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Rakamlar size ne anlatıyor?
Sevgili Okuyucularımız,
Şirketlerin ikinci çeyrek sonuçları kamuoyuyla paylaşılmaya başlamışken, borsa
verilerinin de ilk altı aylık rakamları açıklandı. Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun (MKK)
veri bankasını kullanarak ve MKK iş birliğiyle hazırladığımız Borsa Trendleri
Raporu’nun 13. sayısı ile bu verileri inceliyoruz.
Seçimlerin ardından piyasalarda gözlemleme dönemi devam ediyor. Yılın ilk yarısında büyük halka arzlar
olmadığını, ikinci çeyrek özelinde sadece bir adet halka arz gerçekleştiğini görüyoruz. İlk altı aylık dönemde
halka arz hâsılatı 62 milyon TL seviyesinde gerçekleşirken, ilginin ağırlıklı olarak yerli yatırımcılardan geldiği
gözlemleniyor. Türk Lirası’nın ABD doları karşısındaki değer kaybı 2015’in ilk 6 ayında da sürerken yılın ilk
yarısında ABD doları bazında tüm endekslerde düşüş görülüyor.
İkinci çeyrek için olumlu bir gelişme net yabancı alımları ile ilgili söylenebilir. Birinci çeyrekte BİST TÜM’de
gerçekleşen 815 milyon ABD doları net yabancı satışı ikinci çeyrekte 852 milyon ABD doları net alıma döndü.
Böylece yılın ilk yarısı az da olsa, 37 milyon ABD doları net yabancı alımı ile tamamlandı.
2015 yılının ilk yarısında Borsa İstanbul’da işlem hacminin %78’i yerli yatırımcılar tarafından gerçekleştirildi.
Haziran itibarıyla Borsa İstanbul’daki 1 milyon 53 bin yatırımcının 9.740 adedi yabancı. Adet bazında %1’in
altında olan yabancı yatırımcıların işlem hacmindeki payı %22, piyasa değerindeki payı ise %64. Detaylı analizleri
raporumuzdan takip edebilirsiniz. Raporumuz internet sitemizde yer alıyor.
Paydaş görüşmelerimiz geçen ay gerçekleşen Borsa İstanbul ziyaretinin ardından TÜSİAD ile devam etti.
Yönetim Kurulu olarak Sayın TÜSİAD Başkanı ile gerçekleştirdiğimiz görüşmede Derneğimiz ve TÜSİAD’ın ortak
konularını konuşma fırsatı bulduk ve Yatırımcı İlişkileri ile ilgili her türlü konuda birlikte çalışma isteğimizi ilettik.
24 Kasım tarihinde yapacağımız TÜYİD 4. Yatırımcı İlişkileri Zirve’sine ve Yatırımcı İlişkileri Ödüllerine ilişkin
çalışmalarımız da son hızla devam ediyor. Sizlerle paylaşılan skor kartlara bakmanızı ve görüş vermenizi önemle
rica ediyoruz. En iyi uygulamaların ödüllendirildiği bu çalışma, görüşlerinizle son şeklini alacak skor kartların
KPMG Türkiye’nin titiz değerlendirmesi ile başlayacak. Geçen yıl olduğu gibi değerlendirme BIST 100 şirketlerini
kapsayacak ve her kategoride sadece kazanan ilk üç şirket açıklanacak.
Eğitim, seminer ve toplantılarımız devam ediyor. 3 Temmuz tarihinde Sürdürülebilirlik Platformu ile BNY
Mellon’un iş birliğinde ve Borsa İstanbul’un ev sahipliğinde yatırımlarda ESG (çevresel, sosyal, kurumsal
yönetim) perspektifinin değerlendirildiği bir seminer gerçekleştirdik. Oldukça başarılı geçen toplantıda yeni
bakış açılarını konuşma fırsatını bulduk.
Ağustos ayında yapmayı planladığımız bir önemli eğitim de tam sonuç açıklamalarını yaptığınız ve sonuçlarını
yatırımcılara sunacağınız bu dönemde yatırımcı sunum ve toplantıları hakkında temel bilgilerinizi toparlamak
üzere yatırımcı sunum ve toplantılarına ilişkin eğitim olacak. Ekiplerinizdeki bilgileri konferans mevsimi
öncesinde tazelemek için önemli bir fırsat olduğunu düşünüyoruz.
24 Kasım 2015 günü gerçekleşecek Zirvemizi ajandalarınıza not etmeyi unutmayın! Etkinliklerimizi internet
sitemizden (www.tuyid.org.tr), duyurularımızdan, twitter hesabımızdan (@tuyid) ve LinkedIn (TUYID)
grubumuzdan takip edebilirsiniz.
İyi bir çalışma dönemi diliyorum.
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