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Sevgili Okuyucular, 
 
İlk çeyrek raporlarımız yayınlandı, Hissedar Dergimizin Nisan sayısı çıktı. Bu 
raporlardan yola çıkarak sermaye akışlarına ve borsa trendlerine, Dergimizdeki 
kilometre taşlarına bakalım.  
 

TÜYİD ve MKK işbirliğiyle hazırlanan Borsa Trendleri Raporu’na göre 2014 yılının ilk çeyreğini 
değerlendirdiğimizde Fed politikalarının yanı sıra global ekonomik ve siyasi gelişmeler küresel risk iştahında 
belirleyici olduğunu söyleyebiliriz. Yılın ilk çeyreğinde yabancı yatırımcıların Borsa İstanbul’da net alımda 
olduklarını gözlemliyoruz. 2014 yılının ilk çeyreğinde net 395 milyon ABD doları seviyesinde yabancı girişi 
yaşandı.  
 
Borsa Trendleri Raporuna göre, 2014 yılının ilk üç aylık döneminde en yüksek para girişi, içerisinde Banka 
hisselerini de bulunduran Mali endekste görüldü. Bir önceki çeyrekte görülen 570 milyon dolarlık para çıkışının 
480 milyon ABD doları geri geldi.  
 
Borsa İstanbul’da işlem hacminin %78’i yerli yatırımcılar tarafından gerçekleştirildi. Yerli yatırımcıların 
%99’undan fazlası bireysel yatırımcılardan oluşmaktaydı. Yabancı yatırımcılar içinde kurumsal yatırımcıların 
payı ise %38. Yerli kurumsal yatırımcı tabanını genişletme ihtiyacı bu verilerde de görülüyor. 
 
IPREO ile işbirliğinde yayınlanan Flow of Funds raporuna göre ise Macaristan ve Rusya’yla karşılaştırıldığında ilk 
üç ayda sermaye çıkışları sınırlı kaldı. İngiltere en çok alış yapan ülke olurken, İskandinav ve diğer Batı Avrupalı 
yatırımcılarda düşüş gözlemlendi. Elinde en çok portföy bulunduran fonlar sırasıyla Aberdeen, Lazard ve 
Norges Bank olarak görünüyor. Bu dönemde en çok alımı yapanlar ise Blackrock, Oppenheimer ile Dodge and 
Cox olarak sıralanmış. Sektörel olarak bakıldığında en çok alım Borsa Trendleri raporumuzla da paralel olarak 
Bankacılık sektöründe iken, Enerji en çok çıkış olan sektör oldu. 
 
Tüm bu verilere web sitemizdeki raporlardan ve Hissedar dergimizdeki analizlerden ulaşmanız mümkün. 
Hissedar dergimiz bildiğiniz gibi hem web sitemizde hem de Dmags dijital platformunda yayınlanıyor. 
Iphone/Ipad ve Android uygulamalardan erişilebilen Hissedar’ın bu sayısında piyasalar ve yatırımcı ilişkileri 
açısından önemli başlıklar var.  Yatırımcı ilişkilerinde dijital uygulamalar, makro ekonomik analizler, 
sürdürülebilirlik endeksi ve referans kitap ve yayınlara kadar birçok önemli konu ve konukları bulabileceksiniz. 
 
Verimli çalışmalar geçireceğiniz bir ay diliyorum. 
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Yönetim Kurulu Başkanı 


