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Merhaba,
Yılın ilk yarısını geride bıraktığımız bu günlerde TÜYİD olarak Merkezi Kayıt
Kuruluşu (MKK) işbirliğiyle hazırladığımız ve 2014’ün ilk altı ayını değerlendiren
Borsa Trendleri Raporu’nun dokuzuncu sayısını yayınladık. Sizlerle ön plana çıkan
başlıkları paylaşmak isterim…
Raporda; 2014 yılının ilk yarısında global ekonomik ve jeopolitik gelişmelerin
küresel risk iştahında belirleyici olduğu mesajı dikkat çekiyor. Yine yılın ilk yarısında yabancı yatırımcıların Borsa
İstanbul’da net alımda oldukları gözleniyor. Pay piyasası halka arzlar açısından sessiz geçerken, Gelişen
İşletmeler Piyasası’nda 3 şirketin ve ikincil ulusal pazar ve kurumsal ürünler pazarında yaklaşık 5 şirketin halka
arzı gerçekleşti.
Borsa İstanbul’da 1 milyon 82 bin yatırımcı var, bunların 9.599 adedi yabancı yatırımcı. Adet bazında %1’in
altında olan yabancı yatırımcıların işlem hacmindeki payı %21, piyasa değerindeki payı ise %64. Yabancı
yatırımcılar içinde kurumsal yatırımcıların payı %39 ile yerlilere oranla çok daha yüksek. Bu grup, toplam piyasa
değerinin %64’ünü elinde tutuyor. 1 milyonun üzerindeki yerli yatırımcı ise ağırlıklı olarak bireysel
yatırımcılardan oluşuyor. Yerli kurumsal yatırımcı sayısı henüz çok sınırlı ve toplam piyasa değerindeki payları
%18 seviyelerinde.
Bu noktada raporda olumlu bir izlenim ise yabancı yatırımcılardaki toparlanma seyri. 2013 yılının ilk yarısında
net 561 milyon ABD doları yabancı çıkışı varken yılın ilk yarısında 1.198 milyon ABD doları net yabancı girişi
oldu. İkinci çeyrekte en yüksek net yabancı alımı Mali endekste olurken, Hizmetler ve Ticaret endekslerinde
net yabancı çıkışı görülüyor. 2013’ün ilk yarısında ağırlıklı olarak net yabancı çıkışının gerçekleştiği Borsa
İstanbul’da bu yılın aynı döneminde çoğunlukla net yabancı alımının gerçekleştiği göze çarpıyor.
Raporda diğer birçok veri ve yapılabilecek pek çok çıkarım var. Ben bir tanesine dikkatinizi çekerek yazımı
tamamlamak istiyorum. Bu rakamlar aynı zamanda yerli Kurumsal Yatırımcı tabanında ihtiyaç olan artışı işaret
ediyor. Kurumsal yatırımcıların artması, piyasaların derinleşmesi, sağlam ve sürdürülebilir bir yapı sağlanması
için de önemli. İnanıyorum ki, Borsamızın yakın dönemde yaptığı teknolojik yatırım ve işbirlikleri ile sermaye
piyasalarımızdaki gelişim ve dönüşüm, kurumsal yatırımcı tabanını artırmak yönünde olumlu katkılar
sağlayacak.
Önümüzdeki dönemde de trendlerin yönünü raporlarımızdan izleyebilirsiniz. Kısa bir süre içinde IPREO verileri
ile hazırladığımız Flow Funds raporumuz yayınlanacak ve piyasalardaki fon akışlarını bu raporumuzla daha net
bir şekilde inceleyebileceksiniz.
Faaliyetlerimizi ve raporlarımızı izlemeye devam edin. Verimli çalışmalar geçireceğiniz bir ay ve hayırlı
ramazanlar diliyorum.
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