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MEVSİMSELLİK İLE BİLEŞİK ENDEKS GERİLERKEN BEKLENTİLERDE TOPARLANMA İŞARETLERİ
GELİYOR
İnşaat malzemeleri sanayi bileşik endeksi Ocak ayında 1,0 puan gerileyerek 102,6 puan
olarak gerçekleşti. Endeksteki gerilemenin ana kaynağı mevsimsellik ile birlikte yavaşlayan
faaliyetler oldu. Güven kaybı Ocak ayında da sürerken, önümüzdeki üç aya ilişkin beklentiler
beş ay sonra yeniden ilk kez artmış ve bileşik endeksi desteklemiştir.
Ocak ayında Mevsimsellik İle Birlikte Tüm Faaliyetlerde Yavaşlama ve Gerileme Yaşandı
İnşaat sektörü mevsimsellikten ve zorlu kış şartlarından en çok etkilenen sektördür. Ocak
ayında mevsimsellik etkileri önemli ölçüde yaşanmış olup inşaat malzemeleri sanayindeki
tüm faaliyetler de yavaşlamıştır. Beklentilere paralel bu yavaşlama sonucu faaliyet endeksi
2,7 puan düşerek 120,9 puan olarak gerçekleşmiştir.
Yurtiçi satışlarda ve ihracatta bir önceki aya göre gerileme yaşanmıştır. Buna bağlı olarak
üretim ve cirolarda da geçen aya göre gerilemeler ortaya çıkmıştır. Tahsilat hızındaki
yavaşlama Ocak ayında da sürmüştür.
Genel Güven Endeksi Gerilerken Sanayiye Duyulan Güven Kaybı Sona Erdi
Güven endeksi Ocak ayında da 1,0 puan düşmüş ve gerileme dokuzuncu ayına girmiştir.
Güven endeksi 86,2 puana inmiştir. Güven endeksi ölçülen 4 endeks içinde en düşük endeks
verisine sahip olmayı sürdürmektedir. Ocak ayında ekonomide yaşanan tartışmalar ve döviz
kurlarındaki hareketlenme ekonomiye olan güveni olumsuz etkilemiştir.
Buna karşın inşaat malzemeleri sanayi ve yurtiçi pazarlar ile yurtdışı pazarların genel
gidişatına ilişkin güven daha durağan bir eğilim göstermektedir.
Yurtiçi ve İhracat Siparişlerinde Toparlanma Beklenti Endeksinde Artışa Yol Açtı
Önümüzdeki üç aya ilişkin genel beklentileri ölçen inşaat malzemeleri sanayi beklenti endeksi
dört ay sonra yeniden 0,9 puan artmıştır.
Beklenti endeksindeki artışa yurtiçi siparişlerindeki 1,3 puan ve ihracat siparişlerindeki 1,0
puanlık artış yol açmıştır. Aylardır durağan giden yurtiçi ve yurtdışı sipariş beklentileri
önümüzdeki üç aya ilişkin olarak artmıştır. Buna bağlı olarak inşaat malzemesi sanayine
ilişkin beklentilerdeki gerileme Ocak ayında durmuştur.
İnşaat malzemeleri sanayinde yurtiçi ve yurtdışı siparişlerdeki artış beklentisine bağlı olarak
önümüzdeki üç ay içinde sanayi üretiminde de hissedilir bir artış olacağı beklenmektedir.
Dışsal Şoklar Olmazsa İnşaat Malzemeleri Sanayinde Toparlanma Hızlanabilir
İnşaat malzemeleri sanayinin kendi dinamikleri içindeki göstergeler toparlanma işaretleri
vermektedir. Ancak yaşanan dışsal şoklar nedeniyle genel ekonomiye ilişkin güven ve
beklentilerdeki zayıflama toparlanmayı sınırlamaktadır. Buna rağmen mevsimsellik etkisi ile
birlikte önümüzdeki aylarda faaliyetlerde toparlanma artacaktır.

