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Makro Not: Sanayi üretiminde güçlü seyir sürüyor: Şubat'ta yıllık artış %9,9...
2018 yılı ilk iki ayına ilişkin sanayi üretimi verileri, ekonomik aktivitedeki olumlu seyrin sürdüğüne
işaret ediyor.
Takvim etkilerinden arındırılmış olarak sanayi üretimi Ocak’ta yıllık %12,0 ile güçlü artış
göstermesinin ardından Şubat’ta da %9,9 ile bu artış eğilimini sürdürdü. Ana sanayi grupları bazında;
ara malı, dayanıksız tüketim ve sermaye malı üretiminde güçlü seyir sürerken, dayanıklı tüketim malı
üretiminde ise gerileme görüldü.
Mart ayına ilişkin öncü verilerden imalat sanayine ilişkin bek lentileri gösteren PMI endeksi ve reel kesim
güven endeksi Mart’ta bir miktar ivme kaybetmekle birlikte, güçlü seyrini sürdürdü. Dolayısıyla veriler,
ekonomik büyümenin yılın ilk çeyreğinde de güçlü olduğunu gösteriyor.
Sanayi üretimi verisinin detaylarına bakıldığında (yıllık % değişim):


Ana sanayi grupları bazında güçlü artışlar görülüyor; sanayi üretimine en büyük katkı Şubat’ta
4,3 puan ile ara malından gelirken, dayanıksız tüketim malı +3,1, sermaye malı da +2,3 puan katkı
sağladı.
o Ara malı üretiminde güçlü artış sürüyor: Şubat: %11,3, Ocak-Şubat: %14.
o Dayanıksız tüketim malı üretiminde de güçlü artış görülüyor; 2017’de ortalama %6,8 artış
göstermesinin ardından, Ocak’ta %12,6, Şubat’ta %10,7 arttı.
o Dayanıklı tüketim malı üretiminde Şubat’ta daralma görüldü. 2017’nin ikinci yarısından
itibaren (Ekim hariç) ve 2018 Ocak ayında güçlü artışın ardından Şubat’ta üretim %1,6
daraldı. Yaşanan finansal sıkılığın bunda etkili olabileceğini değerlendiriyoruz.
o Sermaye malı üretiminde ivmelenme görülüyor. 2017 yılında ortalama %12,9 artış
göstermişti. Ocak’ta %5,9 artışın ardından Şubat’ta yıllık artış düşük bazın da etkisiyle %12,3’e
yükseldi.



Ocak ayından itibaren açıklanmaya başlanan teknolojik sınıflandırmaya göre üretim verilerinde
de bir önceki yılın düşük bazının da katkısıyla yıllık bazda yüksek artışlar görülüyor.
o Şubat’ta düşük teknolojili ürünlerin üretimi yıllık %8,5 artarken, sanayi üretimine +3,6 puan
ile en yüksek katkıyı sağlayan teknoloji grubu oldu. Orta-düşük teknoloji üretimi %12, ortayüksek teknoloji üretimi yıllık %10,1 artış gösterdi. Yüksek teknoloji ürün üretiminde artış
%17,7 ile yüksek gerçekleşmekle birlikte, katkısı +1,0 puan ile halen düşü k seyrediyor.



İmalat sanayi üretiminde güçlü artış sürüyor; Şubat yıllık artış %10,4. Sektörel gelişmelere
bakıldığında;
o Ana metal sanayi üretiminde artış sürüyor: 2017 yılı ilk iki ayında daralma gösteren ana metal
sanayi 2018 ilk iki ayında yıllık %15 artış gösterdi.
o Motorlu kara taşıtları üretimi, 2017 yılı aynı ayının yüksek baz etkisinin de katkısıyla Ocak’ta
%1 ile sınırlı artış göstermesinin ardından, Şubat’ta %10,3 artış gösterdi. Motorlu kara taşıtları
ihracatı da toplam ihracatı desteklemeye devam ediyor.
o Tekstil ve giyim eşyaları üretimi Şubat’ta da artmaya devam etti; sırasıyla %8,6 ve %11,8.
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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 hazırlanmış olan iş bu rapor ve yorumlar, kapsamı bilgiler, tavsiyeler hiçbir şekil ve surette Akbank
TAŞ ve Ak Yatırım AŞ’nin herhangi bir taahhüdünü tazammum etmediğinden, 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. Hiçbir şekil ve surette ve her ne nam altında olursa olsun, her türlü gerçek ve/veya tüzel kişinin, gerek doğrudan gerek dolayısı ile
ve bu sebeplerle uğrayabileceği her türlü doğrudan ve/veya dolayısıyla oluşacak maddi ve manevi zarar, kar mahrumiyeti, velhasıl her ne
nam altında olursa olsun uğrayabileceği zararlardan hiçbir şekil ve surette Akbank TAŞ, Ak Yatırım AŞ ve çalışanları sorumlu tutulamayacak
ve hiçbir şekil ve surette her ne nam altında olursa olsun Akbank TAŞ, Ak Yatırım AŞ ve çalışanlarından talepte bulunulmayacaktır. Bu
rapor, yorum ve tavsiyelerde yer alan bilgiler “yatırım danışmanlığı” hizmeti ve/veya faaliyeti olmayıp; 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. "Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. 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 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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