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Ocak ayında İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi’nde mevsimsellik etkisi ile zayıflayan
faaliyetler nedeniyle gerileme yaşandı. Bileşik Sanayi Endeksi Ocak ayında 1,5 puan düştü. Bileşik
endeks son altı aydır 100 puanın altında kalmaya devam ediyor.
Bileşik Endeks, Ocak ayında yaşanan küresel ekonomik gelişmeler, jeopolitik riskler ve ekonomik
belirsizliklerden de olumsuz etkilendi. Bileşik Endeksi oluşturan üç alt endeks birlikte gerileme
gösterdi.
Faaliyetler Mevsimsellik ve Kötü Hava Şartlarından Olumsuz Etkilendi
Faaliyet Endeksi, Ocak ayında en çok düşen endeks oldu. Kötü hava koşulları ile mevsimsellik iç
satışlar dahil tüm faaliyetlerin zayıflamasına yol açtı. Faaliyet endeksi Ocak ayında 4,2 puan geriledi.
Ocak ayında tüm faaliyetler mevsimsellik etkisi ile birlikte hissedilir şekilde geriledi. Yurtiçi satışlarda
Ocak ayında bir önceki aya göre önemli bir gerileme oldu. İhracattaki gerileme Ocak ayında da sürdü.
Üretim ve cirolar iç ve dış satışlardaki gerilemeye bağlı olarak düştü.
Mevsimsellik ile kötü hava koşulları ve ekonomide yaşanan dalgalanmalar faaliyetleri Ocak ayında
olumsuz etkiledi. Bununla birlikte Ocak ayında faaliyet endeksi geçen yılın Ocak ayı faaliyet
endeksinin 3,5 puan üzerinde gerçekleşti.
Güven Endeksi Dip Seviyelerde Durağanlaşıyor
Ocak ayında güven endeksinde gerileme çok sınırlı kaldı. Güven endeksi gerilediği en düşük
seviyelerde giderek durağanlaşıyor. Güven endeksi son üç aydır sınırlı ölçüde gerilemekle birlikte
endekslerin ulaştıkları dip seviyelerde giderek durağanlaştıkları görülüyor. Güven endeksi Ocak
ayında bir önceki aya göre 0,4 puan düştü. Yılbaşından itibaren yaşanan küresel dalgalanma,
jeopolitik gelişmeler ve ekonomi politikalarına ilişkin kaygılar ile güven endeksleri zayıf kaldı.
Güven endeksini oluşturan alt değerlerde sınırlı gerilemeler yaşandı. Türkiye ekonomisinin genel
gidişatına ilişkin güven 0,6 puan düştü. Ekonomik güven halen zayıf durumda. İnşaat malzemeleri
sanayi genel gidişatına ilişkin güven ise durağanlaştı. İhracat pazarlarına yönelik güven ise dip
noktasından toparlanma arayışı içine girdi.
Beklentiler İyileşme İçin Koşulların Oluşmasını Bekliyor
Beklenti endeksindeki sınırlı gerileme ve durağanlaşma da bir sonraki toparlanmanın işareti olarak
değerlendirilmelidir. Beklentiler Endeksi yaşanan olumsuz gelişmelere karşın durağan kalmaya devam
ediyor. Çok sınırlı gerilemeler beklentilerdeki iyileşme potansiyelini yansıtıyor.
Türkiye ekonomisine ilişkin beklentiler zayıf ve durağan kaldı. Gündemin ekonomiyi ikinci planda
bırakması ekonomik beklentileri sınırlıyor. İnşaat malzemeleri sanayine ilişkin beklentiler en düşük
seviyelerinde durağanlaştı. Önümüzdeki üç aya ilişkin alınan yurtiçi sipariş beklentilerdeki gerileme
daha çok mevsimsellik etkisini yansıtıyor. Önümüzdeki üç ayın üretim beklentisi ise yeniden bir
toparlanma gösterdi. Mevsimsellik etkisinin sona ermesi ardından üretim artışı bekleniyor.
Mevsimselliğin olumsuz etkilerinin sona ermesi ardından jeopolitik ve siyasi risklerin de azalması
halinde özellikle faaliyetlerden başlayarak endeksler de iyileşme bekleniyor.
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