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Yatırımcı ilişkilerinin pusulasında alınacak uzun bir yol görünüyor!

Değerli Okuyucular,
Mesleki gelişim için bilgi paylaşımı fırsatlarının önemine inanarak bu yıl üçüncü kez
Yatırımcı İlişkileri Zirvemizi düzenledik. Zirve'nin en önemli çıkarımlarından birinin,
yatırımcı ilişkilerinin şirketlerin sermaye piyasaları ile buluşmasında ve doğru
piyasa değerlerinin oluşmasındaki önemine ve şirketlerle piyasa oyuncularının
aralarındaki doğru iletişimin yaratacağı katma değere yaptığımız vurgu olduğunu düşünüyorum.
Piyasaların gelişmesi ve derinleşmesi için atılacak pek çok adım var. Zirve Yemeğinde Sayın Büyükekşi’nin bir
vurgusu büyük resme işaret ediyor: ilk 1000 İhracatçı Firma arasında Borsa İstanbul’a kote olan firma sayımız
sadece 62. Bugün Borsa İstanbul’a kote şirket sayısı henüz 500 bile değil. Ancak bu yolda atılan pek çok adım
var ve inanıyoruz ki bu ortak çaba ile zorluklar aşılacaktır.
Yerli kurumsal yatırımcı bazının genişletilmesi, tasarruf oranlarının yükseltilmesi ve sadece halka açık şirket
sayısının değil halka açıklık oranlarının da yükseltilmesi tabi ki uzun vadede ulaşmamız gereken hedefler. Buna
paralel olarak, bu uzun vadeli hedefleri kovalarken, bir yandan da, piyasalara bugünkü derinliğini kazandıran
uluslararası kurumsal yatırımcılara şirketlerimizi anlatmaya, ilgilerini güncel tutmaya devam etmeliyiz.
Yine Zirve yemeğimizde TSPB Başkanı Sayın İlhami Koç’un değindiği gibi şirket içinde öyle bir bilgi akışı olmalı ki
bu düzgün bir şekilde pay sahiplerine ulaşsın. Burada da yatırımcı ilişkileri’nin gerçekten önemli bir rolü var. Bu
yılki konseptimiz pusula idi, dolayısıyla yatırımcı ilişkilerinin pusulası alınacak bu uzun yolu işaret ediyor.
Zirve günü pek çok önemli konuyu panellerimizde tartışırken akşam gerçekleşen yemekte yatırımcı ilişkileri
ödülleri sahiplerini buldu. Detaylarını web sitemizden takip edebileceğiniz ödülleri kazanan şirketlerimizi
gerçekleştirdikleri en iyi uygulamalar için bir kez daha kutluyorum. Bir kaç ay önce yine buradan yazdığım gibi
uluslararası ödülleriyle en iyi uygulamalara imza atan pek çok şirketimiz var. Piyasalarımızın ve mesleğin
gelişimi için bu uygulamaların özendirilmesini anlamlı buluyoruz. Hazırlanan skor kartlar ise temel iş yapma
şekliniz için kıymetli bir kaynak olacaktır.
Bu arada raporlarımıza devam ediyoruz. Flow of Funds raporunun dokuz aylık verileri içeren altıncı sayısı
önümüzdeki günlerde yayınlanacak. Uluslararası fon akışlarına ilişkin veriler içeren bu raporu kaçırmamanızı
öneririm.
Yayın, eğitim ve organizasyonlarımızı e-postalarımızın yanında web sitemiz ve @tuyid twitter hesabımızdan da
takip edebilirsiniz.
Yılsonu yaklaşırken verimli çalışmalar diliyorum.
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