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Dot-com balonu korkusu bitti

Twitter hissesi 
alanlar, iki ayda 
paralarını katladılar!

G
eçtiğimiz Kasım ayında borsaya açılan Twitter, yatırımcısının yüzünü 
güldürdü.  Firmanın hisseleri çok kısa zamanda yüzde 145 oranında arttı. 
7 Kasım’da Twitter hissesi alanların çoğu servetlerini ikiye katladı. Aralık 
ayının sonunda kar satışlarıyla hisseler biraz düşse de Twitter hala gerçek 

değerinin çok daha üzerinde bir değerde bulunuyor. Firmanın hisselerinin değeri 
kendini ispatlamış internet devleri Google ve Facebook’un çok üzerinde. Rakamların bu 
kadar yüksek olmasının nedeni Twitter’ın şu anki performansı değil. Twitter 500 milyon 
üzerinde kullanıcıya sahip olmasına rağmen henüz kar etmiyor. Twitter’a yatırım yapan 
yatırımcı, firmanın ileride elde edeceği karları düşünüyor. 

Gerçek değerinin çok üstünde
Analistler, Twitter’ın 2014 yılında 1.1 milyar dolar gelire ulaşacağını 
öngörüyor. Twitter’ın şu anki piyasa değeri ise bunun 39 katı. SunTrust 
Robinson Humphrey adlı yatırımcı firmasının yöneticisi  Robert S. Peck, 
Twitter yatırımcıların çoğunun Twitter’ın 2017 yılında 4 milyar doların 
üzerinde bir gelire ulaşacağı beklentisi içinde olduğunu söylüyor. Peck’e 
göre bu beklenti gerçekleşmezse Twitter’ın hisselerinde ciddi düşüşler 
olabilir.

Bu tarz düşüşler en son dot-com balonu döneminde yaşanmıştı. Sene 
1999 yılıydı. İnternet henüz yeni emekleme aşamasındaydı. Dönemin 
dot-com siteleri birer birer borsaya açıldılar. Yatırımcılar bu sitelere 
büyük paralar ödediler. Daha sonra ise bu şirketlerin borsa değeri 
dibe vurdu. Dot-com fiyaskosu piyasayı o kadar derinden etkiledi ki 
yatırımcılar senelerce internet şirketlerine mesafeli durdu. Dünyanın en 
büyük sosyal ağı, 2004 yılında kurulan Facebook bile, borsaya açılmak 
için sekiz sene beklemek zorunda kaldı. Facebook’un borsa açılımı ise 
tam bir hayal kırıklığı oldu. Wall Street Journal, Facebook’un borsadaki 
hisselerinin başarısızlığını “Fiyasko” başlığı ile duyurmuştu. 

Twitter’ın hisselerinin geleceği hakkında ise öngörüde bulunmak 
oldukça zor. Twitter hisseleri Facebook’un aksine hızlı bir şekilde 
yükseldi. Twitter kullanıcı sayısı ve reklam açısından Facebook ve 
Google’ın çok gerisinde olmasına rağmen yatırımcının onayını aldı. 
Burada en önemli soru bu onayın ne kadar süreceği. Borsa yatırımcısı 
birinci olarak bir şirketin karlılığına ve büyüme oranlarına bakar. 
Twitter henüz kar eden bir şirket değil. Şirketin kısa vadede de kar 
etmesi öngörülmüyor. Twitter’ın kar etmesi için kullanıcı portföyünü 
paraya çevirmesi gerekli. Bu da sadece reklamla sağlanabilir. Online 
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reklam piyasasını Google elinde tutuyor. Facebook’un bile online reklam piyasasında Google’ın 
karşısında pek şansı yok. eMarketer araştırma şirketinin rakamlarına göre online reklam 
piyasasının yüzde 32.84’ü Google’a ait. İkinci sırada bulunan Facebook’un pazar payı yüzde 
5.41. Twitter’ın pastada yeri neredeyse yok gibi. Sitenin 500 milyon kullanıcısı olmasına rağmen 
pazar payı sadece yüzde 0.50! Olaylara rasyonel olarak bakan biri bu rakamları görünce Twitter 
hissesi almaz. Ama yatırım dünyası her zaman rasyonel işlemiyor.
 
Hayale yapılan yatırım
Yatırımcılar bir hayale, geleceğe yatırım yapıyorlar. Henüz reklama fazla ağırlık vermeyen 
Twitter, 500 milyon kullanıcıyı bir para makinesi haline getirebilirse çok yüksek ciro 
rakamlarına ulaşabilir. Yatırımcı işte bu olasılığa yatırım yapıyor. Bir nevi kumar oynuyor.

Hisse senetlerinde ilerde başarılı olsun olmasın Twitter şimdiden bu borsa açılımından büyük 
gelir elde etti. Firma borsadan elde ettiği gelir ile daha fazla yatırım yapacak. Bu daha fazla 
çalışan, daha fazla servis ve daha fazla gelir anlamına gelecek. Twitter, Google’ın yaptığı yoldan 
gidip şirket satın almalarına gider, farklı alanlarda da servis vermeye başlayabilirse geleceğin 
dev şirketleri içinde yer alabilir. Twitter’ın borsada başarılı olması diğer internet servislerinin de 
borsaya açılmasına yol açacaktır. Bakalım ileri günlerde yeni bir dot-com balonu yaşanacak mı? 
Merakla izliyor olacağız...

Twitter Kurucusu Jack Dorsey
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