis-
teminden ne şekilde faydalanacağı ve sigorta tutarının 
hesaplanmasının nasıl yapılacağına ilişkin olarak TMSF 
aşağıdaki örnekleri vermiştir. Buna göre:

•	 Öncelikle,	sigorta	kapsamındaki	tüm	ödemeler	T ola-
rak yapılır. 

•	 Bir	gerçek	kişinin	birden	fazla	mevduat	bankasındaki	
hesapları her bir banka için ayrı ayrı hesaplanırken, 
aynı şekilde birden fazla katılım bankasındaki hesap-
ları da her bir banka için ayrı ayrı hesaplanır.

•	 Bir	 gerçek	 kişinin	 bir	mevduat	 bankasının	 aynı	 veya	
farklı şubelerinde birden fazla mevduat hesabı bulun-
ması halinde o gerçek kişiye ait tüm mevduat hesapları 
toplamının T100 bin’ye kadar olan kısmı sigorta kapsa-
mındadır. 

•	 Bir	 gerçek	 kişinin	 bir	 katılım	 bankasının	 aynı	 veya	
farklı şubelerinde birden fazla katılım yada özel cari 
hesabı bulunması halinde o gerçek kişiye ait tüm katıl-
ma ve özel cari hesapları toplamının T100 bin’ye kadar 
olan kısmı sigorta kapsamındadır.

•	 Bir	gerçek	kişinin	hem	mevduat	ve	hem	de	katılım	ban-
kasında bulunan hesaplarına ilişkin sigorta tutarı her 
bir kredi kuruluşu için ayrı ayrı hesaplanmaktadır. 

 Ortak hesap sahiplerinin sigorta kapsamı hesaba ortak 
olanların her biri için ayrı ayrı hesaplanır. Ortak hesapta 
hesap sahiplerinin payları belirtilmemiş ise her hesap sa-
hibinin eşit oranda paya sahip olduğu kabul edilir. Ortak 
hesap sahiplerinin aynı bankada ayrı ayrı başka hesapları 
da var ise ortak hesaptaki tutar ile diğer hesaplardaki tu-
tarların toplamının T100 bin’ye kadar olan kısmı sigorta 
kapsamında olacaktır.

10- Ünite 3, Sayfa 74’deki 2. Paragraftan, Sıra Sizde 
2’ye kadar olan metin;

 Bir gerçek kişinin, ortak hesap sahiplerinin sigorta sis-
teminden ne şekilde faydalanacağı ve sigorta tutarının 
hesaplanmasının nasıl yapılacağına ilişkin olarak TMSF 
aşağıdaki örnekleri vermiştir. Buna göre:

•	 Öncelikle,	sigorta	kapsamındaki	tüm	ödemeler	T ola-
rak yapılır. 

•	 Bir	gerçek	kişinin	birden	fazla	mevduat	bankasındaki	
hesapları her bir banka için ayrı ayrı hesaplanırken, 
aynı şekilde birden fazla katılım bankasındaki hesap-
ları da her bir banka için ayrı ayrı hesaplanır.

•	 Bir	 gerçek	kişinin	bir	mevduat	bankasında	aynı	 veya	
farklı şubelerinde birden fazla mevduat hesabı bulun-
ması halinde o gerçek kişiye ait tüm mevduat hesapları 
toplamının T50 bin’ye kadar olan kısmı sigorta kapsa-
mındadır. 

•	 Bir	 gerçek	 kişinin	 bir	 katılım	 bankasında	 aynı	 veya	
farklı şubelerinde birden fazla katılım yada özel cari 
hesabı bulunması halinde o gerçek kişiye ait tüm katıl-
ma ve özel cari hesapları toplamının T50 bin’ye kadar 
olan kısmı sigorta kapsamındadır.

•	 Bir	 gerçek	 kişinin	 hem	 mevduat	 ve	 hem	 de	 katılım	
bankasında bulunan hesaplarına ilişkin sigorta tutarı 
her bir kredi kuruluşu için ayrı ayrı hesaplanmaktadır. 

 Ortak hesap sahiplerinin sigorta kapsamı hesaba ortak 
olanların her biri için ayrı ayrı hesaplanır. Ortak hesapta 
hesap sahiplerinin payları belirtilmemiş ise her hesap sa-
hibinin eşit oranda paya sahip olduğu kabul edilir. Ortak 
hesap sahiplerinin aynı bankada ayrı ayrı başka hesapla-
rı da var ise ortak hesaptaki tutar ile diğer hesaplardaki 
tutarların toplamının T50 bin’ye kadar olan kısmı sigorta 
kapsamında olacaktır.

11- Ünite 3, Sayfa 74’deki Tablo 3.3 aşağıdaki tablo ile değiştirilmiştir.

