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2014 OCAK CARİ AÇIK YORUMU

2014 yılının Ocak ayı Cari Açık rakamı Piyasa ve Kurum beklentilerimizin (5.3 ve 4.95 milyar Dolar) altında 4.877
milyar dolar olarak gerçekleşti. Ocak ayında zaten beklentilerin altında gerçekleşmiş olan Dış Ticaret Açığı
(5.24 milyar USD) Cari Açık’ta ki bu küçülmenin ilk sinyalini vermişti. Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16
azalan Cari Açık senelik bazda 64.94 milyar Dolar’dan 64 milyar Dolar’a geriledi.
Önümüzdeki 4 ay, 2014 yılı Cari Açığı için kritik eşik olacaktır. 2013 yılının Şubat-Mayıs döneminde verilen
toplam 26.46 milyar Dolar’lık Cari Açık senenin toplamının yüzde 41’ine tekabül ediyordu. Baz efekti göz önüne
alınarak ve harcamalara yönelik alınan tedbirler ile daralması muhtemel olan Dış Ticaret rakamlarının da etkisi
ile Mayıs sonunda Cari Açık rakamı 54 milyar Dolar’ın altına kayabilir.
2014 Ocak Cari Açık rakamının diğer önemli bir noktası ise fonlama kaleminde Net Hata Noksan kaleminin bir
önceki yıla göre 2.2 milyar Dolar artmış olması idi. 2013 Ocak’ta kaynağı belli olmayan fonlama 9 milyon Dolar
iken; 2014 yılı aynı döneminde 2.21 milyar Dolar’a yükselmiş durumda. Küresel gelişmelere bağlı olarak fonlama kalitesinin düşeceği beklentiler dahilinde iken Net Hata Noksan’ın bu denli yüksek olması (Cari Açığın
45.46%) senenin geri kalanı için olumlu algılanamaz.
Bu veriden yola çıkarak ciddi 2 çıkarım yapıp; bunların neticeleri üzerinde düşünmeye başlamalıyız:
1.Cari Açık’ta ki gerileme Büyüme’yi nasıl etkileyecektir? (Grafik: 1)
2.Türkiye gibi Gelişmekte Olan ve enerji açısından dışa bağımlılığı hiç bitmeyecek bir ülkede ideal
Cari Açık/GSYIH oranı nedir?

Grafik:1 Türkiye GSYIH / Cari Açık
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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

