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Son çeyrekte sanayi üretimi %2’lik artış ile ılımlı toparlanmaya işaret etti…
TÜİK tarafından açıklanan Aralık ayı sanayi üretim verilerine göre, takvim etkisinden arındırılmış
sanayi üretimi yıllık %1 olan piyasa artış beklentisinin hafif üzerinde %1,3 oranında arttı. Aralık
ayında arındırılmamış verilerde ise sanayi üretimi aylık ve yıllık bazda %1,2 yükseliş kaydetti.
Arındırılmamış seride beklenti %1,5 idi. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi ise
bir önceki aya göre %0,2 oranında azaldı. Böylece dördüncü çeyrekte sanayi üretimi arındırılmamış
verilerle geçen yılın aynı dönemine göre %2 artış gösterdi. Sanayi üretimi 2016 yılının ilk çeyreğinde
%5,6, ikinci çeyrekte %2,9 oranında büyüme üçüncü çeyrekte ise %3,2 daralma göstermişti.
Arındırılmamış verilerle sanayi üretimi 2016 yılı artışı %1,85 olarak gerçekleşmiş oldu.
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Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış verilerde dayanıksız tüketim malı imalatı aylık
bazda %3,2 yükseldi…
Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış ana sanayi gruplarında Aralık ayında, Kasım ayına göre tek
artış %3,2 ile dayanıksız tüketim malı imalatında gerçekleşmiştir. Diğer sanayi gruplarında ise azalış
gerçekleşmiştir.
Takvim etkisinden arındırılmış verilerde ise yıllık bazda dayanıksız tüketim malı imalatı %6,3,
sermaye malı imalatı %4,8 ve son olarak da enerji %3 artış kaydetmiştir. Yıllık bazda en yüksek
azalışlar ise %5,6 ile dayanıksız tüketim malı imalatında ve %4 ile ara malı imalatında görülmektedir.
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Ana sanayi gruplarına göre endeks ve değişim oranları (Aralık 2016)
T. Etkisinden
Arındırılmış

Arındırılmamış

Mevsim ve Takvim Etkisinden
Arındırılmış

Ana Sanayi Grupları
Yıllık
Değişim (%)

Endeks

Endeks

Toplam Sanayi

137,8

134,7

1,3

127,8

-0,2

Ara Malı İmalatı

120,5

117,8

-4,0

118,5

-1,8

Dayanıklı Tüketim Malı İmalatı

118,5

116,9

-5,6

120,7

-1,0

Dayanıksız Tüketim Malı İmalatı

142,1

138,3

6,3

128,8

3,2

132

131,6

3,0

125,4

-0,8

183,2

177,2

4,8

152,6

-0,5

Enerji
Sermaye Malı İmalatı

Endeks

Aylık
Değişim (%)

Kaynak: TÜİK

İmalat sanayinde takvim etkisinden arındırılmış verilerle yıllık artış %1,3 oldu…
Takvim etkisinden arındırılmış verilerle sanayi üretim endeksinde alt sektörlere baktığımızda yıllık
bazda elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımda %4,8, imalat sanayinde %1,3 artış
gerçekleşmiştir. Madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe ise yıllık bazda %7,5 azalış gerçekleşmiştir.
Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış verilerde imalat sanayi aynı seviyede kalırken, diğer bütün
sektörlerde aylık bazda azalış görülmektedir.
En yüksek artış temel eczacılık ürünlerinde…
Aralık ayında mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış imalat sanayi alt sektörleri incelendiğinde,
2016 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre en yüksek artış %27,3 ile temel eczacılık ürünlerinin ve
eczacılığa ilişkin malzemelerin imalatında gerçekleşti. Sonraki en yüksek artış, %8,5 ile diğer ulaşım
araçlarının imalatı ve %4,4 ile giyim eşyalarının imalatında gerçekleşti. 2016 yılı Aralık ayında bir
önceki aya göre en yüksek azalış %15,1 ile bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatında
gerçekleşmiştir. Bu azalışı %8,3 ile makine ve ekipmanların kurulumu ve onarımı ile diğer metalik
olmayan mineral ürünlerin imalatı izlemiştir.
SONUÇ:
Sanayi üretiminde Ekim ve Kasım aylarında görülen sınırlı toparlanma, Aralık ayında %1,2’lik artış
ile ılımlı seyrini sürdürmüştür. GSYH büyümesinin öncü göstergesi olarak takip edilen sanayi üretimi,
3Ç16’da %3,2 oranında küçülme gösterdikten sonra 4Ç16’da yıllık %2 oranında artış ile 2016 yılının
son çeyreğinde GSYH’nın sınırlı da olsa büyümeye geçiş yapabileceğine işaret etmiştir. OVP’de GSYİH
tahmini 2016 tahmini %4,5’ten %3,2’ye, 2017 yılı için ise %5’den %4,4’e düşürülmüştü. Hükümetin
2016 yılının son çeyreğinde almış olduğu tedbirler, hafta başında beyaz eşya ve mobilya sektörlerinde
yapılan ÖTV indirimleri ile ekonomik aktivitenin ve iç talebin arttırılmasına yönelik tedbirlerin 2017
yılının ilk aylarında ılımlı toparlanmanın devamını sağlayacağını tahmin ediyoruz. Ancak açıklanan
sanayi üretim verileri ile ekonominin 2016 yılında %2,4 seviyesinde büyüyeceğine dair beklentimizi
korumaya devam ediyoruz.
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Uyarı Notu:
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında
değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri
dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel
niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu
nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun
sonuçlar doğurmayabilir.
Bu rapor tarafımızca doğruluğu ve güvenilirliği kabul edilmiş kaynaklar kullanılarak hazırlanmış olup
yatırımcılara kendi oluşturacakları yatırım kararlarında yardımcı olmayı hedeflemekte ve herhangi bir
yatırım aracını alma veya satma yönünde yatırımcıların kararlarını etkilemeyi amaçlamamaktadır.
Yatırımcıların verecekleri yatırım kararları ile bu raporda bulunan görüş, bilgi ve veriler arasında bir
bağlantı kurulamayacağı gibi, söz konusu kararların neticesinde oluşabilecek yanlışlık veya
zararlardan kurum çalışanları ile Anadolubank A.Ş. ve Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin
herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