      

METE
A Mevduat Bankası B Mevduat Bankası

80.000 140.000

REMZİ

 A Mevduat Bankası
Rize Şubesi

 A Mevduat Bankası
Eskişehir Şubesi

60.000 100.000

ALİ - NİL

 A Katılım Bankası
)Ortak Hesap(

 B Mevduat Bankası
)Ortak Hesap(

160.000 360.000

Tablo 3.3
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12- Ünite 3, Sayfa 80’deki “Sıra Sizde Yanıt Anahtarı” 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 Sıra Sizde 2 

a) Mete’nin A ve B mevduat bankalarındaki hesaplarının 
T100 bin’ye kadar olan kısmı her bir mevduat bankası 
için ayrı ayrı sigorta kapsamındadır. Mete’nin A mevduat 
Bankasındaki hesabının sigortaya tabi olan kısmı T80.000 
+ B mevduat Bankasındaki hesabının sigortaya tabi olan 
kısmı T100.000= T180.000 toplam sigortalanan mevduat 
miktarını verecektir.

b) Remzi’nin A mevduat bankasının farklı şubelerinde bir-
den fazla mevduat hesabı olduğu için Remzi’ye ait tüm 
mevduat hesapları toplamının T100 bin’ye kadar olan 
kısmı sigorta kapsamında olacaktır. Buna göre; Remzi’nin 
A mevduat bankasındaki Rize ve Eskişehir şubelerindeki 
hesabının sigortaya tabi kısmı T100.000’dir. 

c) Ortak hesap sahiplerinin sigorta kapsamı, hesaba ortak 
olanların her biri için ayrı ayrı hesaplanır. Ortak hesapta 
Ali ve Nil’in payları belirtilmediği için her hesap sahibi-
nin eşit oranda paya sahip olduğu kabul edilir. Buna göre; 
Nil ve Ali’nin A katılım bankasındaki ortak hesaplarının 
sigortaya tabi kısmı T160.000 (T80 bin Ali’nin ve T80 bin 
Nil’in sigortalı mevduatı) + B mevduat bankasındaki or-
tak hesaplarının sigortaya tabi kısmı T200.000 (T100 bin 
Ali’nin ve T100 bin Nil’in sigortalı mevduatı) = T360.000 
toplamda ortak hesaplarının sigortaya tabi kısmını vere-
cektir.

13- Ünite 5, Sayfa 109’daki  Efektif faiz oranı formülü 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

14- Ünite 5, Sayfa 115’deki  2. Örnek Çözümünde bulu-
nan eşitlik aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 S = 15.000 x (1 + 0,20/2)12x2

12- Ünite 3, Sayfa 80’deki “Sıra Sizde Yanıt Anahtarı”;

 Sıra Sizde 2 

a) Mete’nin A ve B mevduat bankalarındaki hesaplarının 
T50 bin’ye kadar olan kısmı her bir mevduat bankası için 
ayrı ayrı sigorta kapsamındadır. Mete’nin A mevduat Ban-
kasındaki hesabının sigortaya tabi olan kısmı T40.000 + 
B mevduat Bankasındaki hesabının sigortaya tabi olan 
kısmı T50.000= T90.000 toplam sigortalanan mevduat 
miktarını verecektir.

b) Remzi’nin A mevduat bankasının farklı şubelerinde bir-
den fazla mevduat hesabı olduğu için Remzi’ye ait tüm 
mevduat hesapları toplamının T50 bin’ye kadar olan kıs-
mı sigorta kapsamında olacaktır. Buna göre; Remzi’nin A 
mevduat bankasındaki Rize ve Eskişehir şubelerindeki 
hesabının sigortaya tabi kısmı T50.000’dir. 

c) Ortak hesap sahiplerinin sigorta kapsamı, hesaba ortak 
olanların her biri için ayrı ayrı hesaplanır. Ortak hesapta 
Ali ve Nil’in payları belirtilmediği için her hesap sahibi-
nin eşit oranda paya sahip olduğu kabul edilir. Buna göre; 
Nil ve Ali’nin A katılım bankasındaki ortak hesaplarının 
sigortaya tabi kısmı T80.000 (T40 bin Ali’nin ve T40 bin 
Nil’in sigortalı mevduatı) + B mevduat bankasındaki or-
tak hesaplarının sigortaya tabi kısmı T100.000 (T50 bin 
Ali’nin ve T50 bin Nil’in sigortalı mevduatı) = T180.000 
toplamda ortak hesaplarının sigortaya tabi kısmını vere-
cektir.

13- Ünite 5, Sayfa 109’daki  Efektif faiz oranı formülü;

 Efektif faiz oranı = ref = (1 + r)m - 1 veya

             ref = (1 + rnom / m)m - 1

14- Ünite 5, Sayfa 115’deki  2. Örnek Çözümünde bulu-
nan eşitlik;

 S = 15.000 x (1 + 0,50/2)12x2

   

Efektif faiz oranı = r
ef

= 1+ r( )
m

−1 veya

r
ef

= 1+
r
nom

m

⎛

⎝

⎜⎜⎜⎜

⎞

⎠

⎟⎟⎟⎟⎟

m

−1
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17- Ünite 6, Sayfa 140’daki 4. Paragrafın 3. Satırı aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 ... kurların düşmesi veya...

