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Makro: İmalat sanayinde, ivme kaybına rağmen, toparlanma devam ediyor...

Yurt içinde imalat sanayi aktivitesi, ivme kaybına rağmen, toparlanmaya işaret etmeye devam ediyor.
Artan kısıtlayıcı önlemlerle Aralık ayında 50,8’e gerileyen imalat sanayi PMI endeksi, Ocak’ta 54,4’e
yükseldikten sonra, Şubat’ta da 51,7 seviyesinde gerçekleşti. Haziran ayından bu yana 50 eşik seviyesinin
üzerinde seyreden endeks, Şubat’ta da ekonomik toparlanma eğilimin devam ettiğine işaret etti. Endeks alt
detaylarına bakıldığında; yeni siparişlerdeki zayıflamaya rağmen, üretimin ve istihdamın arttığı görülüyor.
TL’deki değerlenmenin etkisiyle girdi maliyeti ve nihai ürün fiyatları enflasyonunun ise yavaşladığı
belirtiliyor.

Şubat ayı imalat sanayi PMI endeksi alt detaylarına baktığımızda;
• Yeni siparişlerde yavaşlama görülürken, yeni ihracat siparişleri son 2 aydır artışta.
• Ham madde arzında sorunlar yaşandığı belirtiliyor. Tedarik zincirindeki sıkıntılar nedeniyle, tedarik süreleri

uzamaya devam ediyor.
• Siparişlerdeki yavaşlama ve arz kısıtlarına rağmen, üretimde artış devam etti. Buna paralel, istihdam artışı

9. aya taşındı.
• TL’deki toparlanmayla enflasyonist baskılar azaldı. Girdi maliyetlerinde artış hammadde maliyetleri

nedeniyle devam etse de, Temmuz’dan bu yana en düşük hızda arttı. Nihai ürün enflasyonu ise son 10 ayın
en düşük hızında gerçekleşti.
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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.

Bu rapor Akbank Ekonomik Araştırmalar tarafından hazırlanmıştır.
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