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Cari işlemler açığı haziran ayında beklentilerin altında 2,97 mlr $ olarak
gerçekleşti
TCMB’nin açıkladığı verilere göre, cari işlemler hesabı 2018 Haziran ayında, piyasa
beklentisi olan 3,05 mlr $ seviyesinin altında 2,97 mlr $ açık verdi. 2018 Haziran
ayında bir önceki yılın aynı ayına göre 818 mn $ azalış gösteren cari işlemler açığı,
son on iki ayda 57,4 mlr $’a ulaştı.
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2018 yılının ilk 6 ayında cari açık 31,2 mlr $ seviyesinde gerçekleşmiş oldu. Yılın ilk
aylarında cari açıktaki artışta belirleyici olan dış ticaret açığının haziran ayında
etkisinin azalması dikkat çekti. Dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre %5
azalarak 4,4 mlr $ seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde ihracatta %2, ithalatta ise
%2,7 düşüş gerçekleşti. 2018’in ilk 6 ayında altın ithalatı 2017 yılının aynı dönemine
göre %4,9 artış kaydetti.
Ödemeler Dengesi İstatistikleri, 2018 Ocak - Haziran (mn $)
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Finans Hesabı
Doğrudan Yatırımlar
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Rezerv Varlıklar
Net Hata Noksan
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Finans hesabı altında, doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler haziran ayında
951 mb $ olarak gerçekleşti. Resmi rezervlerde 6,99 mlr $ azalış görülürken, net hata
noksan kalemine 455 mn $ giriş kaydedildi. Böylece 2018 Ocak-Haziran döneminde net
hata noksan kalemine 8,3 mlr $ giriş oldu.
2018 Haziran ayında portföy yatırımları 883 mn $ net çıkış kaydetti. Yurtdışı yerleşikler
hisse senedi piyasasında 76 mn $ net alış, DIBS piyasasında ise 262 mn $ net satış
gerçekleştirmiştir.
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2018 Haziran ayında azalan ithalata bağlı olarak dış ticaret açığındaki düşüş, cari açığın
beklentilerin altında gerçekleşmesine neden oldu. Turizm gelirlerindeki yıllık %32,4
oranındaki artış da cari açığı sınırlandırıcı etkide bulundu. Böylece cari açık son 10 ayın
en düşük seviyesinde gerçekleşti. Önümüzdeki dönemde ekonomideki yavaşlamaya bağlı
olarak dış ticaret açığının ılımlı seyretmesi ve turizm gelirlerinin artması ile cari açıktaki
düşüşün sürebileceğini düşünüyoruz. Ancak, Fed faiz artırımları ve ticaret savaşlarının
artan etkileri ile portföy yatırımlarındaki çıkışın devam etmesi, finansman tarafında
baskı kurmaya devam edebilir.
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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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