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Makro: Sanayi üretimi Ağustos'ta yıllık bazda %13,8 arttı...

Meryem Çetinkaya

Temmuz’da köprü günü etkisinin de katkısıyla yavaşlayan sanayi üretimi artışı, Ağustos’ta yeniden ivme kazandı.
Temmuz’da aylık bazda %3,4 daralan sanayi üretimi (mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış) Ağustos’ta %5,4
artarken, yıllık bazda artış (takvim etkisinden arındırılmış) %9,7’den %13,8’e yükseldi. Aylık bazda artışa en önemli
katkılar sırasıyla sermaye malı ve ara malı üretiminden gelirken, yıllık artışta ara malı üretimi öne çıktı. Eylül ayına
ilişkin öncü göstergeler olumlu bir görünüm ortaya koymaya devam ederken, arz sıkıntıları kaynaklı gelişmeler,
yükselen emtia fiyatları ve toplam talepteki normalleşmenin etkisi gelecek dönemde takip edilecek başlıca
unsurlar.

Sanayi üretimi (m.a.), Ağustos’ta aylık bazda %5,4 arttı:
• Ana sanayi grupları bazında; aylık artışa tüm kalemler pozitif katkı sağlarken, sermaye malı üretimi 2,8 puan,

ara malı üretimi 1,9 puan, dayanıksız tüketim malı üretimi 0,6 puan ile öne çıktı. Enerji ve dayanıklı tüketim malı
üretimi kaynaklı katkı sınırlı oldu.

• Sektörel bazda bakıldığında; diğer ulaşım araçları (+0,9 puan), tekstil ürünleri (+0,7 puan) ve kauçuk ve plastik
ürünleri (+0,6 puan) üretimindeki artışlar toplam üretime yüksek katkı yaptılar.

Yıllık bazda sanayi üretimi (takvim etkilerinden arındırılmış), Ağustos’ta %13,8 arttı:
• Ana sanayi grupları bazında; ara malı üretimi toplam üretime 6,2 puan ile en yüksek katkıyı sağlamaya devam

etti; yıllık bazda %15,4 arttı. Sermaye malı üretimi %20,5’luk artışla toplam üretimi 3,4 puan, dayanıksız tüketim
malı üretimi yıllık %9,8 artışla toplam üretimi 2,6 puan, enerji üretimi %9,3 artışla 1,1 puan, dayanıklı tüketim
malı üretimi %8,3 artışla 0,4 puan yukarı çekti.

• Sektörel bazda bakıldığında; toplam üretime en önemli katkılar giyim eşyaları (+1,7 puan), tekstil ürünleri (+1,6
puan), motorlu kara taşıtları (+1,2 puan), diğer makine ve ekipman (+1,2 puan), ana metal sanayi (+1,1 puan)
üretimlerinden geldi.

Öncü göstergeler, sanayi üretiminde olumlu seyrin, ivme kaybına rağmen, Eylül’de devam edebileceğine işaret
ediyor.
• İmalat sanayi aktivitesine ilişkin beklentileri gösteren PMI endeksi, Eylül’de 54,1’den 52,5’e geriledi.
• Reel kesim güven endeksi (m.a.) 112,2’den 113,3’e yükseldi.
• Kapasite kullanım oranı %76,8’den %77,8’e yükseldi.
• Elektrik tüketimi, yıllık bazda %4,5 arttı.
• Gümrük ve Ticaret Bakanlığı öncü verilerine göre ise; Eylül’de yıllık bazda ihracat %30, ithalat %12,2 arttı.

Sanayi Üretimi (yıllık % değişim) vs İmalat Sanayi PMI Endeksi

https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/19f07f9e-07c5-4dba-bc8b-67a1876ea467/Kutu_4.1_2019-4.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-19f07f9e-07c5-4dba-bc8b-67a1876ea467-mUwTTj3


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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