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2014 ŞUBAT DIŞ TİCARET AÇIĞI GERÇEKLEŞME – CARİ AÇIK BEKLENTİ
Bugün açıklanan dış ticaret verilerine göre 2014 Şubat ayında Türkiye’nİn Dış Ticaret Açığı 5.1 milyar USD olarak gerçekleşti;
piyasa beklentileri açığın 6.8 milyar USD boyutunda olması yönünde idi. Türkiye Şubat ayında Ocak ayına göre ihracatını %6.2
arttırarak 13 milyar USD’ye çıkardı (2014 Ocak: 12 milyar USD). 2013 yılının Şubat ayı ile karşılaştırıldığında ise 2014 ihracat
rakamında yaklaşık %8lik bir artış söz konusu olmuştur. İthalat tarafına bakıldığında bir önceki aya kıyas ile yaklaşık %6’lık bir
azalma meydana gelmiş olup, Şubat ayı ithalat rakamı ise 18.25 milyar USD olarak gerçekleşmiştir (2014 Ocak: 19 milyar).
2013 yılının Şubat ayına bakıldığında ise ithalat rakamı yaklaşık 19 milyar dolar olarak kaydedilmiştir; yani ithalatta da beklendiği gibi bir yavaşlama (USD 750 milyon/ay) yaşanmıştır. Gerek iç talepteki daralma gerek kredi büyümesinde ki yavaşlama ile
Cari Açık üzerine kurulan baskının Dış Ticaret rakamlarına yansımasını görüyoruz. Daha önceki Cari Açık raporlarımızda Mayıs
sonu itibarı ile yaklaşık 54 milyar (yıllıklandırılmış) USD düzeyine düşmesini beklediğimiz Şubat ayı Cari Açık ilk tahminimizi
aşağıdaki varsayıma bağlı kalarak hesapladık.
11 Nisan 2014’te açıklanacak olan Cari Denge rakamının önemli bir bölümünü oluşturan Dış Ticaret Açığı, Ocak ayında 5,2
milyar dolar gelmiş olup cari açık 4,9 milyar dolar olarak açıklanmıştı. Bu ay gelen 5,1 milyarlık dolarlık dış ticaret açığı verisiyle Şubat ayı Cari Açığı’nın yaklaşık 4,620 milyar dolar olacağını düşünmekteyiz.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim
şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri
tercihlerinize uygun olmayabilir.

