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TÜRKİYE CARİ AÇIK YIL SONU BEKLENTİMİZ
Türkiye’de bugün açıklanan Cari Açık rakamı için beklentimiz 4,84 milyar Dolar iken, 4,79 milyar dolar olarak gerçekleşti. Böylelikle 2014 yılı ilk dört aylık cari açık rakamı 16,37 milyar Dolar’a ulaştı. Geçen yılın aynı zaman dilimi ile
karşılaştırıldığında yüzde 35 düşüşün görüldüğü Cari Açık’ta bariz bir iyileşme söz konusu. 2013 yılının ilk 4 ayında
25,5 milyar dolar açık gösteren Cari Denge’de ki bu iyileşmenin hiç şüphesiz en önemli kalemi 8 milyar dolar azalan
Mal Ticareti olarak göze çarpmakta. 2014 yılının ilk 4 ayında ihracat yaklaşık 5 milyar dolar artarken ithalat 3 milyar
dolar azaldı.
Gelen rakam beklentiler doğrultusunda olduğundan piyasada ilave fiyatlanmaya yol açmadı. Mart ayının verisi -3,19
milyar Dolar’dan -3,28 milyar Dolar’a revize edilirken Nisan’da Cari Açık bir önceki aya göre %46 artmış gözükmekte. Yıllıklandırılmış bazda ise 56,79 milyar Dolar’a ulaşmış durumda. Önümüzdeki 3 ay süresince baz efektinden dolayı hızlı bir düşüş görmeyi beklediğimiz Cari Açık’ta aslan payına sahip olan Dış Ticaret Dengesi ise bir önceki aya
göre yüzde 60 artış göstererek 5,4 milyar dolara ulaştı.
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Cari Açık rakamında beklentiler doğrultusunda hızlı bir iyileşme göze çarparken, finansmanında ise gözle görülür bir
bozulma söz konusu. Nisan ayında -873 milyon olarak gerçekleşen Net Hata Noksan kalemi, ilk 4 aylık periyotta toplam 5,79 milyar dolara ulaşırken; geçen sene aynı dönemde bu rakam - 4,26 milyar dolar idi. Diğer göze çarpan bir
konu ise kısa vadeli portföy girişleri. 2014 yılının ilk 3 ayında toplam - 2,2 milyar dolar olarak gerçekleşirken Nisan
ayında 4,6 milyar dolar olarak gerçekleşmiş olup 2014 Ocak-Nisan toplamı 2,4 milyar dolara ulaştı. Önceki yılın aynı
döneminde bu rakam 16,4 milyar dolar idi.

Kurum olarak beklentimiz, 2014 sonunda Dış Ticaret Açığının azalmasıyla Cari Açığın 50 Milyar Dolar civarında
gerçekleşmesi yönünde.
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.

