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DIŞ TİCARET AÇIĞI DEĞERLENDİRMESİ
Türkiye’de Nisan ayında Dış Ticaret Açığı %30.3 azalarak 10 milyar 356 milyon dolardan
7 milyar 214 milyon dolara geriledi. Beklenti ise 6 milyar 650 milyon dolar civarındaydı. Nisan
ayında ihracat 2013'ün aynı ayına oranla % 7.9 artarak 13 milyar 449 milyon dolara yükselirken,
aynı dönemde ithalat ise %9.5 azalarak 20 milyar 662 milyon dolar olarak gerçekleşti. İhracatın
ithalatı karşılama oranı ise 2013 Nisan ayında %54.6 iken, 2014 Nisan ayında %65.1’e yükseldi.
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2014 yılı Nisan ayında bir önceki aya
göre ihracat %7.3 azalırken, ithalat %1.5 oranında arttı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye
göre Nisan ayında önceki yılın aynı ayına göre ihracat %7.8 arttı, ithalat %9,. azaldı.
Cari Açık rakamlarını değerlendiren Goldman Sachs Türkiye’nin Dış Ticaretinde 2014 yılında
daha da iyileşme beklediklerini ve Cari Açık/GSYH oranının 2014 sonunda %5 olmasını
beklediklerini açıkladı.
JP Morgan ise Nisan ayında Dış Ticaret verilerinin Türkiye’nin dış dengelerindeki toparlanmaya
yönelik yeni bir kanıt sunduğunu belirtti ve ihracatın Avrupa’da görülen talep artışından ve
fiyatların rekabet gücünü artırmasından olumlu etkilendiğini ifade etti.
Dış Açık bir önceki yılın aynı dönemine göre azalmış olsa da, Nisan ayında beklentilerin üzerinde
bir açık ile karşılaştık. Nisan ayında altın ihracatının Dış Açık’a olumsuz katkı yaptığını görüyoruz.
İhracatın ithalatı karşılama oranını %65.1 olmasını ise olumlu bir durum olarak algılıyoruz.
Bir sene öncesine nazaran azalan Cari Açığın 2014 senesinde 50 milyar doların altında kalmasını
bekliyoruz.
Aylara Göre Dış Ticaret

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.

