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Makro: Güven endeksleri Temmuz ayında da artış gösterdi
Ekonomik aktiviteye ilişkin öncü göstergeler Haziran ayının ardından Temmuz’da da artış gösterdi. Reel
kesim ve sektörel güven endeksleri (m.a.) arttı, kapasite kullanım oranında da (m.a.) yükseliş görüldü.
• Reel kesim güven endeksi (m.a.) son iki aydır artış gösteriyor. Endeks, Temmuz’da aylık 2,3 puan artarak
112,1’e yükseldi; Ekim 2017’den bu yana en yüksek seviye. Endeks, Ağustos 2020’den bu yana 100
seviyesinin üzerinde.
• Endeksin alt detaylarına bakıldığında;
o Gelecek üç aya ilişkin ihracat sipariş endeksinde artış devam etti. Endeks son üç aydır artış
göstermekte olup, bu artışta dış talepteki toparlanma etkili olmaya devam ediyor.
o Son iki ayda toplam siparişler ve ihracat siparişlerinin seyri TCMB’nin bir süredir ortaya koyduğu iç
talepteki yavaşlama ve dış talepteki güçlü seyir görüşünü destekler nitelikte.
o Gelecek 3 aya ilişkin toplam istihdam beklentileri ve yatırım harcamalarına ilişkin beklenti
endekslerinde de artış devam etti. Ayrıca genel gidişata ilişkin beklentiler son üç aydır olumlu
seyrediyor.
• Kapasite kullanım oranı (m.a.) artış devam etti; Temmuz’da %76,4 ile pandeminin başladığı Şubat
2020’den bu yana en yüksek seviyesinde gerçekleşti. KKO, Nisan 2020’de %61,9 seviyesine gerilemiş idi.
• Sektörel güven endekslerinde de iyileşme devam etti.
o Hizmetler sektörü endeksi (m..) son iki ayda toplam 12,6 puan ile güçlü artış gösterdi. Endeks,
114,8 ile Şubat 2020’den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.
o Perakende ticaret sektörü güven endeksi de (m.a.) son iki ayda toplam 8,8 puan arttı; 109,6
seviyesinde gerçekleşti
o İnşaat sektörü endeksi (m.a.) son üç aydır artış eğiliminde; Temmuz’da 86,3’e yükseldi ancak
halen 100 seviyesinin altında. Endeks salgının ilk aylarında (Nisan 2020) 50,9 seviyesine gerilemiş
(serinin en düşük değeri), ardından kademeli toparlanma göstermiş idi. Temmuz’da 99,3 ile Ağustos
2017’den bu yana en yüksek seviyesine ulaşmıştı. Ağustos 2020- Nisan 2021 döneminde ise düşüş
gösterdi.

“Sektörel güven endeksleri 0-200 aralığında değer alabilmekte, endeksin 100'den büyük olması sektörün
mevcut ve gelecek döneme ilişkin iyimserliğini, 100'den küçük olması ise kötümserliğini göstermektedir.”
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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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