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Bu raporda yer alan her türlü bilgi, değerlendirme, yorum, istatistiki şekil ve bilgiler hazırlandığı tarih itibari ile mevcut piyasa koşulları ve güvenirliğine inanılan kaynaklardan elde edilerek 
derlenmiştir ve A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından genel bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Sunulan bilgilerin doğruluğu ve bunların yatırım kararlarına uygunluğu 
tarafımızca garanti edilmemektedir. Bu bilgiler belli bir getirinin sağlanmasına yönelik olarak verilmemekte olup alım satım kararını destekleyebilecek yeterli bilgiler burada bulunmayabilir. 
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. Sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun 
sonuçlar doğurmayabilir. Bu nedenle bu sayfalarda yer alan bilgilerdeki hatalardan, eksikliklerden ya da bu bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden, yorum ve bilgilerin kullanılmasından 
doğacak her türlü maddi/manevi zararlardan ve her ne şekilde olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan dolayı A1 Capital Yatırım Menkul 
Değerler A.Ş. ile bağlı kuruluşları, çalışanları, yöneticileri ve ortakları sorumlu tutulamaz. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. 2019 Yılı 
3. Çeyrek (FX İşlemleri İçin) Karda olan hesapların oransal dağılımı: %28,97 Zararda olan hesapların oransal dağılımı: %71,03 

TCMB tarafından yayımlanan Ödemeler Dengesi Gelişmeleri-Ağustos 2019 verilerine göre, Cari işlemler hesabı, bir 

önceki yılın Ağustos ayına göre 554 milyon dolar artarak 2,604 milyar dolar fazla verdi. Bunun sonucunda, on iki 

aylık cari işlemler fazlası 5,097 milyar dolara yükseldi. Piyasa beklentisi cari dengenin 2,850 milyar dolar fazla 

vereceği yönündeydi. Hizmetler dengesi kaynaklı net girişlerin 848 milyon dolar artarak 5,216 milyar dolar ve ikincil 

gelir dengesi kaynaklı net girişlerin 73 milyon dolar artarak 100 milyon dolara yükselmesi etkili oldu. Altın ve enerji 

hariç cari işlemler fazlası ise, bir önceki yılın Ağustos ayına göre 1,083 milyar dolar artarak 5,649 milyar dolar olarak 

gerçekleşmiştir. Ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığı, bir önceki yılın aynı ayına göre 45 milyon dolar 

artarak 1,619 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Hizmetler dengesi altında yer alan seyahat kaleminden 

kaynaklanan net gelirler, bir önceki yılın aynı ayına göre 737 milyon dolar artarak 4,059 milyar dolar yükseldi. Birincil 

gelir dengesi kalemi altında yatırım geliri kaleminden kaynaklanan net çıkışlar, bir önceki yılın aynı ayına göre 353 

milyon dolar artarak 1,027 milyar dolar oldu. Finans hesabı içerisinde yer alan, doğrudan yatırımlardan kaynaklanan 

net girişler, bir önceki yılın aynı ayına göre 20 milyon dolar azalarak 825 milyon dolar olarak gerçekleşti. Portföy 

yatırımları 1,337 milyar dolar tutarında net çıkış kaydetti. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurtdışı yerleşiklerin 

hisse senedi ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında sırasıyla 512 milyon dolar ve 149 milyon dolar net satış 

yaptığı görülmektedir. Yurtiçi bankalar, uluslararası piyasalardan tahvil ihracı yoluyla 85 milyon dolar net borçlanma 

gerçekleştirdi. Diğer yatırımlarda 1,047 milyar dolar tutarında net çıkış gerçekleşmiştir. Resmi rezervler kaleminde 

254 milyon dolar net artış gözlenmiştir. Net hata ve noksan kalemi 800 milyon dolar çıkış yaşandığı görüldü. Diğer 

yatırımlarda 1,047 milyar dolar tutarında net çıkış gerçekleşti. Yurtdışından sağlanan kredilerle ilgili olarak, bankalar, 

Genel Hükümet ve diğer sektörler sırasıyla 1,762 milyar dolar, 430 milyon dolar ve 175 milyon dolar net geri ödeme 

gerçekleştirildi. 

 

Değerlendirme; 

Cari İşlemler Dengesi Ağustos ayında piyasa beklentilerin hafif altında fazla verdi. Özellikle, azalan iç talep ile 

birlikte ihracatın ve turizm gelirlerinin pozitif katkısı ile birlikte yıllıklandırılmış cari dengede Haziran-Ağustos 

döneminde fazla verilmeye devam ettiği görülüyor. Ayrıca, Enerji ve Altın gruplarının hariç tutulduğu Cari Denge’nin 

pozitif görünümün sürmesi cari denge hesabına olumlu yansımaları görülebilir. Diğer taraftan ihracata dayalı 

büyüme modelinin etkinliğinin artırılması konusunda atılan adımların cari denge verisine pozitif katkı sağlamaya 

devam edebileceğini düşünüyoruz. Fakat mevsim şartlarının etkisi ve son dönemde yurtiçi/yurtdışında yaşanan 

gelişmelerin TL ve petrol piyasasında oynaklığın yüksek seyretmesine neden olurken, 2019 yılsonunda cari 

dengede tekrar açık verilebileceğini öngörüyoruz. Açıklanan Yeni ekonomi Programında (2020-2022) Cari İşlemler 

Dengesinin 2019 yılsonu için 1,0 milyar dolar fazla vereceği ve Cari İşlemler Dengesi/GSYH ise yüzde 0,1 olacağı 

tahmin ediliyor. Açıklanan data gecikmeli bir veri olduğundan dolayı son dönemde TL varlık fiyatlamaları açısından 

etkisinin sınırlı kaldığı izleniyor.  
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