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Makro: Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu: 169,5 milyar $
Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu (uzun+kısa) Kasım’da sınırlı arttı; 169,5 milyar $.
Şubat 2018’de 245,8 milyar $ ile rekor yüksek seviyeye ulaşan toplam borç, o tarihten bu yana toplam 76,4
milyar $ azaldı.
Vade dağılımına göre; kısa vadeli borç aylık olarak 0,6 milyar $ artarken, uzun vadeli borç 0,3 milyar $ azaldı.
Sektörel bazda ise;

o
o

Bankacılık Sektörü: Bankacılık sektörünün yurtdışından sağladığı kredi borcu Kasım’da aylık sınırlı
azaldı: 66,1 milyar $ seviyesinde.
Uzun vadeli borçlar aylık 0,4 milyar $ azaldı; toplam uzun vadeli borç 60,1 milyar $ seviyesinde.
Kısa vadeli borçlar aylık 0,2 milyar $ arttı; toplam kısa vadeli borç 6,0 milyar $ .


o
o

Reel sektörün yurtdışı kredi borcu ise Kasım’da aylık sınırlı artış gösterdi; 92,6 milyar $ seviyesinde.
Uzun vadeli borçlar yatay; toplam borç 91,2 milyar $.
Kısa vadeli borcu ise aylık 0,1 milyar $ ile sınırlı arttı; 1,4 milyar $ seviyesinde.



Bankacılık dışı finansal kurumların yurtdışı kredi borcu Kasım’da sınırlı artışla 10,7 milyar $ seviyesinde.

Özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcunun 1 yıla kadar olan vade dağılımına bakıldığında (Kasım
itibariyle); Ocak-Kasım 2021 döneminde ödenecek toplam borç 36,2 milyar $. Bu tutarın 21,6 milyar $’ı
bankalara, 11 milyar $’ı reel sektöre ve 3,6 milyar $’ı ise bankacılık dışı finansal kurumlara ait. Aylık bazda ise
Haziran’da yapılacak 6,4 milyar $ ve Kasım’daki 5,9 milyar $ ödemeler öne çıkıyor.
Özel Sektörün Yurtdışından Sağladığı Kredi Borcu (milyar $)

Özel Sektörün Yurtdışı Kredi Borcunun 1 Yıla Kadar Vade Dağılımı (Kasım itibariyle, milyar $)
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YASAL UYARI: Bu rapor ve yorumlardaki yazılar, bilgiler ve grafikler, ulaşılabilen ilk kaynaklardan iyi niyetle ve doğruluğu, geçerliliği, etkinliği
velhasıl her ne şekil , suret ve nam altında olursa olsun herhangi bir karara dayanak oluşturması hususunda herhangi bir teminat, garanti
oluşturmadan, yalnızca bilgi edinilmesi amacıyla derlenmiştir. İş bu raporlardaki yorumlardan; eksik bilgi ve/veya güncellenme gibi konularda
ortaya çıkabilecek zararlardan Akbank TAŞ, Ak Yatırım AŞ ve çalışanları sorumlu değildir. Akbank TAŞ ve Ak Yatırım AŞ her an, hiçbir şekil ve
surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın söz konusu bilgileri, tavsiyeleri değiştirebilir ve/veya ortadan kaldırabilir. Genel anlamda
bilgi vermek amacıyla genel yatırım tavsiyesi niteliğinde hazırlanmış olan iş bu rapor ve yorumlar, kapsamlı bilgiler, tavsiyeler hiçbir şekil ve
surette Akbank TAŞ ve Ak Yatırım AŞ’nin herhangi bir taahhüdünü içermediğinden, bu bilgilere istinaden her türlü özel ve/veya tüzel kişiler
tarafından alınacak kararlar, varılacak sonuçlar, gerçekleştirilecek işlemler ve oluşabilecek her türlü riskler bizatihi bu kişilere ait ve raci
olacaktır. Bu nedenle, işbu rapor, yorum ve tavsiyelerde yer alan bilgilere dayanılarak özel ve/veya tüzel kişiler tarafından alınacak kararlar,
varılacak sonuçlar, gerçekleştirilecek işlemler nedeniyle oluşabilecek her türlü maddi ve manevi zarar, kar mahrumiyeti, her ne nam altında
olursa olsun ilgililer veya 3. kişilerin uğrayabileceği doğrudan ve/veya dolayısıyla oluşacak zarar ve ziyandan hiçbir şekil ve surette Akbank
T.A.Ş, Ak Yatırım A.Ş ve çalışanları sorumlu olmayacak olup, ilgililer, uğranılan/uğranılacak zararlar nedeniyle hiçbir şekil ve surette her ne nam
altında olursa olsun Akbank TAŞ, Ak Yatırım AŞ ve çalışanlarından herhangi bir tazminat talep etme hakkı bulunmadıklarını bilir ve kabul
ederler. Bu rapor, yorum ve tavsiyelerde yer alan bilgiler “yatırım danışmanlığı” hizmeti ve/veya faaliyeti olmayıp, genel yatırım danışmanlığı
faaliyeti kapsamındadır; yatırım danışmanlığı hizmeti almak isteyen kişi ve kurumların, iş bu hizmeti vermeye yetkili kurum ve kuruluşlarla
temasa geçmesi ve bu hizmeti bir sözleşme karşılığında alması SPK mevzuatınca zorunludur. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar,
portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde
sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, genel
yatırım danışmanlığı faaliyeti kapsamında genel olarak düzenlendiğinden, kişiye özel rapor, yorum ve tavsiyeler içermediğinden mali
durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi
beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
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