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Makro: Sanayi üretimi Nisan'da yıllık %10,8 arttı...
Sanayi üretimi Nisan’da yıllık %10,8 artışla yükselişini sürdürdü. Veride yılın ilk çeyreğindeki büyüme
takvim etkilerinden arındırılmış olarak %10,2 olarak gerçekleşmişti. Diğer taraftan, Mayıs ayı PMI verisinin
de 50 eşik seviyesinin altında gelmesi 2022 yılı ikinci çeyreğinde 2021 yılı yüksek baz etkisinin de katkısıyla
ilk çeyrekte gerçekleşene benzer bir performansın görülememesine yol açabilir.
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış olarak sanayi üretimi Mart’taki aylık %1,7 gerilemenin ardından
Nisan’da yatay seyretti. Aylık bazda düşüş en sert enerji sanayi grubunda görülürken bunu gıda, tekstil, ana
metal ve kimyasal ürün grupları takip etti. Sermaye malları hariç tüm ana sanayi grubu üretiminde yaşanan
gerilemeler ile bu grupların, Nisan’da endeks üzerinde 0,02 ilâ 0,85 puan arasında negatif katkı yaptıkları
görüldü. Düşüşün önlenmesinde en önemli etki ise aylık %7,6 artış ile sermaye mallarından geldi. Yıllık bazda
ise aramalı, sermaye ve dayanıksız tüketim malı ana sanayi grupları, toplam artışta en etkili kalemler oldu.
Sanayi üretimi (m.a.), Nisan’da aylık bazda değişmedi:

Ana sanayi grupları bazında; aylık bazda düşüş gösteren en önemli gruplar enerji üretimi (-0,22 puan),
dayanıklı tüketim malı üretimi (-0,07 puan) ve ara malı üretimi (-0,85 puan) oldu. Sermaye malları aylık
bazda tek pozitif katkı yapan (1,21) sanayi grubu olurken, dayanıksız tüketim malları -0,02 puanlık
katkıda bulundu.

Sektörel bazda bakıldığında; gıda ürünleri imalatı (-0,61 puan), tekstil (-0,48 puan), kimyasal ürün
imalatı (-0,44 puan), ana metal sanayii (-0,44 puan) ve elektrik üretimi (-3,25 puan) imalatında
gerçekleşen düşüşler öne çıktı. Artışta ise diğer ulaşım araçları (0,77), bilgisayar (0,49) ve eczacılık (0,12)
sektörleri aylık bazda öne çıktılar. Teknoloji bazında incelendiğinde yüksek teknolojili ürünlerin diğer
ürün gruplarındaki aylık negatif katkıyı dengelediği görüldü. Düşüşe en büyük katkı düşük (-0,59) ve
orta-yüksek teknoloji ürünlerden geldi (-0,27). Yüksek teknolojili ürünler ise +1,03 puanlık katkı ile
endeks genelinde düşüşe mani oldu.
Yıllık bazda sanayi üretimi (takvim etkilerinden arındırılmış), Nisan’da %10,8 arttı:

Ana sanayi grupları bazında; ara malı üretimi 3,9 puan ile yüksek katkı sağlamaya devam etti; yıllık
bazda %8,1 arttı. Dayanıksız tüketim malı üretimi yıllık %18,4 artışla toplam üretimi 4,2 puan (en
yüksek), dayanıklı tüketim malı üretimi %5,8 artışla 0,3 puan, sermaye malı üretimi %13,2 artışla toplam
üretimi 2,2 puan yukarı çekti. Enerjinin katkısı 0,22 puan oldu.

Sektörel bazda bakıldığında; toplam üretime en önemli katkıları giyim eşyaları (+2,8 puan), motorlu
kara taşıtları (+0,8 puan), diğer ulaşım araçları (+0,8 puan), gıda ürünleri (+0,9 puan) ve kauçuk üretimi
(+0,7 puan) verdi.
Öncü göstergeler, sanayi üretiminde olumlu seyrin Mayıs ayında bir miktar ivme kaybedebileceğine işaret
ediyor.

İmalat sanayi aktivitesine ilişkin beklentileri gösteren PMI endeksi, Nisan’daki 49,2 seviyesine paralel
Mayıs’ta da 49,2 oldu. Mayıs 2020’den beri en düşük seviyesinde bulunan endeksin yavaşlama eğilimi
üretimde altı aya, yeni siparişlerde sekiz aya ulaştı.

