İnşaat Malzemeleri Sanayi Endeksleri Eylül Ayı Sonuçları Açıklandı:

İNSAAT MALZEMELERİ SANAYİ BİLEŞİK ENDEKSİNİ UZUN BAYRAM TATİLİ
EYLÜL AYINDA OLUMSUZ ETKİLEDİ
İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi Eylül ayında gerilemiş ve Ağustos ayındaki toparlanma
kısmen tersine dönmüştür. Ağustos ayında darbe girişimi sonrasında oluşan koşulların olumsuz
etkileri azalmış ve Ağustos tüm endekslerde bir toparlanma ayı olmuştu. Eylül ayında ise bu kez
uzun bayram tatili ile faaliyet gösterilen gün sayısının azalması yanı sıra kredi notunun düşürülmesi
gibi ekonomik ve Suriye ile Irak gibi jeopolitik gelişmeler faaliyetleri, güveni ve beklentileri olumsuz
etkilemiştir. Bileşik Endeks Eylül ayında bir önceki aya göre 2,1 puan düşmüştür. Düşüşte daha çok
faaliyetlerdeki gerileme etkili olmuştur. Güven ve beklentilerde gerilemeler ise daha sınırlı
yaşanmıştır. Buna rağmen Bileşik Endeksi oluşturan üç alt endekste de düşüş olmuştur.
Faaliyet Endeksinde Eylül Ayında Özellikle İç Satışlardaki, Üretimdeki Ve Cirolardaki Düşüş İle
Gerileme Yaşanmıştır
Faaliyetler Eylül ayında bir önceki aya göre önemli ölçüde gerilemiştir. Darbe girişimi sonrası
Ağustos ayında toparlanan faaliyetler Eylül ayında uzun bayram tatili ile bu kez önemli ölçüde
gerilemiştir. Çalışma günü sayısının azalması faaliyetleri sınırlamıştır.
Faaliyet endeksi Eylül ayında 3,2 puan düşmüştür. Faaliyet endeksi geçen yıl Eylül ayı faaliyet
endeksinin de 4,1 puan altında kalmıştır.
Eylül ayında tüm faaliyetlerde gerileme yaşanmıştır. Yurtiçi satışlarda Eylül ayında bir önceki aya
göre hızlı bir düşüş olmuştur. İhracat Eylül ayında göreceli daha sınırlı bir gerileme göstermiştir.
Üretimde özellikle iç satışlardaki düşüşe bağlı kuvvetli bir gerileme yaşanmıştır. Faaliyetlerdeki
düşüş ile cirolarda da gerileme ortaya çıkmıştır. Darbe girişimi sonrasında Ağustos ayında yaşanan
hızlı toparlanma Eylül ayında tersine dönmüş ve faaliyetler zayıflamıştır.
Güven Endeksinde Sınırlı Gerilemeler Ortaya Çıkmıştır. Güven Arayışı Sürmektedir
Eylül ayında güven endeksi Ağustos ayındaki sınırlı toparlanma ardından yeniden gerilemiştir.
Güven endeksi 1,3 puan düşmüştür. Yaşanan darbe girişimi sonrasında Ağustos ayında güven kaybı
durmuş ve sınırlı iyileşme ümit vermişti. Ancak Eylül ayında güven unsurları yeniden zayıflamıştır.
Güven seviyesi geçen yılın aynı ayının güven seviyesinin de 3,0 puan altında bulunmaktadır.
Türkiye ekonomisinin genel gidişatına ilişkin güven zayıf kalmaktadır. İnşaat sektörüne ve inşaat
malzemeleri sanayine yönelik güven ise sınırlı ölçüde gerilemiştir. Yurtiçi pazarlarına yönelik güven
ise Ağustos ayında sınırlı bir iyileşme gösterdikten sonra Eylül ayında yine zayıflamıştır. İhracat
pazarlarına yönelik güvende ise sınırlı bir kayıp olmuştur. Darbe girişimi sonrası Ağustos ayında
güven kaybının durması sevindirici olmuştur. Ancak Eylül ayında güven beklenmedik şekilde
yeniden zayıflamıştır.

Beklenti Endeksinde Düşüş Sınırlı Kalmıştır. Faaliyetlerdeki Düşüş Beklentileri De Olumsuz
Etkilemiştir. Özellikle İç Pazar Siparişleri Halen Zayıf Kalmaktadır
Beklenti Endeksi sınırlı ölçüde gerilemiştir. Faaliyetlerde görülen gerileme ve sınırlı güven kaybı ile
birlikte beklentiler de olumsuz etkilenmiştir. Beklenti endeksi Eylül ayında bir önceki aya göre 1,1
puan düşmüştür. Beklenti endeksi geçen yılın aynı dönemine göre ise 0,7 puan yukarıdadır.
Türkiye ekonomisine ilişkin beklentilerde Eylül ayında sınırlı bir gerileme yaşanmıştır. İnşaat
malzemeleri sanayine ilişkin beklentilerde de sınırlı bir gerileme olmuştur. Önümüzdeki üç aya
ilişkin alınan yurtiçi siparişleri Ağustos ayında durağan kaldıktan sonra Eylül ayında yine hissedilir
ölçüde gerilemiştir. Önümüzdeki üç aya ilişkin alınan ihracat siparişleri ise durağan kalmıştır.
Önümüzdeki üç ayın üretim beklentisinde ise iç siparişlerdeki düşüşe bağlı olarak gerileme
yaşanmıştır.
Normalleşme döneminde yılın son çeyreğinde de faaliyetler ile güven ve beklentilerde gelişmelere
göre dalgalanmalar yaşanmaya devam edecektir.
Bilgi için:
0216 322 23 00
info@imsad.org

