26 Şubat 2021

Makro Bakış

Erol Gürcan
erol.gurcan@yf.com.tr
+90 (212) 334 98 37

Dış Ticaret Dengesi, Ocak 2021

Genel / Public
Dış Ticaret Dengesi (milyar dolar)



Dış ticaret açığı Ocak’ta yıllık bazda
%32,8 düşüşle 3,0 milyar dolara
gerilerken …



… 12 aylık yıllıklandırılmış dış
ticaret açığı aylık bazda %3,0
artışla 48,4 milyar dolar oldu
(Önceki: 49,8 milyar dolar).



Mevsimsellikten arındırılmış dış
ticaret açığı aylık bazda %21,7
azalarak 3,0 milyar dolar oldu.

12 Aylık Yıllıklandırılmış Dış Ticaret Dengesi (milyar dolar)

Mevsimsellikten Arındırılmış Ticaret Dengesi (milyar dolar)
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Toplam İhracat (milyar dolar)



Toplam ihracat geçen yılın aynı
ayına göre %2,3 artışla 15,0 milyar
dolara yükselirken, 12 aylık
yıllıklandırılmış rakam %0,2 artışla
170,0 milyar dolar oldu.



Sermaye ve tüketim malları ihracatı
sırasıyla yıllık bazda %0,2 ve %1,2
gerilerken; ara malı ihracatı yıllık
bazda %7,1 arttı.



Türkiye’nin toplam ihracatı içindeki
Avrupa ülkelerinin payı Ocak’ta
%55,5 oldu (2013-2020 Ortalaması:
%54,4).

İhracatın Kompozisyonu (Y/Y)

İhracatın Coğrafi Dağılımı
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Toplam İthalat (milyar dolar)



Toplam ithalat geçen yılın aynı
ayına göre %5,9 düşüşle 18,1
milyar dolara gerilerken; son 12
aylık rakam aylık bazda %0,5
azalarak 218,4 milyar dolar oldu.



Sermaye malı ithalatı yıllık bazda
%9,6 artarken; aramalı ve tüketim
malı ithalatı %8,0 ve %2,8
oranlarında geriledi.



Son 12 ayda enerji ithalatı yıllık
bazda %34,6 düşüşle 27,5 milyar
dolara gerilerken; altın ithalatı
%99,1 artışla 24,8 milyar dolara
yükseldi. Enerji ve altın hariç toplam
ithalat %4,5 artarak 166,1 milyar
dolar oldu.

İthalatın Kompozisyon (Y/Y)

Birikimli İthalat (milyar dolar)
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En Çok İhracat ve İthalat Yapılan Ülkeler (Ocak-Ekim)


Türkiye’nin Almanya’ya (ihracat
yapılan ülkeler arasında %9,7 ile en
yüksek paya sahip) yaptığı ihracat
Ocak’ta yıllık bazda %3,1 arttı.



İhracatın ithalatı karşılama oranı
Ocak’ta %83,2 oldu (2013-2020
ortalaması %73,0).



Dış ticaret ve yabancı ziyaretçi
sayısı rakamları ışığında yaptığımız
ilk hesaplamaya göre, cari açığın
Ocak’ta 4,6 milyar dolara yakın
gerçekleşebileceğini; bu rakamın
Aralık’ta
36,7
milyar
dolar
seviyesinde olan 12 aylık cari açığı,
Ocak’ta
39,4
milyar
dolara
yükselteceğini değerlendiriyoruz.

İhracatın İthalatı Karşılama Oranı

Cari Denge (milyar dolar)
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Yatırım Finansman Menkul Değerler
Meclis-i Mebusan Cad. 81 Fındıklı 34427 Beyoğlu/İstanbul
Tel: +90 (212) 317 69 00 Faks: +90 (212) 282 15 50 - 51

UYARI NOTU:
Bu e-posta mesajı ve ekleri gönderildiği kişi ya da kuruma özeldir ve gizlidir. Hiçbir şekilde üçüncü kişilere açıklanamaz ya da
yayınlanamaz. Yetkili alıcılardan biri değilseniz, bu mesajın herhangi bir şekilde ifşa edilmesi, kullanılması, kopyalanması, yayılması
veya mesajda yer alan hususlarla ilgili olarak herhangi bir işlem yapılmasının kesinlikle yasak olduğunu bildiririz. Eğer mesajın
alıcısı veya alıcısına iletmekten sorumlu kişi değilseniz lütfen mesajı sisteminizden siliniz ve göndereni uyarınız. Gönderen ve
Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş., bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu, güncelliği ve eksiksiz olduğu konusunda bir
garanti vermemektedir, içerik Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. tarafından her zaman değiştirilebilir. Bu e-posta yer alan
bilgiler “Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.” tarafından genel bilgilendirme amacı ile her türlü veri, yorum ve değerlendirmeler
hazırlandığı tarih itibariyle mevcut piyasa koşulları ve güvenilirliğine inanılan kaynaklara dayanılarak hazırlanmıştır. Bu kaynakların
kullanılması nedeni ile ortaya çıkabilecek hatalardan Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş sorumlu değildir. Burada yer alan
yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, kişilerin risk ve getiri
tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan ve hiçbir şekilde yönlendirici nitelikte olmayan içerik, yorum ve
tavsiyeler ise genel nitelikte olup, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. 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. Bu e-posta içeriğinde yer alan çeşitli bilgi ve görüşlere dayanılarak yapılacak ileriye
dönük yatırımlar ve ticari işlemlerin sonuçlarından ya da ortaya çıkabilecek zararlardan Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.
sorumlu tutulamaz. Mesajın içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından, saklanmasından, gizliliğinin korunamamasından, virüs
içermesinden ve sisteminizde yaratabileceği zararlardan Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz. Yatırım
Finansman bu mesajın içeriği ve ekleri ile ilgili olarak hukuki açıdan herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir. Teşekkür ederiz.
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