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İNŞAAT MALZEMELERİ SANAYİ BİLEŞİK ENDEKSİ FAALİYETLERDEKİ
ARTIŞ VE BEKLENTİLERDEKİ İYİLEŞME İLE MART AYINDA
YÜKSELEREK 102,5 PUAN OLDU


İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi Mart ayında 1,3 puan artarak 102,5 puan
olarak gerçekleşmiştir. Böylece 2015 yılının ilk iki ayındaki gerileme yerini Mart
ayında artışa bırakmıştır. Endeks geçen yılın Aralık ayı kapanış seviyesini de aşmıştır.
Bileşik endeksteki artışta faaliyetlerde görülen hissedilir artışlar ile beklentilerdeki
iyileşme etkili olmuştur.



Faaliyetler seviyesi mevsimsellik ve beklentilerdeki iyileşme ile Mart ayında bir önceki
aya göre önemli bir artış göstermiştir. Beklenti endeksinde ise yeniden artış
yaşanmıştır. Artış daha çok yurtiçi ve yurtdışı siparişlerdeki artıştan kaynaklanmıştır.



Ekonomiye ve inşaat sektörüne ilişkin güven kaybı ise Mart ayında da yavaşlayarak
sürmüştür. İnşaat malzemeleri sektörüne ilişkin güven kaybı ise durağanlaşmıştır.



Önümüzdeki üç aya ilişkin iç ve dış sipariş beklentilerindeki hızlı artışlar inşaat
malzemeleri sanayinde bahar aylarından itibaren beklenen mevsimsel toparlanmanın
yaşanacağını göstermektedir.



Faaliyetlerde artış ve beklentilerdeki iyileşme sanayinin iyimser temkinli duruşunu
desteklemektedir.



Faaliyet endeksi Mart ayında endeks döneminin en hızlı ikinci artışını göstermiştir. En
hızlı artış geçen yılın yine Mart ayında olmuştur. Özellikle mart ayında mevsimsellik
etkisini göstermektedir. Faaliyet endeksini oluşturan tüm alt faaliyetlerde bir önceki
aya göre önemli artışlar gerçekleşmiştir. Mart ayında faaliyet endeksi geçen yılın Mart
ayı faaliyet endeksinin de 6,9 puan veya yüzde 5,9 üzerindedir. Yurtiçi satışlar ile
ihracatta bir önceki aya göre önemli artışlar olmuştur. Üretimde de önemli bir artış
gerçekleşmiştir.



Cirolarda son aylardaki durağanlık ardından Mart ayında sıçrama görülmektedir.
Cirolardaki artış sanayideki firmaları rahatlatmıştır. Tahsilat hızındaki gerileme ise
Mart ayında durağanlaşmıştır. Tahsilat hızındaki yavaşlamanın durması da sektörün
mali sağlamlığı açısından önemli bir gelişme olmuştur.



Sektördeki beklentiler ise Şubat ayındaki gerileme ardından Mart ayında yeniden
artmaya başlamıştır. Beklentiler Mart ayında 0,9 puan yükselmiştir.
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Beklenti endeksini oluşturan alt unsurlardan Türkiye ekonomisine ilişkin
beklentilerdeki gerileme Mart ayında da devam etmiştir. İnşaat malzemeleri sanayine
ilişkin beklentiler de Mart ayında 0,5 puan gerileme göstermiştir.



Buna karşın önümüzdeki üç aya ilişkin yurtiçi sipariş beklentilerinde Mart ayında 3,0
puan ile önemli bir sıçrama olmuştur. Önümüzdeki üç aya ilişkin alınan ihracat
siparişlerinde de Mart ayında önemli bir artış yaşanmıştır. Yurtiçi ve dışı
siparişlerindeki artışlara bağlı olarak önümüzdeki üç ayın üretiminde artış beklentisi
en yüksek seviyesine ulaşmıştır.



Özellikle yurtiçi ve yurtdışı piyasalardaki sipariş beklentilerinin gerçekleşmesi halinde
sanayi faaliyetlerinde bahar aylarında artış gerçekleşecektir. Faaliyetlerdeki olası artış
beklenti ve güvendeki iyileşmeyi de destekleyecektir.
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