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Uluslararası toplantı takvimine ekipleriniz hazır mı? 
Sermaye Akışlarına Kuş Bakışı Bakmak 
 
Sevgili Okuyucularımız, 
  
Uluslararası ve yerel verilerle dalgalanan piyasaları anlamak için öncelikle verileri doğru 
okumak gerek. Parite ve hisse verileri haricinde uluslararası fon akışları da önemle izlenmeli. 
IPREO’nun verileri ile hazırlanan ve dokuzuncusu yayınlanmış olan “Flow of Funds” (fon 
akışları raporu), bizlere yatırımcılar, sermaye akışlarının yönü ve kurumsal yatırımcı tipleri 
hakkında önemli ipuçları veriyor. Eylül ayı ile başlayacak roadshow ve uluslararası konferans 

takviminizi bir de bu bakış açısıyla değerlendirmekte, uluslararası toplantılara henüz katılamıyorsanız yatırımcı 
hedeflemesi yaparken bu verileri gözden geçirmekte  fayda var. 
 
İkinci çeyrekte, Rusya, Polonya ve Macaristan ile Türkiye’ye baktığımızda hepsinde pozitif bir yatırım trendi görüyoruz.   
Bu pazarlar arasında en büyük sermaye girişi  Türk hisse senetlerine net 783 milyon Dolar ile gerçekleşirken, Polonya 
ve Macaristan’a ise sırasıyla 424 ve 175 milyon dolar yatırım olmuş. Rusya, ikinci çeyrekte sermaye girişleri açısından 
727 milyon dolar ile hemen Türkiye’nin ardından geliyor. Değer odaklı yatırımcılar piyasaları desteklemeye devam 
ediyor. Büyüme odaklı yatırımcılar ise birinci çeyrekteki satışlarını tersine çevirerek göreceli olarak daha yatay bir 
pozisyondalar. İngiltere menşeli yatırımcılar ikinci çeyrekte pozitife dönerken, Kuzey Amerika menşeli yatırımcılar da 
net alım pozisyonunda olmuşlar. Asya yatırımcıları ise 4 çeyrektir negatif görünüşü sürdürüyorlar.  
 
En fazla yatırımcı sayısı ve elde tuttukları değer olarak sırasıyla 5.6 milyar dolar ve 3.2 milyar dolarlık portföy değerleri 
ile Londra ve New York hala Türk hisseleri için en önemli roadshow şehirleri arasında. Rapora internet sitemizden 
ulaşabilirsiniz. (www.tuyid.org)  
 
Sunumlarınızı hazırladınız ve Eylül ayındaki toplantılar için hazırsınız... Gerçekten hazır mısınız? Bu tanım Türkiye’deki 
yatırımcı ilişkileri pratiğinde bu işi profesyonel olarak yapan arkadaşlarımızın kaçta kaçını kapsıyor? Eğitim geçmişi, yaş 
ortalaması, raporladığı kişiler, takvimine alabildiği toplantılar, şirket içinde kullandıkları kanallar, sahip olduğu lisans ve 
yetkinlikler, üstlerinin kendilerinden beklentileri.... Aslında yatırımcı ilişkileri mesleğinde çalışan profilinin resmini 
çekmek ülkemizdeki uygulamaların daha iyi yapılması için de yol haritasını çıkaracak. Bu amaçla ikincisini yaptığımız 
çalışan profili anketini en kısa sürede doldurmanızı öneririm. Ankete buradan ulaşabilirsiniz. Sonuçları sizlerle ayrıca 
paylaşılacak anket sonuçları kıymetli değerlendirmeleri yapmamıza imkan sağlayacak. Benzer şekilde Kasım ayında 
gerçekleşecek zirvemizde BNY Mellon’un küresel yatırımcı ilişkileri trendleri anketinin global sonuçları da Türkiye’de 
TÜYİD’in öncülüğünde paylaşılacak ve çalışan profiline ilişkin global referans noktaları bizlere karşılaştırma imkanı 
verecek. 
 
Eğitim takvimimiz geçen ay gerşekleşen yatırımcı sunum ve toplantıları eğitiminin ardından, Sayın Can Yurtcan’ın 
değerli anlatımıyla “Değerleme ve Modelleme açısından Analist Raporlarının yorumlanması” ile devam ediyor. Oldukça 
olumlu dönüşler alan bu eğitim bir analistin ağzından şirketleri değerlendirirken önemsediği temel göstergeleri ve nasıl 
değerlendirdiğine ilişkin de ipuçları verecek. 
 
24 Kasım tarihinde yapacağımız TÜYİD 4. Yatırımcı İlişkileri Zirvesi’ne ve Yatırımcı İlişkileri Ödüllerine ilişkin 
çalışmalarımız da son hızla devam ediyor. Skor kartlar sizlerin kıymetli görüşleri ile son haline geldi ve KPMG 
Türkiye’nin titiz değerlendirmesi başlıyor. Geçen yıl olduğu gibi değerlendirme BIST 100 şirketlerini kapsayacak ve her 
kategoride sadece kazanan ilk üç şirket açıklanacak. 
 
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. 
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