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Cari işlemler dengesi 2020 Nisan ayında 5,1 mlr $ açık verdi
TCMB’nin açıkladığı verilere göre, 2019 Nisan ayında 0,5 mlr $ açık veren cari işlemler
hesabı, 2020 Nisan ayında piyasa beklentilerinin üzerinde (4,5 mlr $ açık) 5,1 mlr $ açık
verdi. Böylece 12 aylık cari işlemler hesabı 3,3 mlr $ cari açık vermiş oldu.
Cari İşlemler Dengesi (12 aylık kümülatif) mn $
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Kaynak:TCMB, Vakıf Yatırım Araştırma ve Strateji

2019 Nisan ayında 1,5 mlr $ açık veren dış ticaret açığı 2020 Nisan ayında 3,8 mlr $ açık
verdi. İhracat bir önceki yılın aynı ayına göre %42,2 azalırken, aynı dönemde ithalat %25
geriledi.
‘’Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı’’, bir önceki yılın aynı ayında 3,3 mlr $ fazla
vermişken, 2020 Nisan ayında 3,3 mlr $ açık verdi.

Finans hesabı altında, doğrudan yatırımlar kaleminde 133 mn $ çıkış kaydedildi. Portföy
yatırımlarında ise 2,4 mlr $ çıkış gerçekleşti. Net hata noksan kalemininde de 1,2 mlr $
çıkış gerçekleşmesi ile TCMB resmi rezevleri nisan ayında 8,6 mlr $ düşüş kaydetti.

Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır

Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür.
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Kovid-19 salgınının etkilerinin tam olarak görülmeye başladığı nisan ayında cari işlemler
dengesi dış ticaret açığındaki genişleme ve turizm gelirlerindeki düşüş ile 5,1 mlr TL açık
verdi. Böylece 12 aylık kümülatif cari denge 11 ayın ardından tekrar açık verdi ve açık
3,3 mlr $ seviyesinde gerçekleşti. Salgın hastalığın turizm ve taşımacılık hizmetlerindeki
olumsuz etkileri ile hizmetler dengesi ilk kez açık verdi. Finansman tarafında ise finansal
piyasalardaki dalganma ile birlikte portföy yatırımlarındaki güçlü çıkışın devam etmesi
ve doğrudan yatırımlarda da çıkış görülmesi, TCMB rezervlerinin 8,6 mlr TL gerilemesine
neden oldu.
Nisan ayı verilerinde tüm dünyada olduğu gibi Kovid-19 salgınının yayılmasını önleme
adına atılan adımların ve düzenlemelerin olumsuz ekonomik etkilerinin belirginleştiğini
görüyoruz. Önümüzdeki dönemde ithalattaki düşüş ve petrol fiyatlarının seyrinin cari
dengeye olumlu yansıyabileceğini ancak salgında ikinci dalga ihtimali ile ihracattaki
zayıflık ve turizm gelirlerinin seyrinin cari dengede risk olarak ön plana çıkabileceğini
düşünüyoruz.

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.

