
YERLİ KURUMSAL YATIRIMCILARDA 
BULUNAN GETİRİŞİ YÜKSEK HİSSELER 
Hisse adı Kurumsal Yabancı Diğer Son § 

yatırımcının yatırımıcının (%) 1 yıl 
payı (%) payı (%) getiri (%) 

Otokar 10 f82 19,43 69,75 76,17 
İndeks Bilgisayar 26 f40 27,26 46,34 56,83 
İş Girişim 18 f19 0,00 81,81 49,02 
Mutlu Akü 16,63 6,09 77,28 36,43 
Ünye Çimento 21,45 2,33 76,22 35,28 
Migros Ticaret 21,24 18,82 59,94 33,23 
Armada Bilgisayar 12,16 0,13 87,71 31,34 
Anadolu Sigorta 21,34 7,04 71,63 29,03 
Güneş Sigorta 33,65 21,37 44,98 8,37 
İş Y. Men. Değ. 11,03 60,92 28,05 7,66 
Sinpaş GMYO 10,10 32,38 57,51 6,89 
Adese Alışveriş Tic. 17,86 3,61 78,53 5,84 

* Kurumsal yatırımcılar olarak, yatırım, emeklilik fonları ve yatırım ortaklıları 
saklama hesaplarındaki hisse senetleri baz alınarak hesaplama yapılmıştır. 
* Yabancı yatırımcıların payları olarak, Citibank, Deutsche Bank, Eurobank, 
Türk Ekonomi Bankası saklama hesaplarındaki hisse senetleri baz alınarak 
hesaplama yapılmıştır. 

YERLİ KURUMSAL YATIRIMCI PAYI 
ARZU EDİLEN ORANDA DEĞİL 

Borsada yerli yatırımcının payı 
yabancı yatırımcının gerisinde bulu
nuyor. Yerli yatırımcı içerisinde bir 
kategoriye gidildiğinde yerli kurum
sal yatırımcılar ve bireysel yatırımcı
lar şeklinde iki ana kategoriye git
mek mümkün. Kurumsal yatırımcı
lardan kast ettiği
miz ise fonlar, 
emeklilik fonları 
ve yatırım ortaklı
ları şeklinde ol
makta. Ancak 
borsadaki payları
na baktığımızda 
yerli kurumsal yatırımcıların henüz 
arzu edilen oranda borsada yer al
madıklarım görüyoruz. Bununla bir
likte süreç içerisinde paylarını artı
racakları yönünde piyasada belli bir 
beklenti bulunuyor. 

Kurumsal yatırımcının borsada 

m J \* \J |\ I Jr\ 1 
Borsada ikinci büyük yatırımcı 

grubu olarak yer alan bireysel ya 
tırımcılar ağırlıklı olarak yabancı
ların girmediği hisselerde pozisyon 
aldıkları görülüyor. Yerlilerin po
zisyon aldıkları hisselere bakıldı
ğında daha ziyade spekülatif bek
lentisi olabilecek hisselere yöneli
min olduğu görülmekte. 

Ye r l i l e r in pay ın ın yüzde 
100'den geldiği f irmalar arasında 

etkinliğini artırması bireysel yatı
rımcının pazardaki payını da düşü
recektir. Tüm bunlardan ayrı olarak 
saklama hesaplarındaki hisse senet
lerine bakıldığında ise ağırlıklı ola
rak pozisyon taşman hisse senetleri
nin getirilerinin yüzde 5 ile yüzde 76 

arasında değiştiği 
görülüyor. 

ÎMKB 100 En
deksimin üzerinde 
kazandıran hisse 
sayısı ise sadece 5. 
Yerli kurumsal ya
tırımcıların ağırlık

lı olarak ellerinde bulundurdukları 
ve prim yapan hisselerin başında 
Güneş Sigorta, İndeks Bilgisayar ve 
Ünye Çimento geliyor. Kurumsal 
yatırımcıların yüzde 33.65 ile en faz
la pozisyon aldığı Güneş Sigorta son 
bir yılda yüzde 76 getiri sağladı. 

öne çıkanlar arasında GSD Deniz
cilik, Borova Yapı, Dagi Yatırım gi
bi firmalar öne çıkmakta. 

Yerli lerin pozisyon aldığı bu 
hisselerde ağırlıklı olarak kaybet
tirmesi ise bir diğer ortak nokta. Ta 
mamı yerlilerin elinde olan Boro
va Yapı son bir yılda yatırımcısına 
yüzde 40 kaybettirdi. Sürekli zarar 
eden firma son açıkladığı bilanço
da da 4.9 milyon TL zarar açıkladı. 
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