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Piyasalar ve Yatırımcı İlişkilerine Mesajlar 
 
Sevgili Okuyucularımız,  
 
Çin’den gelen olumsuz veriler, küresel büyümeye ilişkin endişelerin artması, FED’in faiz 
artırımına ilişkin değişen beklentiler, artan jeopolitik riskler ve son olarak da Brezilya için 

açıklanan not indirimi. Son çeyrekte piyasalarda bunların etkilerini gözlemledik. Peki, bu durumun ülkemiz piyasalarına 
etkileri nasıl oldu?  
 
MKK ve TÜYİD iş birliği ile hazırlanan ve ondördüncüsü yayınlanan Borsa Trendleri Raporu ilk dokuz aylık dönemde 
piyasaların resmini çekti. 2015 yılının ilk üç çeyreğinde halka arzların önceki dönemlere oranla nispeten daha durgun 
gerçekleştiği görülüyor. İlk dokuz aylık dönemde Pay ve Gelişen İşletmeler Piyasası’nda gerçekleşen 5 adet halka 
arzdan toplamda 67 milyon TL hâsılat elde edilmiş olduğu gözlemleniyor. 
  
2014’den itibaren TL’nin ABD doları karşısında değer kaybetmeye başladığı ve 2015’in ilk günlerinden itibaren bu 
kaybın devam ettiği malum. Yurt dışından gelen olumsuz verilerle birlikte başta bahsettiğim gibi küresel büyümeye 
ilişkin endişelerin artması, dünya çapında büyümeye ilişkin riskler ve artan belirsizlik hâli sonucunda önemli ölçüde fon 
çıkışı gerçekleşti. Bu durum nedeniyle yılın ilk yarısında ABD doları bazında tüm endekslerin piyasa değerinde düşüş 
yaşandığı gözleniyor.  
 
Yılın ilk dokuz ayında 900 milyon ABD doları net yabancı satışı gerçekleşmiş oldu. En yüksek çıkış BIST Banka 
endeksinde görülürken, en az çıkış BIST Teknoloji endeksinde yaşandı. İlk dokuz aylık dönemde sadece BIST Holding ve 
Yatırım Endeksi ile BIST Teknoloji endeksine yabancı girişi olduğu görülüyor. Borsa İstanbul’da toplam yatırımcı 
sayısının yüzde 1’inden azı, ağırlığı kurumsal yatırımcı olmak üzere yabancı yatırımcılardan oluşuyor. Buna karşın bu 
yatırımcıların işlem hacmindeki payı yüzde 22, piyasa değerindeki payı ise yüzde 64. Yerli yatırımcılar ağırlıklı olarak 
bireysel. Yerli kurumsal yatırımcı sayısı henüz çok sınırlı ve toplam piyasa değerindeki payları yüzde 18 iken; piyasa 
değeri yüzde 36 olan yerli yatırımcıların hisse senetlerinin toplam değeri ise 81 milyar TL.  
 
Önümüzdeki ay sizlerle buluşacak olan Flow of Funds raporumuz ile yukarıdaki verilere bir de yabancı yatırımcılardan 
alan, satan ve en çok elde tutanları eklenmiş olacak ki bu resmi bir parça daha netleştirmiş olacak.  
Yılsonuna yaklaşırken bu veriler faaliyet raporlarınızda yapacağınız analizler için de faydalı birer kaynak olacaktır 
düşüncesindeyiz. 
  
Geçen ay IPREO iş birliğiyle gerçekleştirdiğimiz Gelişen Piyasalar ve Türkiye’de yatırımcı İlişkileri konulu seminerde 
olduğu gibi, güncel konuları gündeminize getirmeye devam ediyoruz. Yatırımcı ilişkileri araçlarına ilişkin Beyaz 
Kitabımız sitemize yüklenecek. 4 Kasım’da gerçekleşecek ve artık gelenekselleşen Faaliyet Raporlarında Son Trendler 
seminerimizde de yine farklı perspektiflerden faaliyet raporlarına ilişkin görüşleri dinleyebileceksiniz. Eğitimlerimiz 
Aralık ayında Yatırımcı İlişkilerinin ABC’si ile devam edecek.  
 
Yatırımcı İlişkileri Çalışan Profili Anketimizin sonuçları tamamlandı. Sonuçlarına ilişkin önemli bir makaleyi sizlerle 
Kasım ayı içerisinde paylaşacağız. Türkiye’deki yatırımcı ilişkileri uygulamalarına ilişkin önemli çıktılara ulaştık. 
Ekiplerinizi şekillendirirken muhakkak yararlanmalısınız.  
 
Son olarak 24 Kasım’da gerçekleşecek zirvemizi bir kez de buradan hatırlatmak isterim. Önemli konuları sizler için 
belirledik. Yine kıymetli konuları tartışacağız. Her yıl oldukça ilgi gören zirvemize katılımınızı bildirmeyi unutmayın. 
  
Etkinliklerimizi internet sitemizden (www.tuyid.org.tr), duyurularımızdan (info@tuyid.org), twitter hesabımızdan 
(@tuyid) ve LinkedIn (TUYID) grubumuzdan takip edebilirsiniz. 
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