Eylül 2014

Merhaba,
Tatillerle yavaşlayan gündem Eylül ayı ile birlikte hızlanıyor. Şirketlerimizin ilk yarı
sonuçlarını açıkladığı bu dönemde biz de,
yayınlarımız, raporlarımız ve
etkinliklerimizle bu hızı yakalamak için çalışıyoruz.
IPREO’nun verileriyle hazırlanan ve yılın ilk yarısını değerlendiren “Flow of Funds”
raporu Ağustos ayında yayınlandı. Rapora göre ikinci çeyrekte Türkiye’den
gerçekleşen net varlık satışı, ilk çeyrekteki sınırlı pozitif girişe karşın net satış gösterse de, Macaristan ve
Rusya’dan gerçekleşen satış trendine kıyasla kısıtlı oldu. Genel fiyat performansına ve fon akışına bakıldığında
ikinci çeyrekteki net satışların sadece bir fonun satışından kaynaklandığı, bu satışı dışarıda bıraktığımızda
Türkiye’ye 200 milyon dolarlık fon akışı olduğu görülüyor. Bu durum, yılın ikinci yarısında pozitif anlamda bir
fon akışının Türkiye’ye girmesini destekler nitelikte. Sonraki çeyreklerde yayınlanacak raporlarımızda bu
trendin yönünü hep birlikte izleyeceğiz.
Eylül ayından itibaren eğitim ve seminerlerimiz yeniden başlıyor. Bu yıl farklı bir değerleme eğitimini
gerçekleştiriyoruz. Yatırımcı ilişkileri uzmanlarının sahip olmaları gereken bakış açısına ilişkin kıymetli bir
eğitim. “Değerleme ve Modelleme Açısından Analist Raporlarının Yorumlanması” Eğitimi 5 Eylül’de
gerçekleşecek. Duyurumuzla birlikte bu eğitime göstermiş olduğunuz ilgi için teşekkür ederiz. 17 Ekim’de
“Yatırımcı İlişkilerinin ABC’si” eğitiminin tekrarını ve 4 Kasım’da da artık gelenekselleşen “Faaliyet Raporlarında
Son Trendler” toplantı zincirimizi gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Faaliyet raporları toplantımızda, önceki
yıllardan farklı olarak, yarım günlük ard arda workshoplarla, katılımcılara tüm uzmanları dinleme fırsatı
veriyoruz. Etkinlik tarihleri yaklaştıkça detaylı duyurularımız sizlere iletilecek. Ayrıca bu duyuruları web
sitemizdeki takvimden de takip edebilirsiniz.
Yılın en önemli toplantılarından biri olan “TÜYİD Yatırımcı İlişkileri Zirvesi 2014” için ise çalışmalar tüm hızıyla
devam ediyor. Üyelerimizden gelen önerilerle şekillendirdiğimiz güzel bir programla karşınızda olacağız. 24
Kasım tarihinde düzenlenecek Zirve’de, geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da sizlerle önemli konuları, önemli
konuklarla değerlendireceğiz. Zirve’nin gündüz programında yarım günlük seminerler ve akşam programında
ise yatırımcı ilişkileri ödüllerinin de sahiplerini bulacağı bir zirve yemeği düzenlenecek. Ödüller için skor kartları
son haline geldi. Duyurularımıza yanıt vererek kriterlere görüş veren tüm şirketlere tekrar teşekkürler.
Gündemimiz yoğun. Hep birlikte mesleğimiz ve gelişim için olumlu adımlar attığımız verimli bir ay diliyorum.
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