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Cari işlemler dengesi 2020 Haziran ayında 2,9 mlr $ açık verdi
TCMB’nin açıkladığı verilere göre, 2019 Haziran ayında 95 mn $ açık veren cari işlemler
hesabı, 2020 Haziran ayında piyasa beklentilerine (2,9 mlr $ açık) paralel 2,9 mlr $ açık
verdi. Böylece 12 aylık cari işlemler hesabı 11,1 mlr $ cari açık vermiş oldu.
Cari İşlemler Dengesi (12 aylık kümülatif) mn $

Kaynak:TCMB, Vakıf Yatırım Araştırma ve Strateji

2019 Haziran ayında 2,4 mlr $ açık veren dış ticaret açığı 2020 Mayıs ayında 2 mlr $ açık
verdi. İhracat bir önceki yılın aynı ayına göre %10,9 artarken, aynı dönemde ithalat %6,8
azaldı.
‘’Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı’’, bir önceki yılın aynı ayında 2,6 mlr $ fazla
vermişken, 2020 Haziran ayında 181 mn $ fazla verdi.
Ödemeler Dengesi İstatistikleri, (mn $)
2019 Haziran 2020 Haziran
-95

-2.934

Dış Ticaret Dengesi

-2.378

-2.047

Hizmetler Dengesi

3.413

-294

Birincil Gelir Dengesi

-1.180

-570

İkincil Gelir Dengesi

50

-23

-2.849

-956
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-3

Portföy Yatırımları

2.131

1.499

Diğer Yatırımlar

-1.923

5.255

Rezerv Varlıklar

-2.476

-7.707

-2.753

1.978

Cari İşlemler Hesabı

Finans Hesabı
Doğrudan Yatırımlar

Net Hata Noksan
Kayn ak: TCM B, Vakıf Yatırım Araş tırma ve Strateji

Finans hesabı altında, doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler haziran ayında 3
mn $ olarak gerçekleşti. Portföy yatırımlarında ise haziran ayında 1,5 mlr $ net çıkış
gerçekleşti. Net hata noksan kalemine 2 mlr $ giriş görülürken, resmi rezervlerde 7,7 mlr
$ düşüş kaydedildi.

Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır

Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür.
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Sermaye Girişleri (mn $)

Kaynak:TCMB, Vakıf Yatırım Araştırma ve Strateji

Haziran ayında 2,9 mlr $ açık veren ödemeler dengesinde bir önceki yılın aynı ayında 3,4
mlr $ fazla veren hizmetler dengesinin, 2020 Haziran ayında 294 mn açık vermesi
belirleyici oldu. Kovid-19 salgınına bağlı olarak turizm gelirleri yıllık bazda %97
daralırken, taşımacılık gelirleri %62,8 geriledi. Böylece dış ticaret açığındaki
gerilemenin cari dengeye olan olumlu katkısı sınırlı kaldı. Öncü veriler dış ticaret
açığında temmuz ayında yıllık bazda gerilemeye işaret ediyor ancak, salgın hastalığa
bağlı risklerin gündemde olması nedeniyle turizm gelirlerindeki zayıf seyrin cari denge
üzerinde baskı kurmaya devam etmesini bekliyoruz.

Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır

Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür
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Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı
hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, yatırım ve kalkınma bankaları ile müşteri arasında imzalanacak
yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde ve yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate
alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Burada yer alan yorum
ve 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. Gerek bu yayındaki,
gerekse bu yayında kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu yayındaki bilgilerin kullanılması sonucunda
yatırımcıların ve/veya ilgili kişilerin uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kâr yoksunluğundan,
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Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz.

