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Cari İşlemler Dengesi Kasım ayında 5,6 milyar dolar açık verdi
Cari İşlemler Dengesi, Kasım 2014– Milyar $

rinde 5,63 milyar dolar açık verdi. Bu rakam 2014 yılının en yüksek sevi-
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ticaret dengesindeki bozulmanın yanı sıra altın ithalatındaki artışın da

Ocak

yesine işaret ediyor. 2014 yılı Kasım ayında cari açıktaki yükselişte, dış

2014

Temmuz

Cari işlemler dengesi Kasım ayında 5,2 milyar dolar beklentisinin üze-

etkili olduğunu söylemek mümkün. Kasım ayında altın ithalatı 2 milyar
dolar ile 2014 yılının en yüksek seviyesine yükseldi.
2014 Ocak-Kasım döneminde cari işlemler açığı 17,9 milyar dolar aza-

milyar dolara yükseldi. Ocak-Kasım dönemindeki toplam gerilemedeki
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larak 38,7 milyar dolar olurken, yıllıklandırılmış bazda cari açık 47,1
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en önemli faktörlerden bir tanesi dış ticaret açığındaki gerileme olmuş-
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tur.
Finans hesabına baktığımızda; doğrudan yatırımlar tarafında, doğrudan

Kaynak: TCMB

yatırımlardan kaynaklanan net varlıklar 6,6 milyar dolara, doğrudan
yatırımlardan kaynaklanan net yükümlülüklere 10,9 milyar dolara yük-
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seldi. Kasım ayında hisse senedi piyasasında net 524 milyon dolarlık
alım yapan yabancı yerleşiklerin net alımı ise Ocak-Kasım döneminde
2,5 milyar dolara ulaştı.
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Kurum olarak, 2015 yılı yarısında enerji fiyatlarındaki düşüşün cari işlemler dengesi üzerindeki pozitif etkilerinin hissedilmeye başlayacağını
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öngörmekteyiz. 2015 yıl sonu cari açık beklentimiz ise 40-45 milyar
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dolar düzeyindedir.
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Sermaye Piyasası Kurulu’nun “Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar” hakkında tebliğ uyarınca yayımlanması zorunlu olan Uyarı Notu’nu en arka sayfada bulabilirsiniz.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun “Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar” hakkında tebliğ uyarınca
yayımlanması zorunlu olan Uyarı notu:
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti,
yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum
ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Bu raporda yer alan yorumlar sadece ATIG YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.’nin görüşlerini yansıtmaktadır. Bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan yatırımlardan ATIG YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. sorumlu tutulamaz.
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