COVERAGE KICKOFF – OTOKAR

March 30, 2015

Veri Alarmı
Sanayi Üretimi Değerlendirme – Haziran 2018
Sanayi Üretimi haziran ayında aylık bazda % 2,0 düşüş, yıllık bazda ise
% 3.2 artış gösterdi. Konsensüs beklentiler aylık bazda %0,9 daralma ve
yıllık bazda % 5,4 oranında artış yönündeydi (Önceki: Aylık -%1,6, Yıllık
+%6,5). Sanayi üretiminde aylık bazda gözlenen % 2,0 oranındaki düşüşte
başı imalat sanayiindeki daralma çekti. Sektör bazında değerlendirildiğinde,
imalat sanayi aylık %2,2 düşüş (katkı: -1,9 puan) yıllık %2,9 artış (katkı: +2,5
puan), madencilik ve taşocakçılığı aylık %5,1 düşüş (katkı: -0.2 puan) ve yıllık
%7,2 artış (katkı: +0.3 puan), elektrik, gaz ve buhar aylık %2,1 artış (katkı:
+0,2 puan) ve yıllık % 4,6 artış (katkı: +0,3 puan) gösterdi.

16 Ağustos 2018
Sanayi Üretimi
16.0%

5.0%

14.0%
12.0%

3.0%

10.0%
8.0%

1.0%

6.0%

4.0%

-1.0%

2.0%

0.0%

Toplam Sanayi

Haz.18

Nis.18

May.18

Mar.18

Şub.18

Ara.17

Oca.18

Eki.17

Kas.17

Eyl.17

Ağu.17

Haz.17

Tem.17

Nis.17

May.17

Mar.17

Şub.17

Oca.17

Takvim Etkisinden Arındırılmış (yıllık, sol eksen)
Mevsim ve Takvim Etkisinden Arındırılmış (aylık, sağ eksen)

Sektör ve Sanayi Grupları Katkı (aylık,bp)
SEKTÖRLER
Madencilik ve Taşocakçılığı

-0.24

İmalat Sanayi

-1.94

Elektrik, gaz, buhar

0.17

ANA SANAYİ GRUPLARI
Ara malı

-0.90

Dayanıklı tüketim malı

-0.28

Dayanıksız tüketim malı

-0.45

Enerji

0.15

Sermaye Malı

-0.53

Büyüme ve Sanayi Üretimi

Büyüme

2018/1

2017/3

2017/1

2016/3

2016/1

2015/3

2015/1

2014/3

2014/1

2013/3

2013/1

25.0%
20.0%
15.0%
10.0%
5.0%
0.0%
-5.0%
2012/3

Mevsim ve Takvim
Takvim Etkisinden
Etkisinden
Arındırılmış
Arındırılmış
yasal uyarıları göz önündebulundurunuz.
Aylık % Değişim
Yıllık % Değişim
-2.0%
3.2%

-5.0%

2012/1

Lütfen

Sanayi Üretimi
raporun
Haziransonundaki
2018

-4.0%

2011/3

2018 yılı 2.Çeyrek için yıllık GSYH büyüme tahminimiz % 5,1. Bugünkü
veriyle birlikte, ekonomik büyümenin en önemli öncü göstergesi olan sanayi
üretimine ait 2018 yılı 2. Çeyrek dönem verileri tamamlanmış oldu. Sanayi
üretimi yılın 2. Çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre % 5,3 oranında
artış, 2018 yılı ilk çeyreğine göre ise %0,7 oranında yavaşlama gösterdi. Diğer
bir ifadeyle, ekonomik aktivite 2018 yılı ikinci çeyreğinde yıllık bazda güçlü
BUY
seyrini korurken bir önceki çeyreğe göre bir miktar yavaşladı. Bu sonuç, bir
süredir öncü göstergelerden gelen sinyallerle de uyumlu. Çeyrek dönem
bazında ortaya çıkan yavaşlamada, TL’de gözlenen değer kayıpları ve
TCMB’nin Nisan – Haziran döneminde politika faizinde gittiği toplam 500 bp’lik
artışın önemli rol oynadığı söylenebilir. Bugünkü verinin ardından yaptığımız
ilk hesaplamalara göre 2018 yılı ikinci çeyrek büyümesini yıllık bazda %5,1
olarak tahmin ediyoruz. Hatırlatmak gerekirse, Türkiye Ekonomisi yılın ilk
çeyreğinde yıllık bazda % 7,4 oranında büyüme kaydetmişti. Dolayısıyla, yılın
ikinci çeyreği itibariyle büyümede yumuşak iniş sürecinin başlayacağı
yönündeki beklentimizi sürdürüyoruz. Söz konusu sürecin özellikle yılın ikinci
yarısı itibariyle çok daha hissedilir hâle geleceğini tahmin ediyoruz. Geçen
yılın ikinci yarısındaki büyüme performansının oluşturduğu güçlü baz etkisine
ek olarak TL’deki hızlı değer kayıpları, para politikasındaki sıkı duruşa maliye
politikasındaki sıkılaşmanın eşlik edeceği yönündeki açıklama ve uygulamalar
da yılın ikinci yarısında ekonomik büyüme performansı üzerindeki önemli
aşağı yönlü risk unsurları olarak not edilebilir. 2018 yılının tamamı için yıllık
bazda GSYH büyüme tahminimiz %4,0 seviyesinde. Türkiye’nin 2018 yılı 2.
Çeyrek GSYH büyüme rakamları 10 Eylül 2018 Pazartesi günü açıklanacak.
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Enerji hariç ana sanayi gruplarının tamamı aylık bazda daralma kaydetti.
Enerji aylık bazda % 1,6 oranında artış (katkı: +0,2 puan) gösterirken; ara malı
aylık bazda %2,3 düşüş (katkı: -0,9 puan), dayanıklı mallar % 6,4 düşüş (katkı:
-0,3 puan), dayanıksız tüketim malları % 1,6 düşüş (katkı: -0,4 puan) ve
sermaye malları %2,9 düşüş (katkı: -0,5 puan) gerçekleştirdi. Yıllık bazda ise,
dayanıksız tüketim malları, ara malları ve enerjiden sırasıyla +1,8 puan, +1,1
puan ve +0,4 puanlık olumlu katkı gözlenirken, dayanıklı tüketim malları (-0,1
puan) ve sermaye malları (-0,1 puan) negatif katkı verdi.
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YASAL UYARI
Burada yer alan bilgiler Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından genel bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır.
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. Herhangi bir yatırım aracının alımsatım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize
uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize
uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez;
içerik, haber verilmeksizin değiştirilebilir. Tüm veriler, Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından güvenilir
olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynakların kullanılması nedeni ile ortaya çıkabilecek hatalardan
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu değildir.
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