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Beklentiler ve Piyasalar 
  
Değerli Okuyucular, 
  
2016 yılının ilk çeyreği geride kaldı. Bir taraftan Genel Kurul süreçleri 
biterken, diğer taraftan birinci çeyrek sonuçlarına ve ilgili uluslararası 
toplantılara hazırlanıyoruz. Yatırımcı İlişkileri programlarımızı uygularken 
açıklanan veriler hep söylediğimiz gibi önemli göstergeler olacaktır.  

 
Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) ile iş birliğiyle yayınladığımız Borsa Trendleri Raporu bu anlamda yine 
önemli analizlere dikkatimizi çekiyor. 2016’nın ilk çeyreğini değerlendiren Borsa Trendleri Raporu’na 
göre yurt dışı ve yurt içinde yaşanan makroekonomik gelişmelerin, belirsizliklerin ve düşük borçlanma 
maliyetlerinin önemli bir etkisi olduğu görülüyor. Yılın ilk çeyreğinde sadece tek bir şirketin halka 
arzından 37 milyon TL hâsılat elde edilirken talebin yurt içi yatırımcılardan geldiği gözleniyor. Diğer 

taraftan Borsa İstanbul’un piyasa değeri ilk 3 ayda %17 değer kazanımıyla 216 milyar ABD doları 
seviyesine ulaşmıştır. 2016’nın ilk çeyreğinde Borsa İstanbul’da 1,5 milyar dolarlık net para girişi 
görülüyor. Bu sonuca ulaşırken en büyük katkı 1.1 milyar ile Mali endekste görülüyor. 
 
2016’nın ilk çeyreğinde Borsa İstanbul’da işlem hacminin ise %75’i yerli yatırımcılar tarafından 
gerçekleştirilmiştir. Toplam yatırımcı sayısının %1’ini oluşturan yabancı yatırımcıların işlem hacmindeki 
payı %25, piyasa değerindeki payı ise %64 olarak gerçekleşmiştir. 
 
Risk İştahı Endeksinde ise, başlangıçta, yatırımcılar, özellikle de yabancı yatırımcılar, genelde FED 
kaynaklı belirsizliklerden dolayı, kötümser bir tavır sergilemişlerdir. Daha sonrasında, çeyreğin geri 
kalan haftalarında, FED’in faiz artırımları konusundaki temkinli tutumu ve güçlenen petrol fiyatları, 
Dolar’daki değer kayıpları ve güçlenen Euro’nun bölge şirketleri ile ilgili yarattığı endişeler sebebiyle, 
piyasalar, yatırımcılar için tekrar çekici hale gelmiştir. RISE seneye 44 seviyesinden başlamış yılı bu 
senenin en yüksek seviyesi olan 68,6 seviyesinden kapatmıştır. 
 
Nisan ayında önemli toplantılarla karşınızdaydık. 14 Nisan’da Arkadin sponsorluğunda ve MEIRS iş 
birliğiyle gerçekleşen webcast ile kurumsal iletişim - yatırımcı ilişkileri dengesini tartıştık. Yerli ve 
uluslararası pek çok katılımcı ile uluslararası networkümüzü de kuvvetlendirdiğimiz bir webcast 
gerçekleşti. 13 Nisan’da Yıldız Teknik Üniversitesi Finans Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Merkezi 
iş birliğiyle yaptığımız seminerde ise çok kıymetli konuklar “Yatırımcılar için Sürdürülebilir Değer 
Yaratmada Üst Yönetimin Rolü”nü önemli konuklara konuşma fırsatını buldular. Mayıs ayında yeni 
organizasyonlarla yine karşınızda olacağız. Yayın, eğitim ve organizasyonlarımızı e-postalarımızın yanı 
sıra web sitemiz, LinkedIn ve @tuyid twitter hesabımızdan da takip edebilirsiniz.  
  
Verimli bir çalışma dönemi geçirmenizi diliyorum. 
 
Saygılarımla,  
 
Nurtaç Afridi 
Yönetim Kurulu Üyesi 