17- Ünite 6, Sayfa 140’daki 4. Paragrafın 3. Satırı

 ... kurların artması veya...

15- Ünite 5, Sayfa 119’daki  2. Örnek Çözümünün yeni hali aşağıdaki gibidir.

 3 yıl boyunca her ayın sonunda ödenecek T500 tutarındaki ödemelerin aylık faiz oranının % 2,6 olması durumunda bugünkü 
değerini hesaplayınız.

Çözüm:

S = T500   

i = 0,026   

n = 3 x 12 = 36 ay  

AnBD = ?     

                     AnBD = T11.597,83

16- Ünite 5, Sayfa 125’deki  1. Örnek Çözümünün yeni hali aşağıdaki gibidir.

 Bir işletme almış olduğu bir kredi için, 2 yılı ödemesiz bir süre sonunda 5 yıl süreyle, her yıl T8.000 taksit ödeyecektir. Faiz oranı 
%15 olduğuna göre alınan kredi tutarını hesaplayınız? 

Çözüm:

A = 8.000   

i = 0,15  

n = 5 

g = 2

AnBDg = ?                   AnBDg = T20.277,68

 

AnBD= A×
(1+ i)

n
−1

(1+ i)
n
×i

 

AnBD= 500×
(1+ 0,026)

36
−1

(1+ 0,026)
36
×0,026

 

AnBDg = A×
(1+ i)

n
−1

(1+ i)
n+g
×i

 

AnBDg = 8.000×
(1+0,15)

5
−1

(1+0,15)
5+2
×0,15

18- Ünite 6, Sayfa 151’deki 1.  Aşama Şeklinin yeni hali aşağıdaki gibidir.

 

19- Ünite 6, Sayfa 151’deki 2.  Aşama Şeklinin yeni hali aşağıdaki gibidir.

20- Ünite 6, Sayfa 156’daki  “Sıra Sizde Yanıt Anahtarı” Sıra Sizde 2’deki tablo aşağıdaki gibi değiştirilmiştir.
 

Üç Ay 
Sonraki 
Spot Piyasa 
Dolar Kuru

Spot 
Piyasadaki 
T karşılığı 
(Bin T)

Vadeli 
Piyasadaki 
T Karşılığı 
(Bin T)

Vadeli 
Sözleşmeden 
Kâr/Zarar 
(Bin T)

T1,6700 167 160 -7

T1,5200 152 160 8

Amerikan
fiirketi

Arac›
Banka

‹ngiliz
fiirketi

30 milyon $

20 milyon 20 milyon

30 milyon $

Amerikan
fiirketi

Arac›
Banka

‹ngiliz
fiirketi

%8 $ Faizi

%11   Faizi

%9,4 $ Faizi

%12    Faizi

%12    Faizi%8
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20- Ünite 8, Sayfa 191’de yer alan formül aşağıdaki şe-
kilde değiştirilmiştir.

21- Ünite 8, Sayfa 192’de yer alan formül aşağıdaki şe-
kilde değiştirilmiştir.

22- Ünite 8, Sayfa 196’da “Tahvil Değerlemesi” başlığı 
altındaki 3. paragraf aşağıdaki şekilde değiştiril-
miştir.

 İhraç değeri; yatırımcının tahvil alırken ödediği değer 
olup Türkiye’de tahviller iskontolu, primli ve/veya kupon 
ödemeli olarak satılabilir. Piyasaya sunulan tahvil, çıkaran 
şirket tarafından nominal değerin altında, nominal değer-
le ve ya üzerinde bir fiyatla yatırımcılara teklif edilebilir ve 
satılabilir. 

21- Ünite 8, Sayfa 191’de yer alan formül;

 

22- Ünite 8, Sayfa 192’de yer alan formül;

23- Ünite 8, Sayfa 196’da “Tahvil Değerlemesi” başlığı 
altındaki 3. paragraf;

 İhraç değeri; yatırımcının tahvil alırken ödediği değer 
olup Türkiye’de tahvil ihraçlarında nominal değerden en 
fazla %5 oranında indirim yapılabilmektedir. Piyasaya 
sunulan tahvil, çıkaran şirket tarafından nominal değerin 
altında, nominal değerle ve ya üzerinde bir fiyatla yatırım-
cılara teklif edilebilir ve satılabilir.

   

∧

P0
=

Dt

1+ k( )
t

t=1

T

∑ +
DT+1

k− g( ) 1+ k( )
T

   

∧

P0
=

Dt

1+ k( )
t

t−1

T

∑ +
DT+1

k− g( ) 1+ k( )
T

   

∧

P0
=

Dt

1+ k( )
t

t=1

T

∑ +
DT+1

k− g( ) 1+ k( )
T

   

∧

P0
=

Dt

1+ k( )
t

t−1

T

∑ +
DT+1

k− g( ) 1+ k( )
T


