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2014 piyasa trendleri açısından nasıl geçti?
Değerli Okuyucular,
Onbirinci sayısına ulaşan Borsa Trendleri Raporu ile halka arzlardan piyasa
değerine, yatırımcı sayılarından elde tutma sürelerine kadar pek çok önemli bilgiyi
üçer aylık dönemlerle açıklıyoruz. 2014’ü inceleyen yılsonu raporu ise büyük resmi
görmek için önemli verileri içeriyor.
Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) ile işbirliğinde hazırlanan raporda yer aldığı gibi 2014
küresel ekonomik ve jeopolitik gelişmelerin piyasaları üzerinde belirleyici olduğu
bir yıl oldu. Mart ayındaki yerel seçimler piyasaların ana gündem maddesini
oluşturmuştu. Ancak Fed’in faiz artırım kararının 2015 yılına ertelenmesi ve yılın son çeyreğinde petrol
fiyatlarındaki kuvvetli düşüşün olumlu etkileriyle birlikte BIST 100 endeksi yılı TL bazında yaklaşık %26’lık bir
getiri ile kapattı.
Halka arz sayısı geçen sene ile aynı ancak hâsılat açısından 2013’ün çok gerisinde oldu. İyi bir haber 2014
yılında şirketlerin halka açıklık oranı seviyelerinde 2013’te olduğu gibi az da olsa artış trendini sürdürmesi. Bazı
şirketlerin borsa kotundan çıkma yönünde adımları olsa da piyasa genelinde halka açıklık oranının arttığını
gözlemleyebiliyoruz. Fiili dolaşımdaki halka arz oranı BİST-TÜM’de %29 seviyelerinde.
Piyasa değerine baktığımızda ise 2014 yılının sonunda BIST TÜM endeksi TL bazında %24 oranında yükselirken
en büyük katkıyı lokomotif olan banka endeksinin %28’lik artış ile yaptığını görüyoruz.
2014 yılının son çeyreğinde BIST- TÜM endeksine yabancı para girişi yılın en yüksek seviyesi olan 1,1 milyar
ABD doları seviyesinde gerçekleşti. Yılın tamamında ise 2,3 milyar ABD doları tutarında bir giriş yaşandı. Net
alımların en yüksek olduğu endeksler sırasıyla BIST Banka ve BIST Sınaî. BIST Ticaret’te ise düşük de olsa bir
yabancı çıkışı var.
2014 yılında Borsa İstanbul’da işlem hacminin %80’i yerli yatırımcılar tarafından gerçekleştirildi. Yabancıların en
yüksek işlem hacmi %27 ile Holding ve Yatırım endeksinde, en düşük işlem hacmi ise %7 ile Teknoloji
endeksinde.
Yatırımcı sayısına bakıldığında Aralık ayı itibarıyla Borsa İstanbul’daki 1 milyon 75 bin yatırımcının sadece 9.895
adedi yabancıdır. Adet bazında %1’in altında olan yabancı yatırımcıların işlem hacmindeki payı %20, piyasa
değerindeki payı ise %64. Yerli yatırımcılar ağırlıklı olarak bireyselden oluşuyor. Yerli kurumsal yatırımcı sayısı
henüz çok sınırlı ve toplam piyasa değerindeki payları %18 seviyesinde.
Elde tutma sürelerinde ise 2014 yılında da yabancıların uzun, yerli yatırımcıların ise kısa vadeli yatırım
perspektifi değişmediği görülüyor. Yabancı yatırımcıların ortalama 1 yıl, yerli yatırımcıların ise 46 gün olan
ortalama elde tutma süresi sonucunda toplam işlem hacminde yerli yatırımcıların payı %80 seviyesinde
gerçekleşiyor. Yerli Kurumsal Yatırımcı tabanının genişletilmesi çalışmaları etkisini gösterdikçe bu rakamların
önümüzdeki yıllarda değişeceğini umuyoruz.
Rapordaki diğer detayları da okumak isterseniz www.tuyid.org adresine bakmanızı öneririm.
Son olarak üyelerimize bir hatırlatma... TÜYİD Olağan Genel Kurulu Toplantısı Şubat ayı içerisinde
gerçekleşecek. Genel Kurulumuz, aynı zamanda TÜYİD’in önümüzdeki dönem yönetiminin de belirleneceği
yoğun bir gündeme sahip. Bu yeni dönemde Derneğimizin başkanlığını devredeceğim. Ancak Dernek
faaliyetlerimizin en iyiye ulaşma hedefiyle hızla devam edeceğini düşünüyorum. Bu dönemde bizleri
destekleyen tüm üye ve paydaşlarımıza teşekkürlerimi iletiyorum. Genel Kurulumuzda tüm üyelerimizle
görüşmek dileğiyle,
Hepinize iyi çalışmalar...
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