
 
Kasım 2013 

 

 

 

 

      

 
Sevgili Okuyucular, 

 
Piyasaların ilk dokuz ayı dalgalı bir seyirle geçti. Global piyasalar ve Türkiye için IPREO ile işbirliğinde yayınladığımız 
“Flow of Funds” raporumuzun ikincisi ve Borsa İstanbul’a ilişkin MKK ile işbirliğinde yayınladığımız “Borsa Trendleri” 
raporumuzun altıncısı, ilk dokuz aylık trendlere ilişkin önemli çıktıları işaret ediyor. 
 
Artık pek çok kuruluş tarafından önemle takip edilen raporlarımızda genel olarak global piyasalarda dalgalanma ve ilk 
dokuz ay içerisinde inişli çıkışlı bir iç piyasa görüyoruz. Borsa Trendleri raporumuzun altıncısına göre, 2012 yılını toplam 
5,4 milyar dolar net yabancı sermaye girişi ile kapatan Borsa İstanbul’un yükseliş trendi 2013’ün ilk çeyreğinde 579 
milyon dolarlık net yabancı para girişi ile devam etmişti. Yılın ikinci çeyreğinde 1,1 milyar dolarlık çıkış yaşandığı, bunun 
264 milyon dolarının 3. çeyrekte geri gelmesiyle 2013 yılının ilk 9 aylık döneminde 297 milyon dolar net para çıkışı 
gerçekleştiği görülüyor.  Yatırımcılara baktığımızda, Borsa İstanbul’da bulunan toplam 1 milyon 106 bin yatırımcı 
arasında sadece 9 bin 451 yabancı yatırımcı bulunuyor. Yabancıların sahip olduğu hisselerin işlem hacmi içindeki payı 
%21’i bulurken borsanın piyasa değerindeki payının %63’ünü oluşturuyor. Yerli yatırımcıların %99’unun bireysel 
yatırımcılardan oluştuğu belirtilen rapor, yerli kurumsal yatırımcı sayısında beklenen artışın sınırlı kaldığınaı işaret 
ediyor.  
 
Raporumuzda işaret ettiğimiz diğer konu da “Listing İstanbul” programı. 2013 yılı başında Borsa İstanbul’da yabancı 
menşeli şirket sayısının arttırılması amacıyla Listing İstanbul adında bir program oluşturuldu. Bu programın İstanbul’un 
coğrafi yapısı gereği uluslararası bir finans merkezi olması için atılan adımlardan biri olduğu düşünülmektedir. 
 
Uluslararası piyasalarda ise yine Türkiye’de piyasaların uluslararası trendlere paralel hareket ettiğini gösterecek dalgalı 
bir görünüm var. Flow of Funds raporuna göre üçüncü çeyrekte, hem aktif hem pasif yatırımcılarda bir çekilme 
görülüyor. Macaristan ve Rusya’da kurumsal satışlar görülürken Polonya belki de emsal ülkeler arasında giriş yaşanan 
tek ülke. Amerika, New York menşeli yatırımcılarla en yüksek alımları yaparken, Londra hala en çok yatırım yapılan 
şehir. Bu durum roadshowlarınız için bu şehirlerin hala ne kadar önemli olduklarınaı işaret ediyor. Raporda yer alan bir 
önemli tartışma noktası, üçüncü çeyrekte her ne kadar kurumsal satışlar görülse de, yayınlan bazı uluslararası 
analizlerde gelişmekte olan ülkelerde önümüzdeki dönemde bu trendin tersine dönebileceği yorumlarıdır. Yılsonu 
raporumuzda bu tartışmaların doğruluğunu analiz ediyor olacağız. 
 
Önümüzdeki dönemde sizlerle tanıştıracağımız etkinlikler arasında 7 Kasım’da TMC communications ile “Daralan 
Piyasalarda Finansal Çözümler” seminerimiz, 6-7 Aralık tarihlerinde yerleri bitmek üzere olan Raj Kumar ile “Etkin 
Sunumun Dili” başlıklı İngilizce eğitim yer alacak. Aralık başı itibariyle takvimlenecek faaliyet raporları seminerlerimiz ve 
daha birçok aktivite ile yine gündeminizde yer almayı istiyoruz.  
 
Sizlerle daha önce paylaştığımız gibi yılın bizim açımızdan en öne çıkan aktivitesi kuşkusuz 25 Kasım’da Çırağan Otel’de 
gerçekleşecek “TUYID Yatırımcı İlişkileri Zirvesi”. Programı henüz okumamış olanlarınız web sitemizden ulaşabilirler...   
 
 
Verimli çalışmalar geçireceğiniz bir ay diliyorum. 
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