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Dış Ticaret Dengesi
Temmuz 2018
Dış ticaret açığı yıllık bazda %32,6 oranında daraldı.
Temmuz’da ihracat yıllık bazda %11,6 oranında artarken,
ithalat %6,7 geriledi. Dış ticaret açığı bu dönemde %32,6
ile Kasım 2015’ten bu yana gözlenen en hızlı düşüşünü
kaydederek 6 milyar USD düzeyinde gerçekleşti. Temmuz
2017’de %58,7 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı bu
yılın aynı döneminde %70,2’ye çıktı.
Mevsimsellikten arındırılmış verilere göre de dış ticaret
dengesinde önceki aylara kıyasla iyileşme gözleniyor. Söz
konusu verilere göre ihracat aylık bazda %5,1 oranında
artarken, ithalat %1,3 azaldı.
12 aylık kümülatif verilere göre ise dış ticaret açığı
genişlemeye devam ediyor. Söz konusu verilere göre
ihracat hacmi Temmuz’da yıllık bazda %8,1 yükselerek
163,3 milyar USD, ithalat hacmi ise %15,4 oranında artarak
247 milyar USD oldu. Bu dönemde 12 aylık dış ticaret açığı
yıllık bazda %32,9’luk artışla 83,7 milyar USD düzeyinde
gerçekleşti.
Demir çelik ihracatı hızlı yükseldi.

Tüketim malı ithalatı yıllık bazda %15,3 azaldı.
Temmuz’da yatırım malı ithalatı %9, ara malı ithalatı %4,5
oranında daraldı. Tüketim malı ithalatındaki düşüşün de
hız kazanarak yıllık bazda %15,3 olduğu izlendi. Tüketim
malı ithalatındaki düşüşte otomotiv sektörünün önemli rol
oynadığı görülüyor.
Geniş Ekonomik Sınıflandırmaya Göre İthalat
(yıllık % değişim)
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En fazla ihracatı yapılan ilk 10 kalemden 9’unda yıllık bazda
artışlar kaydedildi. Motorlu kara taşıtları ihracatı %15,3,
kazanlar ve makineler ihracatı %22,3 oranında arttı.
İhracatımızda üçüncü sırada yer alan demir çelik ihracatı
da %77,9 ile güçlü artış kaydetti. Altın ihracatının yer aldığı
kıymetli taşlar ve metaller kaleminde ise %60,3’lük bir
düşüş gözlendi. Temmuz’da parasal olmayan altın ihracatı
yıllık bazda %87,3 daralarak 120,6 milyon USD oldu.
Altın ithalatı geriliyor.
Parasal olmayan altın ithalatının Temmuz’da art arda 3.
ayında da yıllık bazda hızlı bir şekilde gerilemesi dış ticaret
dengesini olumlu etkiledi. Bu dönemde altın ithalatı yıllık
Net Altın İthalatındaki Yıllık Değişim
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AB ülkelerine yönelik ihracat artmaya devam ediyor.
AB ülkelerine yönelik ihracatımız artmayı sürdürürken,
Yakın ve Orta Doğu ülkelerinin ihracatımızdaki payı
azalmaya devam ediyor. Ülkeler özelinde incelendiğinde
korumacı ticaret politikalarının etkisiyle ABD ile olan ticaret
hacmimizdeki artışın belirgin şekilde hız kestiği izleniyor.
Beklentiler...
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bazda %73,1 daralarak 729 milyon USD düzeyinde
gerçekleşti. Petrol fiyatlarındaki yükselişle birlikte enerji
ithalatı ise dış ticaret açığı üzerinde yukarı yönlü baskı
yaratmaya devam ediyor. %20’lik pay ile en fazla ithalatı
yapılan kalem olan mineral yakıtlar ve yağlar ithalatı yıllık
bazda %41 artarak 4,1 milyar USD oldu. Bu dönemde ton
bazında bakıldığında da ham petrol ithalatının 8 ayın
ardından ilk kez yıllık bazda artış kaydettiği izleniyor.

Temmuz ayında enerji faturasındaki yükselişe rağmen net
altın ithalatında kaydedilen düşüşün de desteğiyle dış
ticaret dengesinde son birkaç yılın en olumlu performansı
izlendi. Önümüzdeki dönemde başta petrol olmak üzere
emtia fiyatlarının ve altın ticaretinin yanı sıra ekonomik
aktivitede gözlenen yavaşlama eğilimi ile korumacı ticaret
önlemlerinin olası etkileri dış ticaret gelişmeleri açısından
önem taşımayı sürdürecek.
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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.
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