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Eylül ayında dış ticaret açığı beklentiler doğrultusunda 1,87 milyar

dolar seviyesinde gerçekleşti. Böylece yıllık dış ticaret açığı, büyümedeki

yavaşlama eşliğinde ithalattaki yıllık bazda azalmanın devam etmesi ve altın

dengesinde korunan iyileşme görünümüyle, Ağustos sonundaki 80,3 milyar

dolar seviyesinden 74,0 milyar dolar seviyesine geriledi. Yıllık dış ticaret

açığının, büyüme hızında yavaşlama, altın ithalatında normalleşme ve

kurdaki değer kaybının gecikmeli etkileri ile, baz etkisine de bağlı olarak,

düşüş trendini sürdüreceğini ve yılı 65,5 milyar dolar seviyesinde

bitireceğini tahmin ediyoruz. 2019 sonuna ilişkin beklentimiz ise 63,5

milyar dolar seviyesinde.

Altın ticaretinde iyileşme görünümü korunuyor. Ocak ayında 2 milyar

dolar üzerine yükselen ve Şubat-Mayıs döneminde 1,0-1,5 milyar dolar

bandında gerçekleşen altın ithalatı, Haziran ayından itibaren 1 milyar doların

altında kalıyor (Haz: 0,6 milyar dolar, Tem: 0,7 milyar dolar, Ağs: 0,3 milyar

dolar, Eyl: 0,5 milyar dolar). Yılın 7 aylık döneminde sınırlı kalan altın ihracatı

ise, Ağustos ayındaki 0,8 milyar dolardan sonra Eylül ayında 0,4 milyar dolar

ile altın dengesindeki iyileşme trendinin korunmasını sağlıyor.

Enerji dengesi ise dış açıktaki düşüşü yavaşlatıyor. Geçen yılın son iki

ayına kadar aylık bazda 3 milyar doların altında kalan enerji ithalatı, bu yılın

9 aylık döneminde aylık ortalama 3,2 milyar dolar ile enerji yükünde artışa

işaret ediyor. Bu çerçevede, son dönemde petrol fiyatlarında gözlenen

düşüş hareketi sonrası ulaşılan ılımlı seviyelerin korunması, dış dengede

devam etmesi beklenen iyileşme hareketinin desteklenmesi açısından

olumlu olacaktır.

Altın ve enerji hariç dış açıktaki azalma da güçlü momentumla devam

ediyor. Mayıs ayından beri 12 aylık ’çekirdek’ açıkta düşüş eğilimi

korunuyor. Nisan sonunda 37,4 milyar dolara çıkan 12 aylık açık (Haziran

2017’de 26,5 milyar dolara kadar gerilemişti), Eylül sonunda 25,3 milyar

dolar düzeyinde. Yıl sonuna kadar da düşüş eğilimini korumasını bekliyoruz.

Eylül dış ticaret verilerinin detaylarında, ihracatın ithalatı karşılama

oranının ithalattaki sert gerileme ve ihracattaki toparlanma ile aylık bazda

yükselerek %88,5 seviyesinde (Ağustos: %83,4, Temmuz: %70,1; Haziran:

%70,1; Mayıs: %64,6); 12 aylık verilerde de iyileşme görünümü hakim (Eylül:

%69,0, Ağustos: %66,9; Temmuz: %66,1; Haziran: %65,1; Mayıs: %65,0).

Altın ve enerji hariç ihracat/ithalat oranına baktığımızda ise, 2016 yılında

%79,4 olan oranın 2017’de %81,1’e çıktığını, bu yılın dokuz aylık döneminde

de yükselişini güçlendirerek %88,9’a ulaştığını izliyoruz.

AB’ye euro bazlı ihracat cephesinde de, 12 aylık kümülatif verilerde,

Ağustos ayındaki zayıf tablodan sonra Eylül ayında ciddi bir güçlenme

görüyoruz. Yıllık artış oranı Ağustos ayında indiği %4,9’dan Eylül sonunda

%6,8’e çıkıyor. Ancak, Euro bölgesinde son dönemde gözlenen yavaşlama

sinyalleri, bu olumlu gelişimin devamı açısından belirsizlik yaratıyor.
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Çekince:Bu rapor ve yorumlardaki yazılar, bilgiler ve grafikler yalnızca bilgi edinilmesi amacıyla derlenmiştir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı

hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel, imzalanacak yatırım

danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir.

Bu 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.

Halk Yatırım, bu bilgilerin doğru,eksiksiz ve değişmez olduğunu garanti etmez, bilgi eksikliği ve yanlışlığından

hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Raporda yer alan ifadeler, hiçbir şekilde alış veya satış teklifi olarak

değerlendirilemez. Halk Yatırım’ın, rapordaki bilgiler dolayısıyla ortaya çıkabilecek, doğrudan ve dolaylı kazanç ve

zararlarla ilgili herhangi bir sorumluluğu yoktur.

Bu ileti 05 Kasım 2014 tarih ve 29166 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan ve 01 Mayıs 2015 tarihinde yürürlüğü

giren “Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında” çıkan kanunun 2.Maddesi c bendinde belirtilen Ticari

Elektronik ileti kapsamında değildir.
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