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Yurtdış ında Yerleş ik Kiş ilerin Portföy ündek i His s e Senedi v e İç Borç lanm a Senetleri (İBS) (M ily on $)



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre 11 Şubat- 15 Şubat 2019 haftasında yurtdışında yerleşik kişiler,

Hisse Senetleri Piyasası'nda nette yaklaşık 63,7 milyon USD tutarında
Ve Devlet İç Borçlanma Senetleri Piyasası'nda da (DİBS) nette yaklaşık 102,7 milyon USD tutarında SATIŞ gerçekleştirmişlerdir.
Hisse senetleri ve DIBS’e toplam bazda baktığımızda ise ilgili hafta’da 166,4 mn usd’lık SATIŞ gerçekleştirmiş oldular.
2019 yılbaşından bu yana ise Hişse Senetleri ve DIBS’e totalde 529 mn usd’lik GİRİŞ sözkonusudur.
Hisse Senedi piyasasında yabancıların payı 15 Şubat haftasında önceki haftaki %65,9 seviyesinden %65,7’e gerilemiştir. .


2019 yılında 15 Şubat haftasında kadarlık sürede ; hisse senedinden toplam yabancı GİRİŞİ 1,166 mn usd olurken , DIBS’te ise 637 mn usd’lık ÇIKIŞ
gerçekleşmiştir.



2018 yılında 16 Şubat haftasına kadarlık sürede ise ; Hisse senedinde 202 mn usd’lık ÇIKIŞ olurken, DIBS ise 975 mn USD’lık GİRİŞ olmuştu. .

Lütfen son sayfadaki çekinceyi okuyunuz.
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Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin diğer raporlarına;
www.turkishyatirim.com
www.turkborsa.net
https://twitter.com/turkishyatirim
https://twitter.com/turkborsanet
adreslerinden ulaşabilirsiniz.
ÇEKİNCE :
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar
tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu
tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı
verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Bu rapordaki bilgi ve fikirler, Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan derlenerek ve sadece bilgi
vermek amacıyla hazırlanmıştır. Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş., bu bilgilerin doğruluğu veya bütünlüğü konusunda bir garanti veremez. Bu
rapordaki görüşler, tahmin ve projeksiyonlar, raporu hazırlayan analistlerin fikirlerini yansıtmaktadır. Analistler, görüş ve tahminlerini haber
vermeksizin değiştirme hakkına sahiptirler. Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve personeli, bu rapordaki bilgilerin eksikliğinden veya
yanlışlığından dolayı hiçbir şart altında sorumlu tutulamaz.

