Kasım 2014

Merhaba,
Geçen ay Borsa Trendleri Raporumuzun 10. sayısını büyük bir mutlulukla
yayınladık. Haziran 2012’den bu yana her üç ayda bir yayınlanan Borsa Trendleri,
MKK verilerini kullanarak, yine MKK ile işbirliği içinde hazırladığımız bir rapor.
Raporun bu 10. sayısında çeyreksel bazda halka arzlar, endeks bazında piyasa
değerleri, halka açıklık oranları, işlem hacimleri ile yatırımcı türleri bazında dağılım
ve performanslarına ilişkin verilere ulaşabilirsiniz.
Rapora göre, 3. çeyrek halka arz açısından sakin geçti. İşlem hacimlerinde bir
önceki çeyreğe göre TL bazında %2’lik azalış oldu. 2014 yılının ilk 9 ayında Borsa İstanbul’da işlem hacminin
%79’u yerli yatırımcılar tarafından gerçekleşti. 2013 yılının ilk 9 aylık döneminde net 297 milyon ABD doları
yabancı çıkışı yaşanan Borsa İstanbul’da, ilk çeyrekte 395 milyon ABD doları, ikinci çeyrekte ise 802 milyon ABD
doları net alım yapan yabancı yatırımcılar, yılın üçüncü çeyreğinde 26 milyon ABD doları net satış gerçekleştirdi.
Böylece, ilk 9 ayın sonunda net yabancı alımı 1,2 milyar ABD doları oldu.
2014 Eylül ayı itibarıyla Borsa İstanbul’daki toplam yatırımcı sayısı 1 milyon 79 bin 614 adet oldu. Bu rakamın
%99’nu yerli, %1’ni ise yabancı yatırımcılar oluşturdu. Adet bazında %1’in altında olan yabancı yatırımcıların
işlem hacmindeki payı %21, piyasa değerindeki payı ise %63 olduğu gözlendi. Yabancı yatırımcılar içinde
kurumsal yatırımcıların payı %37 ile yerli yatırımcılara oranla oldukça yüksektir. Kurumsal yerli yatırımcı
tabanımızı artırma çalışmalarına devam etme ihtiyacı bu resimde oraya çıkıyor.
İlk üç çeyreğin Risk İştahı Endeksine bakıldığında ise serilerinin karakteristikleri incelendiğinde, birinci ve
üçüncü çeyreklerde serilerin ortalamaları düşük ama oynaklıkları yüksekken, ikinci çeyrek için tam tersinin
geçerli olduğu görülmektedir. Bu trend, kısmen ve istatistikî açıdan geçerli olarak, yılbaşında politik
belirsizliklerin fazla oluşu, daha sonrasında bu belirsizliklerin yerini seçimler ile ilgili çok da radikal olmayan
beklentilerin alması, ECB’den gelen pozitif etkili açıklamalar, FED politikası (ve dolar kurlarına etkileri) ve
jeopolitik risklerin yeniden artması ile açıklanabilir.
Sırada Flow of Funds Raporumuz var, önümüzdeki günlerde yayınlanacak ve IPREO ile işbirliğinde hazırlanan
raporda yine uluslararası fon akışlarının detaylarını gözlemleyeceğiz.
Kasım başında Hissedar Dergimiz de sizlerle buluşacak. Özel Pazar’dan, lisanslara, otomotiv sektöründen
yatırımcı ilişkilerinde son trendlere ve OVP’ ye kadar pek çok ilginizi çekecek konuyu işledik.
Artık gelenekselleşen “Faaliyet Raporu” toplantı serimiz ise bu yıl tek günde üç farklı kurumun sunumlarıyla 4
Kasım‘da gerçekleşecek. Yeni trendlerin ve püf noktalarının anlatıldığı bu yarım günlük toplantıyı takip etmenizi
özellikle öneririm.
Ve 24 Kasım’da gerçekleşecek TÜYİD Yatırımcı İlişkileri Zirvesi’nde yılın konularını kıymetli konuşmacılarımız
konuşacak, akşamında ise yatırımcı ilişkileri ödülleri sahiplerini bulacak.
Yayın, eğitim ve organizasyonlarımızı e-postalarımızın yanında web sitemiz ve @tuyid twitter hesabımızdan da
takip edebilirsiniz.
Verimli çalışmalar diliyorum.
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