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İNŞAAT MALZEMELERİ SANAYİ BİLEŞİK ENDEKSİ SEÇİM SONUCUNA
OLUMLU TEPKİ VERDİ
Mayıs ayından bu yana gerileyen İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi Ekim ayında
yeniden ve 2,0 puan yükselmiştir. Mayıs ayından bu yana yaşanan 2 seçimin yarattığı
ortamda gerileyen Bileşik Endeks seçim sonuçları ile oluşan koşulların etkisi ile artmıştır.
Bileşik Endeksi oluşturan üç alt endeks 18 ay sonra birlikte ilk kez artış göstermiştir.
Faaliyet Endeksi bir önceki aya göre önemli bir artış göstermiştir. Eylül ayında uzun Bayram ile
beklentilerin üzerinde gerileyen faaliyetler Ekim ayında mevsimsellik ile artış göstermiştir.
Seçim sonuçları özellikle güven endeksini olumlu etkilemiş ve güven endeksi 18 ay sonra 1,9
puan yükselmiştir. Önemli ölçüde gerileyen Türkiye ekonomisine olan güven de artmıştır.
Beklenti endeksinde hızlanan gerileme yerini yeniden artışa bırakmıştır. Seçim sonuçları
beklentilerde iyileşmeye yol açmıştır.

FAALİYETLERDE ARTIŞTA MEVSİMSELLİK ETKİSİ
İnşaat Malzemeleri Sanayi Faaliyet Endeksi Eylül ayındaki gerileme ardından Ekim ayında 3,7
puan artmıştır.
Eylül ayında uzun süreli Bayram ve beklentilerdeki bozulmaya bağlı olarak zayıflayan
faaliyetler Ekim ayında mevsimsellik etkisi ile önemli ölçüde artmıştır. Buna bağlı olarak
Faaliyet Endeksi geçen yılın Ekim ayı faaliyet endeksinin 6,7 puan üzerinde bulunmaktadır.
Yurtiçi satışlarda Ekim ayında bir önceki aya göre artış olmuştur. İhracat Ekim ayında bir
önceki aya göre sınırlı bir artış göstermiştir. Üretim ve cirolar Ekim ayında hissedilir şekilde
artmıştır. Tahsilat hızındaki yavaşlama Ekim ayında da devam etmiştir. Faaliyetlerde
toparlanma eğilimi ilk işaretlerini vermektedir.

GÜVEN ENDEKSİ 18 AY SONRA İLK KEZ YÜKSELDİ
İnşaat Malzemeleri Sanayi Güven Endeksi 18 ay sonra ilk kez artmıştır. Güven endeksi bir
önceki aya göre 1,9 puan yükselmiştir. Genel seçim sonuçları ile ortaya çıkan koşullar güven
endeksindeki düşüşe son vermiştir.
Buna rağmen Ekim ayı güven seviyesi geçen yılın Ekim ayı güven seviyesinin halen 17,0 puan
altında bulunmaktadır. Güven endeksini oluşturan tüm alt değerlerde artış birlikte
yaşanmıştır.
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Özellikle Türkiye ekonomisinin genel gidişatına ilişkin güven 1,5 yıl sonra ilk kez artmıştır.
İnşaat sektörünün genel gidişatına ilişkin güven Ekim ayında 1,7 puan artmıştır. İnşaat
malzemeleri sanayi genel gidişatına ilişkin güven de Ekim ayında 2,0 puan yükselmiştir. Pazarı
sürükleyen yurtiçi pazarlardaki genel gidişatta 2,5 puanlık artış yaşanmıştır.

SEÇİM SONRASI BEKLENTİLER YENİDEN İYİLEŞTİ
Nisan ayından beri gerileyen Beklentiler Endeksi yeniden 1,8 puan artmıştır. İki seçimin
yarattığı ortamda gerileyen beklentiler ikinci seçimin sonuçlarına bağlı olarak iyileşme
göstermiştir.
18 aydır gerileyen ve çok zayıflayan Türkiye ekonomisine ilişkin beklentiler uzun süre sonra ilk
kez 2,3 puan artış göstermiştir. İnşaat malzemeleri sanayine ilişkin beklentiler de yine uzun
bir süre sonra ilk kez 2,0 puan artmıştır. Mayıs ayından beri gerileyen ve 100 puanın altına
düşen önümüzdeki üç aya ilişkin alınan yurtiçi sipariş beklentileri yeniden artmıştır.
Önümüzdeki üç aya ilişkin alınan ihracat siparişlerinde durağanlık sürmektedir. Önümüzdeki
üç ayın üretimin beklentisi yeniden artışa geçmiştir. Yatırım beklentileri de uzun süre sonra
yeniden artışa dönüşmüştür.

SONUÇ DEĞERLENDİRME
Seçim sonuçları ile güven ve beklentilerde iyileşmeler “sınırlı” ölçüde gerçekleşmiştir.
Faaliyetler ancak güven ve beklentilerde iyileşmenin kalıcı olması halinde istikrarlı olarak
artacaktır. Bu konuda yeni ekonomi yönetimi ve politikaları belirleyici olacaktır.
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