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2. ÇEYREK SANAYİ ÜRETİMİ ARTIŞI %2.1, ÖNCEKİ %1.7
Bugün yayınlanan sanayi üretim endeksine göre sanayi üretimi
Haziran ayında mevsimsellikten arındırılmış bazda önceki aya göre
%0.4 daralma gösterdi. Piyasa beklentisi %0.4 artış yönündeydi.
Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi artışı ise geçen seneye
göre %3.4 oldu. Bu oran da Bloomeberg anketindeki %3.6’lık piyasa
beklentisinin ve önceki ay görülen %3.5’lik büyümenin altında. GSYH
verilerini temsil gücü zayıflasa da GSYH büyümesi tahmin modelimize
girdi niteliği taşıyan arındırılmamış sanayi üretimi Haziran ayında
bayram günlerinin etkisiyle önceki senenin aynı ayına göre %3.6
düşüş gösterdi.

Üretim artışının nereden kaynaklandığına göz atacak olursak sermaye
malı imalatındaki artışlar ön plana çıkıyor. Takvim etkisinden
arındırılmış verilere göre sermaye malı üretimi artışı geçen seneye
göre %11.4 olmuş. Önceki ay artış oranı %2.5. Öte yandan
önümüzdeki dönem yatırımlarla ilgili fikir vermesi açısından yakından
takip ettiğimiz makina ve techizat üretimi %3.8’lik imalat sanayi üretimi
artışının altında kalarak geçen seneye göre %3.0 büyümüş. İhracat
ağırlıklı sektörlerden tekstil, ana metal ve kimya sanayi üretimleri de
%1.3, %2.1, %-1.9 ile zayıf performans göstermiş. Otomotiv sanayi
üretimi yine kuvvetli ancak %9.2’lik büyüme oranı önceki ayın
%15.7’sinin altında kalmış. Ayrıca inşaat sektörüne yönelik ürünlerin
yer aldığı metalik olmayan diğer maddeler imalatı (cam, seramik,
çimento vb) ve metal eşya sanayi (metal yapı parçaları, kapı, pencere,
radyatör vb) üretimi %4.6 ve %12.8 gibi yüksek oranlarda artış
göstermiş.
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Çeyreksel bazda takvim etkisinden arındırılmamış yani GSYH
hesabına girdiği haliyle 2. çeyrekte sanayi üretimi artışı %2.1 olarak
gerçekleşti. Bu oran önceki çeyrekteki %1.7’nin üzerinde. Daha önce
kapasite kullanımı, reel kesim güven endeksi ve kredi büyümesi
verileri de önceki çeyreğe göre daha kuvvetli bir büyüme
performansına işaret etmişti. Yeni verilerle simditahmin.com’un yıldan
yıla 2. çeyrek GSYH büyüme tahminini %5.53 olarak revize ettik.
Yıldan yıla 3. çeyrek büyümesini de yine güçlü olmasını bekliyoruz.
Şu andaki yıldan yıla 3. çeyrek tahminimiz %6.22.

