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Haziran Ayı Cari Açık Rakamı
Haziran 2014 Cari Açık rakamı 4,1 milyar USD ile piyasa beklentisi olan 3,7 milyar doların üzerinde gerçekleşti; yıllıklandırılmış olarak da 52,17 milyar USD mertebesine geriledik. Jeopolitik risklerin bu rakamlar
üzerinde henüz fazla bir etkisi olmaması ise ciddi bir endişe kaynağı olarak karşımıza çıkıyor. Sene başında ATIG olarak 2014 sene sonu Cari Açık öngörümüz 50 milyar dolar seviyesinde idi, 820 milyar dolarlık
bir GSYIH da baz alındığında bu rakamın GSYIH’ya oranının da yüzde 6 ila 6,2 olmasını tahmin etmiştik.
Bu seneye bakıldığında Ocak-Haziran arasındaki toplam cari açık 23,93 milyar doları bulurken 2013 yılı ilk
yarısında bu rakam 37,1 milyar USD civarında idi. Geçen sene aynı döneme kıyasla yüzde 35 gerrileyen
Cari Açık’ta ilk 6 ayda beklentimiz gerilemenin yüzde 40 yani 15 milyar USD ile 22 milyar dolar mertebesinde olmasını beklemekteydik. ATIG olarak sene başında öngördüğümüz Cari Açık jeopolitik sorunlardan ötürü beklenenden fazla olacak gibi görünüyor. Bölgede yaşanan sorunlar (Irak; Suriye, İsrail-Gazze)
özellikle ihracatımızın yüksek olduğu bu coğrafyada zorlayıcı bir unsur olarak karşımıza çıkarken; son zamanlarda Rusya’nın AB ve ABD’ye karşı uygulamaya yaptırımlar kısa vadede Türkiye’nin ihracatı için olumlu gibi algılanacak gibi olsa da, biz Kurum olarak yakın coğrafyada yaşanan uzun ve kalıcı olumsuzlukların
Türkiye’ye bir yarar sağlayacağına inanmıyoruz. Ortadoğu’da yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen Haziran ayında 115 USD/varil ile zirve yapan Brent petrol fiyatının an itibarı ile Kasım 2013’den beri en düşük
seviyelerde işlem görmesi ise Cari Açık tarafında olumlu olarak algılanması gereken bir gelişme.

Net hata noksan kalemi ise Haziran ayında -1.33 milyar dolar olarak kaydedildi, yıllıklandırılmış olarak ise
559 milyon dolar olarak hesaplandı. 2013 yılının Ocak – Haziran döneminde -4.39 milyar dolara ulaşan
bu rakam bu senenin Ocak – Haziran sürecinde 6.37 milyar dolara yükselmiş oldu.

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.
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Türkiye’nin yapısal problemlerinden biri olarak görülen Cari Açık/Büyüme ilişkisi ise yılın ilk çeyreğinde
piyasaları olumlu yönde şaşırtmıştı; ikinci çeyrekte ise artan bir Cari Açık rakamına rağmen Büyüme ilk
çeyreğin altında kalacak gibi gözükmekte. Yılın geri kalan kısmında özellikle Temmuz ve Aralık aylarında
yaşanacak olan baz efekti ile birlikte Cari Açık rakamının bir nebze daha gerilemesini bekliyoruz. Bölgede
yaşanmakta olan jeopolitik gelişmeler de hiç şüphesiz son derece belirleyici olmaya devam edecektir.
Son zamanlarda artan ve piyasaları ciddi bir şekilde diken üzerinde tutan Derecelendirme kuruluşlarından gelen açıklamalar yine yeniden Cari Açık’ı para piyasalarında ana gündem maddesi yapmış durumda.
Diğer makroekonomik verilerin de beklentilerin altında olması ile beraber bundan sonra her bir dercelendirme kuruluşundan gelecek olan bir açıklamada tedirginlik artacak gibi durmakta. İlave olarak da 28
Ağustos’ta açıklanacak olan yeni Başbakan ve bundan sonra direksiyona geçecek olan ekonomi yönetimi
de piyasaların odaklanacağı diğer bir nokta.
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