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İMALAT SANAYİ KAPASİTE KULLANIM ORANI

Dün açıklanan verilere göre imalat sanayi Kapasite Kullanım Oranı, geçen yılın aynı ayına göre 0,4 puanlık
artışla %73,1 seviyesinde gerçekleşirken, mevsimsel etkilerden arındırılmış Kapasite Kullanım Oranı bir önceki aya göre 0,1 puan azalışla %74,3 oldu. Mart ayı ile birlikte imalat sanayinde ivmenin kaybolduğunu görüyoruz. Gerek TCMB’nin sıkılaştırma hamleleri gerekse TL’deki değer kayıplarının ekonomik aktiviteyi yavaşlatması beklenirken, Ocak ayında Sanayi Üretimi piyasa tahminlerinin oldukça üzerinde gerçekleşerek
bu beklentiyi desteklemedi. Takvim etkisinden arındırılmış Sanayi Üretimi Ocak ayında yıllık bazda %7.3 artarken, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış Sanayi Üretimi aylık bazda %1,1 artış kaydetti. Sanayi Üretimin’deki hızlanmanın sebebi olarak iç talepteki zayıflığa rağmen artan ihracat siparişleri ve ihracat beklentilerindeki iyileşme gösterilebilir. Bununla birlikte Tüketici Güveni’nde yaşanan bozulmanın üretim tarafında
da görülmesi beklenirken, Reel Kesim Güven Endeksi’ndeki artış sürmektedir. Önümüzdeki süreçte öncü
göstergesi olarak sayılan imalat sanayisindeki ivme kaybına paralel olarak Sanayi Üretimi’nde yavaşlamanın
gerçekleşmesi beklentimizi korumaktayız.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim
şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri
tercihlerinize uygun olmayabilir.
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Merkez Bankası, gıda fiyatlarındaki olumsuz seyir ve döviz kuru hareketlerinin gecikmeli etkilerine bağlı olarak enflasyon göstergelerinin önümüzdeki süreçte yüksek seyredeceğine ve enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar sıkı duruşunu sürdüreceğine dikkat çekmektedir. İhracattaki büyüme eğilimine rağmen, iç talepteki daralmanın ekonomik aktivite üzerindeki olumsuz etkilerinin önümüzdeki süreçte
artacağı görüşünü taşımaktayız. Bu sebeple büyüme ile sıkı korelasyonu olan sanayi üretimi beklentimizin
hız kaybedeceği görüşümüzden hareketle 2014 yıl sonu büyüme tahmin aralığımız %2-2.5 seviyesinde olmaktadır.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim
şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri
tercihlerinize uygun olmayabilir.

