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Sanayi Üretimi beklentilerin altında kaldı...

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre Mayıs ayında mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış Sanayi Üretimi aylık bazda beklentilerin altında kaldı ve %0.1 daraldı. (Beklenti: %0.2) %2.6’lık daralmayla madencilik ve
taşocakçılığı sektörü azalışa öncülük ederken, imalat sanayi sektör endeksi ise %1 azalış kaydetti.
Ana sanayi gruplarına baktığımızda; aylık bazda sermaye malı imalatındaki düşüş dikkat çekici. Sermaye malı
imalatı Mayıs ayında aylık bazda %5.7 azalış gösterdi.

Tablo 1. Mevsim ve Takvim Etkilerinden Arındırılmış Sanayi Üretimi (MoM)

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel
sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler 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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Takvim etkisinden arındırılmış Sanayi Üretimi yıllık bazda, %4.6 olan piyasa artış beklentisinin altında kalarak %
3.3 artış kaydetti. Takvim etkisinden arındırılmış verilerde sanayinin alt sektörleri incelendiğinde; en yüksek
artış %8.7 ile madencilik ve taşocakçılığı sektöründe gerçekleşirken, imalat sanayi %2.7 artış gösterdi.

Tablo 2. Takvim Etkisinden Arındırılmış Sanayi Üretimi (YoY)

Arındırılmamış verilere baktığımızda; Sanayi üretimi aylık bazda %3.6 beklentisinin altında kalarak %1.6, yıllık
bazda ise %1.5 artış gösterdi.
Sonuç olarak; daha önceki aylarda beklentilerin üzerinde artış gösteren sanayi üretiminde bir ivme kaybı göze çarpmaktadır. Diğer öncü göstergeler iç talepteki gerilemeyi desteklerken, ihracat rakamları dış talep artışının gücünü koruduğunu bize göstermektedir. Bununla birlikte Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından açıklanan rakamlara göre Haziran ayında en büyük ikinci ticari partnerimiz olan Irak’a yapılan ihracatın aylık bazda
%29, yıllık bazda ise %21 daralması dikkat edilmesi gereken hususlar arasında yer almaktadır. Irak’ta yaşanan
siyasi gelişmelerin olumsuz etkilerinin önümüzdeki süreçte de devam edeceği beklentisi büyümeye ilişkin
aşağı yönlü riskleri artırmaktadır.
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