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Dış Ticaret Dengesi - Nisan 2015
İktisadi Araştırmalar Bölümü
Nisan ayında dış ticaret açığı daraldı.

Dış Ticaret
(12 aylık kümülatif, yıllık % değişim)
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Yılın ilk dört ayı itibarıyla değerlendirildiğinde, ihracat
hacminin yıllık bazda azaldığı ancak ithalattaki düşüşün daha
hızlı olması neticesinde dış ticaret açığının %18 oranında
daraldığı görülmektedir.

Altın Dış Ticareti

Nis.13

Nisan’da ihracat hacmi yıllık bazda %0,2 oranında artış
kaydederken ithalat hacmi %11,1 azalmıştır. Böylece,
Mart’ta artış kaydeden dış ticaret açığı Nisan ayında yeniden
daralmıştır. Dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre
%31,9 oranında azalarak 5 milyar USD düzeyinde
gerçekleşmiştir. Bu dönemde ihracatın ithalatı karşılama
oranı %64,7’den %73’e yükselmiştir.

ihracattaki gerilemede EUR/USD paritesindeki düşüşün
etkili olmaya devam ettiği görülmektedir. Nitekim, OcakNisan döneminde bu ülkelere yönelik ihracat dolar bazında
%7,8 azalırken euro bazında %13,6’lık artış kaydetmiştir.
Öte yandan, Nisan ayında, ivme kaybetmekle beraber
ABD’ye yönelik ihracatın artış kaydettiği görülürken, İran’a
yönelik ihracatın yıllık bazda
%30,6 oranında artması
dikkat çekmiştir.
İthalat hacmi azalmaya devam ediyor.
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Altın ihracatı ilk sıraya yerleşti.
İhraç kalemlerinin büyük bölümünde gözlenen düşüş eğilimi
Nisan ayında da devam etmiştir. Bununla birlikte, altın
ihracatındaki güçlü seyrin Nisan ayında da sürdüğü
görülmektedir. Bu dönemde, 1,4 milyar USD tutarında
gerçekleşen altın ihracatı toplam ihracat hacmine önemli
ölçüde katkıda bulunmuştur. Nitekim, altın hariç
tutulduğunda toplam ihracat yıllık bazda %10,2
azalmaktadır. Yılın ilk dört ayı itibarıyla toplam ihracatın
yaklaşık %11’ini altın ihracatı oluşturmuştur.
EUR/USD paritesi ihracat performansı üzerinde etkili
oluyor.
Türkiye’nin en önemli ihraç pazarı konumundaki Avrupa
Birliği (AB) ülkelerine yapılan ihracat dolar bazında Nisan
ayında azalmaya devam etmiştir. AB ülkelerine yönelik

Petrol fiyatlarının geçtiğimiz yıla kıyasla önemli ölçüde
düşüş kaydetmiş olması Türkiye’nin enerji faturasının
azalmasını sağlamaktadır. Bu çerçevede, en fazla ithalat
gerçekleştirilen mineral yakıtlar ve mineral yağlar kalemi
yıllık bazda %32 oranında azalmıştır. Bunun yanında, diğer
ithalat kalemlerinin genelinde kaydedilen düşüş de göze
çarpmaktadır. Öte yandan, Nisan ayında hava taşıtı
ithalatının iki kattan fazla, motorlu kara taşıtı ithalatının da
%13,7 artması söz konusu düşüşü bir miktar
sınırlandırmıştır.
Beklentiler
2015 yılında altın ihracatının toplam ihracat artışında önemli
rol oynadığı görülmektedir. Söz konusu eğilimin orta/uzun
vadede kalıcı olmayabileceği düşünülmektedir. İthalattaki
düşüşe önemli ölçüde katkı sağlayan petrol fiyatlarının
olumlu etkisinin de yılın ikinci yarısında azalarak ortadan
kalkabileceği öngörülmektedir. Bu çerçevede, 2014 yılında
olumlu bir görünüm sunan dış ticaretin bu yıl daha zayıf bir
performans sergileyeceği değerlendirilmektedir.
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Kaynak: TÜİK, Datastream

Bütün yayınlarımıza http://ekonomi.isbank.com.tr adresinden erişebilirsiniz.
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YASAL UYARI
Bu rapor Bankamız uzmanları tarafından güvenilir olduğuna inanılan kamuya açık kaynaklardan elde edilen
bilgiler kullanılmak suretiyle, sadece bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır ve hiçbir şekilde finansal
enstrümanların alım veya satımı konusunda tavsiye veya finansal danışmanlık hizmeti sağlanması olarak
yorumlanmamalıdır. Bu raporda yer verilen görüş ve değerlendirmeler, hiçbir şekilde Türkiye İş Bankası
A.Ş.’nin kurumsal yaklaşımını yansıtmamakta olup, raporu kaleme alan uzmanların kişisel görüş ve
değerlendirmeleridir. Türkiye İş Bankası A.Ş. bu raporda yer alan bilgi, görüş ve değerlendirmelerin doğru,
değişmez ve eksiksiz olması konusunda herhangi bir şekilde garanti vermemektedir. Türkiye İş Bankası A.Ş.
bu raporda yer alan bilgilerde herhangi bir bildirimde bulunmaksızın değişiklik yapma hakkına sahiptir. Bu
rapor ve içindeki bilgilerin kullanılması nedeniyle doğrudan veya dolaylı olarak oluşacak zararlardan Türkiye
İş Bankası A.Ş. hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmemektedir.
İşbu rapor üzerinde Bankamızın telif hakkı olup, Bankamızın yazılı izni alınmaksızın herhangi bir kişi
tarafından, herhangi bir amaçla, kısmen veya tamamen çoğaltılamaz, dağıtılamaz veya yayımlanamaz. Tüm
haklarımız saklıdır.

Bütün yayınlarımıza http://ekonomi.isbank.com.tr adresinden erişebilirsiniz.
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