Reel kesim güven endeksi (m.a.) ise Nisan’daki 107,7’den 107’ye gerileyerek Ocak’tan beri sergilediği
düşüş eğilimini sürdürdü.

Kapasite kullanım oranı (m.a.) Mayıs’ta %78,1 ile Nisan’a paralel gerçekleşti.

Ticaret Bakanlığı’nın Mayıs öncü verisine göre; ihracat yıllık %15,2, ithalat ise %43,8 artış gösterdi.
Açıklanan verilere göre dış ticaret açığı Mayıs’ta yıllık bazda %157 artarak 10,7 milyar $’a yükseldi.
Önümüzdeki dönemde Rusya-Ukrayna gelişmeleri, olası yaptırımların ekonomik yansımaları ile Çin’deki Kovid19 salgınının etkilerinin tedarik zinciri üzerindeki yansımaları ve emtia fiyatlarındaki seyir takip edilmeye
devam edilecek.
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YASAL UYARI: Bu rapor ve yorumla rdaki yazılar, bilgiler ve grafikler, ulaşılabilen ilk kaynaklardan iyi niyetle ve doğruluğu, geçerliliği, etkinliği
velhasıl he r ne şekil , suret ve nam altında olursa olsun he rhangi bir karara dayanak oluşturması hususunda he rhangi bir tem inat, garanti
oluşturmadan, yalnızca bilgi edinilmesi amacıyla derlenmiştir. İş bu ra porlardaki yorumla rdan; eksik bilgi ve/veya güncellenme gibi konula rda
ortaya çıkabilecek zararla rdan 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 bilgile ri, tavsiyeleri değiş tire bilir ve/veya ortadan kaldıra bilir. Genel anlamda
bilgi vermek amacıyla genel yatırım tavsiyesi niteliğinde hazırlanmış olan iş bu rapor ve yorumla r, kapsamlı bilgiler, tavsiyeler hiçbir şekil ve
surette Akbank TAŞ ve Ak Yatırım AŞ’nin herhangi bir taahhüdünü içe rmediğinden, bu bilgilere is tinade n her türlü öze l ve/veya tüzel kişiler
tarafında n alınacak kararlar, varılacak sonuçlar, gerçekleştirilecek işlemler ve oluşabilecek her türlü riskler bizatihi bu kişile re ait ve raci
olacaktır. Bu nedenle, işbu rapor, yorum ve tavsiyelerde yer alan bilgile re dayanılarak özel ve/veya tüzel kişiler tarafından a lınacak kararlar,
varılacak sonuçla r, gerçekleştirilecek işlem ler ne deniyle oluşabilecek her türlü maddi ve manevi zarar, kar mahrumiyeti, her ne nam altında
olursa olsun ilgililer veya 3. kişilerin uğ rayabileceği doğrudan ve/veya dolayısıyla oluşacak zarar ve ziyandan hiçbir şekil ve surette Akbank
T.A.Ş, Ak Yatırım A.Ş ve çalışanları s orum lu olmayacak olup, ilgilile r, uğranılan/uğra nılacak zararlar ne deniyle hiçbir şekil ve sure tte he r ne nam
altında olursa ols un Akbank TAŞ, Ak Yatırım AŞ ve çalışanlarından herhangi bir tazminat talep etme hakkı bulunmadıklarını bilir ve kabul
ederle r. Bu ra por, yorum ve tavsiyelerde yer ala n bilgile r “yatırım danışmanlığı” hizmeti ve/veya faaliyeti olmayıp, genel yatırım da nışmanlığı
faaliyeti kapsamındadır; yatırım danışmanlığı hizmeti a lmak isteyen kişi ve kurumların, iş bu hizmeti vermeye yetkili kurum ve kuruluşla rla
temasa geçmesi ve bu hizmeti bir söz leşme karşılığında alması SPK mevzuatınca zorunludur. Yatırım da nışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar,
portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşte ri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde
sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiy ede bulunanların kişisel görüş lerine dayanmaktadır. Bu görüş ler, genel
yatırım danışmanlığı faaliyeti kapsamında genel ola rak düzenle ndiğinden, kişiye özel rapor, yorum ve tavsiyeler içe rmediğinden mali
durumunuz ile risk ve getiri tercihle rinize uygun olmayabilir. Bu nede nle, sadece burada yer alan bilgilere dayanıla rak yatırım kararı verilmes i
beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
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