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Cari işlemler dengesi 2020 Şubat ayında 1,2 mlr $ açık verdi
TCMB’nin açıkladığı verilere göre, 2019 Şubat ayında 0,1 mlr $ açık veren cari işlemler
hesabı, 2020 Şubat ayında piyasa beklentilerine paralel (1,3 mlr $ açık) 1,2 mlr $ açık
verdi. Böylece 12 aylık cari işlemler hesabı 6,1 mlr $ cari fazla vermiş oldu.
Cari İşlemler Dengesi (12 aylık kümülatif) mn $
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Kaynak:TUİK, Vakıf Yatırım Araştırma ve Strateji

2019 Şubat ayında 0,7 mlr $ açık veren dış ticaret açığı 2020 Şubat ayında 1,9 mlr $ açık
verdi. İhracat bir önceki yılın aynı ayına göre %2,0 artarken, aynı dönemde ithalat artışı
%9,7 olarak gerçekleşti.
‘’Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı’’, bir önceki yılın aynı ayında 3,2 mlr $ fazla
vermişken, 2020 Şubat ayında 2,6 mlr $ fazla verdi.
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Finans Hesabı

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

Finans hesabı altında, doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler şubat ayında 309
mn $ olarak gerçekleşti. Portföy yatırımları ise şubat ayında 382 mn $ net giriş kaydetti.
Net hata noksan kaleminde 1,1 mlr $ giriş görülürken, resmi rezervlerde 3,0 mlr $ artış
kaydedildi.
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Sermaye Girişleri (mn $)
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Şubat ayında beklentilere paralel olarak 1,2 mlr $ olarak gerçekleşen cari açıkta, yıllık
bazda %161 oranında artış gösteren dış ticaret açığı belirleyici oldu. Kovid-19 salgının
turizm gelirlerine ve ihracata olan olumsuz etkilerinin mart ayı itibariyle
belirginleşeceğini ve cari dengede bir miktar bozulmaya neden olacağını düşünüyoruz.
Ancak petrol fiyatlarındaki gerileme ile enerji maliyetlerinin düşmesi ve talep
koşullarındaki zayıflık ile ithalatın ılımlı seyretmesi cari açığı sınırlandırmasını
bekliyoruz.
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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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