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1 Uv yatırım yapılacak kağıtlar var ,yapılmayacak kağıtlar var.
Bilançosu için alınabilecek kağıtlar var ,alınmayacak kağıtlar var.
Trade yapılacak kağıt var ,yapılmayacak
kağıt var.Birikiminin bir kısmıyla trade yapan var ,bir kısmıyla yatırım yapan var,bir kısmıyla
orta vade
2 al-sat yapan var..Bunların hepsini bir arada yapan da var ,
ayrı ayrı sadece tek birine yönelen de var. Bu gayet normal ve yaşanması gereken bir
süreç....Ama nihayetinde yaşayacağınız tecrübeler sizi doğru olana yönlendirecektir...3-5 sene
tecrübesi olanla ,5-10 sene tecrübesi
3 olanın borsaya bakış açısı aynı değildir..15-20 sene tecrübesi olanla hiç değildir.Sanal
ortamda herkes yaşadığı tecrübeye göre yorum yapıyor.Ben dahil. Ve herkes kendini doğru
zannediyor.Bu da doğal..Fakat tecrübe arttıkça ,doğrunun aslında
tek olduğu ve bir şekilde herkesin
4 o noktaya ulaşmaya çalıştığı fark edilecek.
Amerika'yı yeniden keşfetmeye gerek yok..Bizim 30 küsür yıllık borsamız ,200 yıllık Wall street
yanında çocuk sayılır..Orada ,bizim henüz yaşamadığımız ama onların yaşadığı bir çok
tecrübe var..Onların yaşadığı birçok tecrübeyi biz
5 yeni yaşıyoruz ya da yaşayacağız..Bugün dünyada borsa deyince akla ilk gelen ve en çok
kazanan kişinin Warren Buffet olduğunu bilmeyen yok..Borsadan en çok kazananlar hep
yatırımcılar olmuştur..Herkes başlarda bir trade dönemi yaşar..Sonra yavaş yavaş hisse
tutmaya başlar..
6 Ve en sonunda satmamak üzere hisse tutmaya başlar (ki bu evre bizim borsamızda henüz
yeni başlıyor,ya da başlamadı
sayılır.)30 yıllık bistte en az 20 senedir hisse tutan yatırımcı var mıdır ?Sanmıyorum.Ama
bundan 20-30 sene sonra ,bistte azımsanamayacak oranda yatırımcı
7 olacak muhtemelen. Ve bu kişiler bugün yatırıma başlamış ya da bundan 10 sene önce
yatırıma başlamış
kişilerden oluşacak...Bunları nereden biliyorum?Çünkü Wall Street'te de bu süreç
yaşandı...Bizde de yaşanacak...Belki bizdeki daha sancılı olacak ,oradakiler kadar
8 uçuk kazanç oranları yakalanmayacak...Olabilir....Ama süreç aynı olacak..Bu yüzden siz siz

olun borsada oynamayın.Yatırım yapın..Bunu da doğru kağıtları seçerek yapın..Şu kağıda
yatırım yap ,kesin kazanırsın diyenlere inanmayın...Doğru kağıdı
kendiniz bulacaksınız..
9 Mesela bugün herkes Egeen hayranı...Egeen'in nasıl bir süreçten geçtiğine
bakın..Geleceğin Egeen'ini bulmak için ,Egeen'in kendisini iyi incelemeniz lazım...İlk aklıma
gelen özellikleri: Nispeten düşük sermayeli ,düzenli kar ediyor,satışları
düzenli artıyor ,düzenli temettü
🔟 veriyor ,büyümek için yatırım yapıyor ,dürüst bir yönetime sahip ,ihracat ağırlıklı
çalışıyor..Bakın şu basitçe saydıklarım bile bir anahtar aslında..Bu özelliklere sahip kağıtlar
hala var borsamızda..Mesela Asels için şu an herkes bak 40 dan 18 e düştü ,yaktı bizi vs.
1 1 diyorlar..Asels ,şu haliyle bile 10 senede dolar bazında 10 kat kazandırmış bir
kağıt!.Dediğim gibi herkes ,tecrübesine
göre yorum yapar..10 sene önce Asels biriktirmeye başlayan biri şu an hala ayaklarını
uzatmış ,keyif yapıyor.
.Ama sen trade edeceğim diye 40 tan alırsan ,
1 2 elbette yanarsın...Ha o 40 tan alanlarda bir gün kara geçecek!!..Ama işte yatırımı doğru
zamanda ,doğru hisselere yapmak diye bir şey var!..Daha önce yazmıştım yineleyeyim.Bistte
yatırım yapılacak kağıt sayısı 15-20 yi geçmez..Bunların içinden de ,fiyat olarak uygun olan şu
1 3 an için en fazla 5-10 hisse çıkar..Bunları bulmakta size kalıyor...Bunlardan biri şu hisse
diyenlere inanmayın.
Oturun kendiniz araştırın ,inceleyin.Yok ben aksiyonu seviyorum ,bol bol vaktim var,riski de
severim diyorsanız siz bilirsiniz.Her koyun kendi bacağından asılır.
1 4 Hazır yazmışken şunlarıda ekleyeyim..Yıllardır hiç bir bilanço döneminde bu kadar
rahat olmamıştım.Çünkü elimdeki hisseler dışında gelecek bilançolar şu an umrumda bile
değil...Neden?Çünkü içinde bulunduğumuz ve hangi safhasında olduğunu halen net olarak
bilmediğimiz
1 5 ekonomik kriz sayesinde borsamız ,yatırım yapı
labilecek o sınırlı sayıdaki hisselerde çok çok güzel fırsatlar verdi..Endeksimiz 83 -105
arasında dalgalandı.
Dolayısıyla on senede bir gelebilecek böyle bir fırsatı (daha bitmemiş olabilir..)bilanço
hisseleri ve sıradan
1 6 hisselerle harcamak yerine ,yatırım hisseleri için değerlendirdim.Zaten dikkat ederseniz
son bir kaç bilanço
dönemi ,kriz yüzünden adeta harcandı.İyi bilançolu kağıtlar ,kriz nedeniyle beklenen hareketi

yapamadı ,yapamaz.Peki bilançolara ne zaman bakmalı? Ülkenin ekonomik
1 7 verileri düzelmeye başladığı zaman..Peki bunu nasıl anlayacağız?Uyduruk verilerle ,
taraflı yazarlarla ...vs mi?Hayır..Endeksle anlayacağız.Çünkü endeks ,bu durumu önceden
fiyatlamaya başlayacaktır.Çünkü borsalar ekonominin ortalama 6-9 ay önünden gider!..
1 8 Özetle şu an elimdeki yatırım hisseleri haricindeki herhangi bir x hissesinin iyi bilanço
açıklaması beni ilgilendirmiyor...Bu yüzden bu bilanço dönemi bol bol kitap okuyacağım :-))
Deyip
bitiriyorum...Nokta.
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