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Sevgili Okuyucular, 
 
Doğru tahmin ve değerlendirmelerin önemli olacağı 2014 yılında, 2013 yılının 
analizi çalışmalarınıza ışık tutacak. Bu doğrultuda yılsonuna ilişkin son 
yayınladığımız raporlarda 2013 trendlerine ilişkin önemli verileri bulacaksınız.  
 
MKK (Merkezi Kayıt Kuruluşu) ile işbirliğinde yayınladığımız “Borsa Trendleri 
Raporu”nun yedincisinde 2013 yılında yabancı yatırımcının piyasa değerindeki 

payının bir önceki yıla göre düştüğünü görüyoruz. Rapora göre 2012 yılını dünyada en fazla kazandıran ikinci 
borsa olarak tamamlayan Borsa İstanbul, 2013’ü BIST-Tüm endeksi dolar bazında %23 değer kaybıyla kapadı. 
Küresel piyasalarda Fed’in politikaları en önemli belirleyici etken olurken, Türkiye kendi dinamikleriyle zaman 
zaman olumlu, yılın sonunda ise olumsuz bir tablo çizdi. 
 
Stratejik ortaklıklar ve Listing İstanbul gibi olumlu projelere imza atan Borsa İstanbul’da 2013 yılında pay 
piyasasında toplam 722 milyon dolar hâsılat ile 9 adet birincil halka arz gerçekleşirken Gelişen İşletmeler 
Piyasası’nda 33 milyon dolar hâsılat ile 9 adet halka arz gerçekleşti. 
 
Döviz kurundaki önemli yükseliş sebebiyle sene başından bu yana tüm endekslerin piyasa değerlerinde değişen 
oranlarda değer kaybı gözlendi. Son 3 yıla bakıldığında, 2013, BIST Tüm’de gerçekleşen işlem hacmi 
dalgalanmalarının en fazla yaşandığı yıl oldu. 
 
IPREO ile yayınladığımız “Flow of Funds” Raporu ise trendleri uluslararası bakış açısıyla görmemize destek 
oluyor. Rapora göre son çeyrekteki fon girişine rağmen yılsonu itibariyle kurumsal yatırımcılarda azalma 
gözlemlendi. ABD, İngiltere ve İrlanda’dan gelen kurumsal yatırımcılarda düşüş gerçekleşti. Yılın son çeyreğinde 
ABD menşeli yatırımlar net giriş rakamına olumlu katkı yaptılar. Lazard Asset Management, Oppenheimer 
Funds ve Fidelity son çeyrekte en çok alım yapanlar arasında yer aldı. 2013’e bakıldığında en çok alım yapılan 
dönem yine son çeyrek olarak göze çarpıyor. Aktif ve pasif yatırımlarda son çeyrekte artış görünse de, genel 
olarak yatırımların net değeri düşüş gösterdi. Ayrıca raporda roadshowlar için önerilen bazı ülkeler ve 
Türkiye’ye gelen fonlara ilişkin detaylı bilgileri bulmak mümkün. Raporlara web sitemizden ulaşabilirsiniz 
www.tuyid.org . 
 

2014 yılı için önemle takip edilmesi gereken bir diğer çalışmamız Ekonomi Sohbetlerimiz. Piyasaların bu seyrini 
16 Ocak’da gerçekleşen ekonomi sohbetimizde değerli ekonomistlerimiz Nilüfer Sezgin ve Özgür Altuğ ile 
değerlendirme fırsatı bulduk. Nisan’da planladığımız bir sonraki ekonomi sohbetinde, yerel seçimler sonrası 
yine önemli ekonomik tartışmaları dinleme fırsatını yakalayacaksınız. 
 
Tüm bu bilgi paylaşımının yanında eğitim çalışmalarımız da başladı. Eğitim Takvimimiz, 31 Ocak’da gerçekleşen 
“Yatırımcı İlişkilerinin ABC’si”nin ardından yine önemli eğitimlerle devam edecek. Takvim duyurularımızı takip 
etmeyi unutmayın. 
 
Verimli çalışmalar geçireceğiniz bir ay diliyorum. 
 
 
 
Abdullah Orkun Kaya  
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