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2013 CARİ DENGE VERİSİ BEKLENENDEN KÖTÜ GELDİ
2013 yılı Aralık ayı Cari İşlemleri piyasa beklentilerinin çok üzerinde bir açık verdi. Piyasa beklentisinin 7.6 milyar dolarda bulunduğu rakam, 8.32 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bununla beraber senelik 63.5 milyar dolar eksi gelmesi
beklenen Cari Denge eksi 65.3 milyar dolar mertebesinde gerçekleşti. Mart 2011 yılında 9.46 milyar dolar olan Cari
Açık, o zamandan sonra en büyük artışını kaydetti.
Geçtiğimiz yılın Aralık ayında 4.86 milyar dolar olan Cari Açık’ın bu yıl artış hızı yüzde 71.2; senenin geneline bakıldığında ise artışın yüzde 34 olduğunu yani 16.5 milyar dolar olarak gerçekleştiğini görmekteyiz.
Olumsuz gelişmedeki en büyük etkenin hiç kuşkusuz bir sene öncesine nazaran 14.4 milyar dolar artan Dış Ticaret
Açığı ve 2.3 milyar dolar artan Gelir Dengesi Açığı olduğu gözükmekte. Parasal Olmayan yani Altın Hariç Cari İşlemler
Açığı’nda ise bir yıl öncesine nispeten 983 milyon dolarlık bir azalma göze çarpmakta.
Diğer dikkate şayan bir nokta da, kaynağı belli olmayan giriş ve çıkış olarak nitelendirdiğimiz Net Hata Noksan kalemi.
2013 Aralık ayında 1,6 milyar dolarlık bir giriş sağlanırken, 2013 genelinde ise bu rakam 3.8 milyar dolar seviyesine
ulaşmış.
OVP, Orta Vadeli Program için 2013 yılı Cari Açık Rakamı 58.8 milyar dolar olarak öngörülmüştü. Son ay beklenenden
de kötü gelen rakam ile sapma nerede ise bir aylık açık rakamı olan 6.5 milyar dolar ya da hedeflenen rakamın yüzde
11 üzerinde gerçekleşti.
Kurum olarak Cari Açık rakamında ufak çaplı yukarı gerçekleşmelerin piyasalar da ‘Büyüme’ adına bir kısım olumlu
algılanabileceğini düşünüyorduk; ancak yaklaşık 800 milyon dolar/ay; 1,8 milyar dolar/yıl olarak beklentilerin çok
ötesinde kötü gelince piyasalarda küresel gelişmelerin de desteği ile çıkış yaşadığımız son iki gün sona ermiş oldu. Bu
derecede bir açık ve önümüzdeki sene için aşağı doğru revize edilen Büyüme beklentileri BIST-100’de yukarı yönlü hareketleri (64.640), dövizde ise TL’nin 2 gündür kırmaya çalıştığı 2,1850 TL/USD desteğini kırmasını güçleştireceğe benzemekte. Türkiye’nin net enerji ithalatçısı olmasından yola çıkarak; diğer bir gerçek de bu Cari Açık rakamının arkasında gizlenmekte. İhracat performansının salt değersiz TL ile ilintili olmadığı. Düşük yerel paranın Dış Ticaret dengelerine
olumlu etki yaptığı ya da yapabileceği ekonomiler genelde innovasyon ve teknoloji ihraç eden ülkelerdir. Bu sebeple
ekonomimizin kırılganlığının özellikle küresel likidite tarafında sorunların yaşanabileceği ortamlarda öne çıkarılmasını
engelleyebilmek için bu sorunun cevabını ya da çözümünü daha ziyade Yapısal Reformlar ile aramak durumundayız.
S&P’nin bu hafta içerisinde indirmiş olduğu not görünümümüzün sebeplerinden biri olarak direct gösterilmese de, bu
olumsuz Cari Denge rakamı ‘sıfırcı hocalar’ (derecelendirme kuruluşları) tarafından aleyhimize kullanılabilir.

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.

