
 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cari açık beklentilere paralel, ancak resmi rezervlerdeki düşüş sürüyor  12 Ekim 2020 

Ödemeler Dengesi – Ağustos 2020 

Ağustos’da 4,6 milyar $ cari açık verildi. Geçen yılın Ağustos ayında 3,3 

milyar $ fazla veren cari denge, bu senenin aynı ayında medyan 

beklentiye paralel 4.6 milyar $ açık verdi. Bizim açık beklentimiz ise 4,9 

milyar $ seviyesindeydi.  Böylece, 12 aylık birikimli cari açık da 15,1 

milyar $’dan 23,1 milyar $’a yükseldi. Sermaye hesabından çıkış 117 

milyon $ ile sınırlı kaldıysa da, net hata noksan kalemindeki 2,8 milyar 

$‘lık açık ile birlikte, resmi rezervlerde 7,6 milyar $ daha kayıp yaşandı. 

Ocak-Ağustos döneminde ise, cari açık 26,5 milyar $’a ulaşırken, bu 

geçen yılın aynı dönemindeki 5,5 milyar $ fazlaya göre önemli bir 

bozulmaya işaret ediyor. Aynı dönemdeki 4,5 milyar $ (kayıtlı) sermaye 

çıkışı ve net hata-noksan kaleminde görülen 8,0 milyar $’lık kayıt-dışı 

çıkışlar da hesaba dahil edildiğinde, resmi rezervlerde 39 milyar $’lık 

düşüş meydana geldi (10 milyar $’lık Katar swap anlaşması dahil).  

1,5 milyar $’a ulaşan portföy çıkışlarını ticari krediler kanalından 

girişler telafi etti. Ağustos’da dış borç çevirme oranları, bankalar için 

%95, reel sektör şirketleri için %45 olurken, kısa vadeli kredilerle birlikte 

toplamda 0,9 milyar $’lık küçük miktarda sermaye çıkışı yaşandı. Özel 

sektör, 2018’in ortalarından beri dış borçlarını azaltırken, bu süreçte 

bankalar yaklaşık 34 milyar $, reel sektör de 10 milyar $ dış borç geri 

ödemesinde bulundu (Eurobondlar dahil). Bu arada Temmuz’da da 1,0 

milyar $’ı hisse senetlerinden, 0,5 milyar $’ı da devlet tahvillerinden 

olmak üzere portföy yatırımlarından 1,5 milyar $’lık çıkış oldu. Ticari 

krediler kanalından ise aynı oranda sermaye girişi sağlandı. Banka 

mevduatlarında ise net 0.8 milyar $’lık artış yaşandı. Tüm bunları 

topladığımızda, sermaye hesabında 0,1 milyar $ gibi küçük bir çıkış 

yaşandığı görülüyor. Ancak, resmi rezervlerin 7,6 milyar $ azalmış 

olması, 2,8 milyar $ tutarında kayıt-dışı sermaye çıkışı yaşandığı (net-

hata noksan kalemi) anlamına geliyor 

Altın ithalatı cari açığa önemli katkı yapıyor. Net altın ithalatı, Ağustos 

ayında 3,8 milyar $ olarak gerçekleşirken, sene başından bu yana 13,1 

milyar $’a ulaşarak, 26,5 milyar $’lık cari açığın neredeyse yarısını 

oluşturdu. Bu arada, geçici dış ticaret verileri, Eylül ayında da 3,0 milyar 

$ civarında altın ithalatına işaret ett.  

Cari açık/GSYH oranı sene sonunda %5’e ulaştıktan sonra, 2021’de 

%3’e gerileyebilir. Yakın zamanda, sene sonu için 12 aylık birikimli cari 

açık beklentimizi 30 milyar $ olarak açıklamıştık. Ancak, altın 

ithalatındaki hızlı artış, bu tahmin üzerinde yukarı yönlü bir etki 

oluşturdu. Bu nedenle, yılın geri kalanında, artan faizlere de bağlı olarak 

altın ithalatında gevşeme varsayımıyla, sene sonu cari açık tahminimizi 

34 milyar $ (GSYH’nin yaklaşık %5’i) olarak revize ediyoruz. Altın 

hariç bakıldığında ise, cari açık beklentimiz 16 milyar $ seviyesinde 

bulunuyor. 2021 yılında ise, 2020’den çok daha iyi turizm sezonu ve 

ılımlı denilebilecek ekonomik büyüme beklentimiz nedeniyle, cari 

açık/GSYH oranının %3,0, hatta bir miktar altına gerileyebileceğini 

öngörüyoruz. Ancak, altın ihracatı ve ithalatını tahmin etmenin 

neredeyse imkansız olması nedeniyle, bu tahminler üzerinde sadece 

altın ticareti kaynaklı yukarı ve aşağı yönlü riskler bulunduğunu da 

belirtmek gerekiyor. 

  

 

Grafik 1: 12 aylık cari denge (Milyar $) 

 

Kaynak: TCMB 

Grafik 2: Özel sektör yurtdışı borçlanması (Milyar $) 

 

Kaynak: TCMB 

Grafik 3: Dış borç çevirme oranları (6 aylık har. ort.) 

 

Kaynak: TCMB 

 Lütfen raporun sonundaki yasal uyarıları göz önünde bulundurunuz. 
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Makro Görünüm – Ödemeler Dengesi 

TABLO 1: Ödemeler Dengesi (Milyar USD); Ağustos 2020 

  

Kaynak: TCMB, Gedik Yatırım 
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YASAL UYARI  

Burada yer alan bilgiler Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından genel bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. 

Yatırım Danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri 

arasında imzalanacak Yatırım Danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve 

tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım-

satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize 

uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize 

uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez; 

içerik, haber verilmeksizin değiştirilebilir. Tüm veriler, Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından güvenilir 

olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynakların kullanılması nedeni ile ortaya çıkabilecek hatalardan Gedik 

Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu değildir. 


