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İNŞAAT MALZEMELERİ SANAYİ BİLEŞİK ENDEKSİ ŞUBAT AYINDA
101,2 PUAN İLE EN DÜŞÜK SEVİYESİNE GERİLEDİ


İnşaat malzemeleri sanayi bileşik endeksi ölçülmeye başlandığı 2013
yılı Ağustos ayından bu yana 2015 yılı Şubat ayında gerilediği 101,2
puan ile en düşük seviyesine inmiştir.



İnşaat malzemeleri sanayinde mevcut faaliyetler ile güven seviyesini ve
önümüzdeki üç aya ilişkin beklentileri ölçen inşaat malzemeleri sanayi
bileşik endeksi Şubat ayında 1,4 puan gerilemiştir.



Geçen yılın ilk üç ayında yaşanan olumsuz siyasi gelişmeler ile 2014
Ocak ayında bileşik endeks 101,5 puana kadar inmiş ve endeksin en
düşük seviyesini oluşturmuştu. 2015 Şubat ayında ise endeks 101,2
puana inerek geçen yılın Ocak ayı dip seviyesinin de altına inmiştir.



Şubat ayında güven ve beklentilerde önemli gerileme yaşanırken
faaliyetler durağanlaşmış ve bir önceki aya göre değişmemiştir.



İnşaat malzemeleri sanayinde faaliyetler beklentilerdeki gerileme ve
mevsimsellik-zorlu kış koşulları ile zayıf kalmıştır.



Yurtiçi satışlar değişmez iken ihracatta çok sınırlı artış yaşanmıştır.
Cirolarda durağanlık oluşmuştur. Üretim seviyesinde de sınırlı bir artış
gerçekleşmiştir.



Tahsilat hızındaki gerileme ise artarak devam etmektedir ve önemli bir
sorun haline gelmeye başlamıştır.



İnşaat malzemeleri sanayi güven endeksi ise Şubat ayında 2,7 puan
birden gerilemiştir. Güven endeksi geçen yılın Şubat ayının 8,9 puan
altına inmiştir. Ekonomiye ve inşaat sektörüne duyulan güvende
gerileme Şubat ayında hızlanmıştır.



Yurtiçi pazarlarda genel gidişata ilişkin güven ise daha sınırlı ve
kademeli bir gerileme içinde kalmıştır. İhracat pazarları genel gidişatına
ilişkin güven ise göreceli pozitif kalmaya çalışan tek güven alanı
olmuştur.
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Yeni yıla yükselerek başlayan beklentiler ise Şubat ayında yeniden
gerilemiştir. Beklenti endeksi 95,4 seviyesi ile 2013 Ağustos ayından bu
yana ki en düşük seviyesine gerilemiştir.



Genel ekonomi ve inşaat sektörüne ilişkin beklentilerdeki gerilemeye
uzun sürenin
ardından ilk
kez
inşaat malzemeleri sanayi
beklentilerindeki düşüş eklenmiştir.



Önümüzdeki üç aya ilişkin yurtiçi ve yurtdışı sipariş beklentileri de
durağanlaşmaya başlamıştır.



Siparişlerdeki durağanlık Bahar aylarında beklenen mevsimselliğin de
destekleyeceği canlanmanın sınırlı kalmasına yol açabilecektir.
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