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Yabancı Yatırımcıların Payı Artıyor 
 
TSPAKB’nin aylık yayını sermaye piyasasında gündem’in Eylül 2007 sayısında, Yabancı 
Yatırımcılar ele alınıyor.  
 
Yabancı yatırımcıların sermaye piyasamız içindeki ağırlığı giderek artıyor. Rapora göre, 
yabancıların hem hisse senedi piyasası hem de işlem hacmi payları büyüyor. 2003 yılı 
sonunda halka açık hisse senetlerinin yarısını ellerinde bulunduran yabancı yatırımcıların 2007 
Haziran sonu itibariyle payı %70’i geçiyor. Benzer şekilde, 2003 yılında %9 olan işlem hacmi 
payları da 2007’nin ilk yarısında %23’e ulaşmış bulunuyor. Fakat yine de, işlem hacminin 
%75-80’ini, hisselerin sadece dörtte birini elinde tutan yerli yatırımcılar yapıyor.  
 

İMKB’de Yabancı Yatırımcılar 
 
Net sermaye girişi son 6 ayda 7,2 milyar dolar  
1999 yılından 2007 Haziran sonuna kadar geçen 8,5 yıllık dönemde, hisse senedi yatırımıyla 
sağlanan yabancı sermaye girişinin 20 milyar $’a ulaştığı belirtiliyor. Bu rakamın üçte biri olan 
7,2 milyar $ ise 2007’nin ilk yarısında gerçekleşmiş bulunuyor. 
 
Portföylerini ortalama 9 ayda bir değiştiriyorlar  
1999-2001 yılları arasında yabancı yatırımcıların 250-300 gün (9 ay) olan ortalama yatırım 
vadeleri 2005 yılına kadar düzenli olarak azalmış ve 200 güne inmiş. 2006 yılında ise yeniden 
9 aya çıkan ortalama elde tutma süresi, 2007’nin ilk yarısında da değişlik göstermiyor. 
 
Yerliler yabancılardan daha çok kazanıyor 
Hisse senedi yatırımlarından düzenli olarak çıkan yerli yatırımcılar, önceki dönemlerde olduğu 
gibi 2007’nin ilk yarısında da yabancı yatırımcılardan daha fazla getiri elde etmişler. İlk 6 
ayda yerlilerin ortalama getirisi %27 iken, yabancıların getirisi %18.  
 
Yabancıların yatırım kararlarını takip etmek tahmin tutarlılığını artırıyor 
Yerliler, yabancılardan daha fazla getiri elde etmelerine rağmen, yabancıların yatırım 
kararlarını takip etmek, piyasanın gelecekteki yönü konusundaki tahmin tutarlılığını artırıyor. 
Örneğin, Ocak ayında yabancı yatırımcıların net alıcı oldukları biliniyorsa, %59 ihtimalle Şubat 
ayında endeksin artacağı söylenebiliyor.  
 
 
 


