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Sevgili Okuyucularımız, 
 
2013 yılı piyasalarımızın dönüşümü açısından önemli bir yıl oldu. Beşinci sayısını yayımladığımız  Borsa Trendleri 
Raporumuzun, ilk sayısını yayınladığımız ve her üç ayda bir İngilizce olarak sizlerle buluşacak olan Flow of Funds 
Report’un çalışmalarınızda kullanabileceğiniz iki önemli kaynak olduğunu düşünüyoruz. 
 
MKK verileriyle hazırlanan Borsa Trendleri Raporu’nun beşinci sayısı 2013’ün ilk yarısını değerlendiriyor. Rapora 
göre 2013 yılının ilk yarısında toplam 7 halka arz gerçekleşti ve bu halka arzlarda toplamda 676 milyon dolarlık 
hâsılata ulaşıldı. 2012 yılını toplam 5,4 milyar dolar net yabancı yatırımcı alışı ile kapatan Borsa İstanbul, bu 
olumlu trende yılın ilk çeyreğinde net 579 milyon dolar yabancı para girişi ile devam etti. 2013 yılı ikinci 
çeyreğinde ise bu trend tersine dönerek net 1.139 milyon dolarlık para çıkışı  gerçekleşti. Rapora göre yılın ilk 
yarısında BIST-TÜM endeksinin piyasa değeri 2012 yılı sonuna göre neredeyse aynı seviyede kaldı. 2013’ün ilk 
çeyreğinde %20 olan yabancıların işlem hacmindeki payı Haziran ayı itibarıyla artarak %23 oldu. Öne çıkan diğer 
başlıkları raporumuzda bulabilirsiniz. (www.tuyid.org)  
 
IPREO ile birlikte büyük bir mutlulukla sizlerin bilgisine sunduğumuz, İngilizce olarak yayımlanan bir diğer 
önemli raporumuz ise Flow of Funds Report. IPREO’nun verileri ile hazırlanan raporda Türkiye’deki fon 
hareketleri ve trendlere ilişkin önemli ipuçları var. Yine piyasaların son altı ayını değerlendiren rapora göre, fiyat 
performansı küresel piyasalara paralel olarak düşse de, Borsa İstanbul 100 endeksi Ocak 2012 seviyelerinin %44 
üzerinde iken, BIST 100 endeksine en yakın değer artışı, gelişmekte olan ülkeler için gösterge niteliğinde olan 
MSCI EMEU/MENA endeksinde ve bu oranın Ocak 2012’ye göre sadece %15 artış gösteriyor. Türk hisselerine 
olan güçlü  talep devam ederken, Rusya gibi piyasalarda da önemli çıkışlar görülüyor. Talebin ağırlıklı olarak Batı 
Avrupa ve yerli yatırımcılardan geldiği görülüyor. Paris, özellikle %30 artışla yatırımın en çok geldiği Avrupa 
şehri. Raporun detaylarına  web sitemizden ulaşabilirsiniz. 
 
Tüm bu değişimleri çeyreksel bazda izlerken, Yatırımcı İlişkileri profesyonelleri olarak geleceği de planlıyor 
olmalıyız. 25 Kasımda  ikincisini gerçekleştireceğimiz “TÜYİD Yatırımcı İlişkileri Zirvesi”nde uluslararası yatırımcı 
ilişkileri trendlerinin neler olduğunu ve gündemimizde neler olması gerektiğini bir kez daha tartışacağız. 
Organizasyonun detayları önümüzdeki haftalarda açıklanacak. Şimdiden takvimlerinize not etmeyi unutmayınız. 
 
Başarılı toplantılarımızdan biri daha BNY Mellon ile 24 Temmuz’da gerçekleşti. “From issue day to maturity – 
Deal life-cycle for Bonds and Sukuk” konulu toplantıya 40’ın üzerinde uzman katılırken, DASK - Eureko 
Sigorta'dan İsmet Güngör, Bank Asya'dan İbrahim Öğüdücü ve Garanti Bankası'ndan Özlem Gökçeimam kısa 
birer sunumla Türkiye’de ilk kez piyasaya sunulan ürünlerinden bahsettiler. 
 
Hem Türkiye’nin hem de  TÜYİD’in gündemi hızla ilerlerken hatırlatmak istediğimiz bir konu daha var. Devam 
eden mevzuat değişiklikleri ile ilgili görüşlerimizi paylaşmayı sürdürüyoruz. İlaveten, iş yapış şekillerimizi 
etkileyen birçok mevzuat taslağının olduğunu da biliyoruz. Mevzuat grubumuz aracılığıyla sizlere iletilen bu 
taslaklar hakkındaki görüşlerinizi  bizimle paylaşmanızın önemini bir kez daha hatırlatmak isterim. 
 
 
Bir sonraki sayımızda  görüşmek üzere... 
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