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2013’ün ilk yarısının fotoğrafı  

Borsa Trendleri Raporu’nda 
 

TÜYİD ve MKK’nın birlikte hazırladığı Borsa Trendleri Raporu’nun beşinci 

sayısı 2013’ün ilk yarısını değerlendiriyor. Raporda halka arzlardan yerli – 

yabancı yatırımcıların niteliği ve dağılımına kadar önemli analizler var.  

 

Türkiye Yatırımcı İlişkileri Derneği (TÜYİD) ve Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK)  tarafından 

hazırlanan “Borsa Trendleri Raporu”nun beşincisi yayınlandı. Halka arzlar, endeks bazında 

piyasa değerleri, halka açıklık oranları,  işlem hacimleri ile yerli-yabancı ve yatırımcı türleri 

bazında dağılım ve performansların bir arada incelenerek farklı analizler yapılmasına imkân 

veren rapor, 2013’ün ilk yarısını kapsıyor. Rapora göre 2013 yılının ilk yarısında toplam 7 

halka arz gerçekleşti ve bu halka arzlarda toplamda 676 milyon dolarlık hasılata ulaşıldı. 

Rapora göre halka arz ve yatırımcıları bilinçlendirme seferberliğinin şirketlerin halka açıklık 

oranlarını ve fiili dolaşımdaki (aktif olarak işlem gören) hisse miktarını da olumlu etkilediği 

gözlendi. Raporda, “2013 yılı 2. Çeyreği sonu itibariyle BIST-Tüm’ün fiili dolaşımı baz 

alındığında halka açıklık oranı %29’dur. Geçen yılın aynı döneminde bu oran %27’nin biraz 

altındaydı. Piyasa değeri ve işlem hacmi olarak içerdiği şirketlerin büyüklüğü anlamında daha 

üst sıralarda olan BIST-30 ve Banka endekslerinde fiili dolaşım oranı sırasıyla %34 ve 33% 

olarak gerçekleşmiştir.” denildi.  

 

İlk yarıda 561 milyon dolarlık net yabancı çıkışı 

Rapora göre yılın ilk yarısında Borsa İstanbuld’a 561 milyon ABD doları net yabancı çıkışı 

oldu. Yılın ikinci çeyreğinde sadece Holding ve Yatırım endeksi ile Ticaret endeksinden nette 

para girişi oldu. 2012 yılında toplam 5,4 milyar dolar net yabancı yatırımcı alışı ile kapatan 

Borsa İstanbul, bu olumlu trende yılın ilk çeyreğindeki 579 milyon dolar net yabanı para girişi 

ile devam etmişti. 2013 yılı ikinci çeyreğinde ise bu trend tersine dönerek 1.139 milyon 

dolarlık net para çıkışı olarak gerçekleşti.  

 

2013’ün ilk çeyreğinde %20 olan yabancıların işlem hacmindeki payı ise rapora göre Haziran 

ayı itibarıyla artarak %23 oldu. Yabancıların işlem hacmi Mart sonuna göre en fazla BIST 

Sınai’de artarak %14’ten %20’ye ulaşmışken, rapora göre haziran sonu itibarıyla 

yabancıların en yüksek işlem hacmine %32 ile BIST Ticaret’te sahip oldukları görülüyor. 

Diğer tüm endekslerin işlem hacminde yabancı payında 1-4 puan artış olurken, BIST 



Teknoloji’de değişiklik olmadı. Yerli yatırımcılar ise Haziran ayında işlem hacminin %77’sini 

gerçekleştirdi.   

 

Yerli – yabancı yatırımcı sayısı 

Borsa trendleri Raporu’na göre toplam 1 milyon 105 bin yatırımcının sadece 8.843 adedi 

yabancı iken; yabancı yatırımcıların piyasa değerindeki payı ise %64. 2012 yılsonuna göre 

yabancı yatırımcı sayısında 528 adetlik artış olurken yerli yatırımcı sayısında yaklaşık 14 bin 

adetlik bir artış görüldü. ABD’de yerleşik 1.332 adet yatırımcı toplam yabancı yatırımların 

üçte birine sahipken, ilk iki sırada yer alan ABD ve İngiltere’de bulunan yatırımcılar toplam 

portföyün yaklaşık yarısını elinde tutuyor. Rapora göre Haziran 2013 itibarıyla Borsa 

İstanbul’da en yüksek portföy değerine sahip ilk üç ülkenin yılsonuna göre değişmediği ve 

ABD, İngiltere ve Lüksemburg olduğu görülüyor.  

 

Piyasa değeri en çok holding ile yatırım endeksinde arttı  

Rapora göre yılın ilk yarısında BIST-TÜM endeksinin piyasa değeri 2012 yılı sonuna göre 

neredeyse aynı seviyede kaldı. Geçen yılın aynı dönemine göre piyasa değeri olarak en 

yüksek artışı hem TL hem de ABD Doları bazında sırasıyla %31 ve %23 ile BIST Holding ve 

Yatırım endeksi gerçekleştirdi.   
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TÜYİD Yatırımcı İlişkileri Derneği Hakkında 
TÜYİD, Türkiye'de yatırımcı ilişkileri ile ilişkili farklı hedef kitleleri kurumsal ve bireysel platformda bir 
araya getirerek, mesleki bilgi üretmek ve yatırımcı ilişkileri uygulamalarında dünya standartlarına 
ulaşmak amacıyla kurulmuştur. Misyonu, piyasalarımızın ve şirketlerimizin yatırımcılara en iyi şekilde 
tanıtılmasına ve şirketlerimizin adil piyasa değerlerine ulaşmalarına katkıda bulunmak ve Türkiye 
sermaye piyasalarının derinlik kazanmasını desteklemektir.  

 

 

  


