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Cari işlemler açığı mayıs ayında beklentilerin üzerinde 5,89 mlr $ olarak
gerçekleşti
TCMB’nin açıkladığı verilere göre, cari işlemler hesabı 2018 Mayıs ayında, piyasa
beklentisi olan 5,30 mlr $ seviyesinin üzerinde 5,89 mlr $ açık verdi. Böylece
yıllıklandırılmış cari açık yıllık bazda %59 genişlemiş oldu. 2018 Mayıs ayında bir
önceki yılın aynı ayına göre 516 mn $ artış gösteren cari işlemler açığı, son on iki
ayda 57,6 mlr $’a ulaştı.
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2018 Mayıs ayında cari açıkta görülen genişlemede dış ticaret açığındaki artış
belirleyici oldu. Dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre %12 genişleyerek 6,5
mlr $ seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde ihracatta %9, ithalatta ise %11 artış
gerçekleşti. 2018 Ocak-Mayıs döneminde altın ithalatı 2017 yılının aynı dönemine
göre %30 artış kaydetti.
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Finans hesabı altında, doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler mayıs ayında bir
önceki yılın aynı ayına göre 703 mn $ azaldı. Yurt dışından gelen doğrudan yatırımlar aynı
dönemde 501 mn $ azalarak 857 mn $ olurken, yurt içi yerleşiklerin yurt dışında yaptığı
doğrudan yatırımlar aynı dönemde 202 mn $ artarak 428 mn $ oldu. Resmi rezervlerde
2,8 mlr $ azalış görülürken, net hata noksan kalemine 3,4 mlr $ giriş kaydedildi. Böylece
2018 Ocak-Mayıs döneminde net hata noksan kalemine 7,1 mlr $ giriş oldu.
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2018 Mayıs ayında portföy yatırımları 1 mlr $ net çıkış kaydetti. Gelişmiş ülkelerin para
politikalarındaki normalleşme süreci, Fed faiz artımları ve küresel piyasalardaki
belirsizlikler ile risk iştahındaki azalmanın sürmesi, portföy yatırımlarındaki çıkışın
devamına yol açıyor.
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Kaynak:TUİK, Vakıf Yatırım Araştırma ve Strateji

2018 Mayıs ayında yıllıklandırılmış cari açık bir önceki yılın aynı ayına göre %59 artış
göstererek 57,6 mlr $ olarak gerçekleşti. Dış ticaret açığındaki genişleme mayıs ayında
da cari açığın artışında belirleyici oldu. Yıllıklandırılmış veriler incelendiğinde turizm
gelirlerinde görülen %32’lik artışın olumlu etkisinin sınırlı kaldığını görüyoruz. Gelişmiş
ülke para politikalarındaki normalleşme süreci ve küresel piyasalarda ticaret
savaşlarının yarattığı belirsizliklerin doğrudan yatırımlar ve portföy yatırımlarında
çıkışa neden olması finansman tarafında baskı kurmaya devam ediyor. Önümüzdeki
dönemde ekonomik aktivitede beklenen yavaşlama ile ithalatta bir miktar düşüş
görülmesini beklemekle beraber yıl sonunda cari açığın GSYH’ye oranının %6,5 üzerinde
gerçekleşmesini 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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