İnşaat Malzemeleri Sanayi Endeksleri Basın Özeti

Haziran 2015
Ayrıntılı Bilgi
edalga@imsad.org
0216 322 23 00

İNŞAAT MALZEMELERİ ENDEKSLERİNDEKİ İYİLEŞMEYE SEÇİM FRENİ
 İnşaat malzemeleri sanayinde Nisan ve Mayıs aylarında faaliyetlerde önemli bir
toparlanma yaşanmış ve faaliyetlerdeki artış beklentilerde ve güvende de iyileşme
yaratmıştı. Ancak beklentilerde ve güvende uzun süre sonra yaşanan iyileşme yeniden
gerilemeye dönmüştür. Seçim sonuçları ile oluşan belirsizlik nedeniyle beklentilerin ve
güvenin zayıfladığı görülmektedir.
 İnşaat Malzemeleri Bileşik Endeksi Mayıs ayında sadece 0,2 puan artarak 104,4 puan
olarak gerçekleşmiştir.
 Faaliyet Endeksi artarken, Güven ve Beklenti Endeksleri yeniden gerilemiştir.
Mevsimsellik ile faaliyetlerde artış olmasına karşın seçim sonuçları ile Beklenti ve
Güven endeksleri gerilemiştir.
 Nisan ve Mayıs aylarında faaliyetlerde yaşanan hızlı toparlanma ardından seçim
sonuçları ile ortaya çıkan belirsizlik nedeniyle zayıflayan beklentiler ve güven
faaliyetlerin de yavaşlamasına yol açarak mevsimsel toparlanmayı sınırlayabilecektir.
FAALİYETLERDE TOPARLANMA SÜRDÜ
 Faaliyet endeksi Mayıs ayında da önemli bir artış göstermiştir. Faaliyetlerde artış
mevsimsellik etkisi ile sürmüştür. İşlerde Nisan ayında başlayan hareketlenme Mayıs
ayında da kuvvetlenerek sürmüştür. Faaliyet endeksini oluşturan alt faaliyetlerde
önceki aya göre önemli artışlar gerçekleşmiştir.
 Özellikle yurtiçi satışlarda Mayıs ayında bir önceki aya göre yüksek bir artış olmuştur.
Üretimde yurtiçi satışlar ağırlıklı önemli bir artış gerçekleşmiştir. İhracat faaliyetleri de
Mayıs ayında bir miktar hareketlenmiştir. Buna karşın tahsilat hızındaki yavaşlama
Mayıs ayında da sürmüştür.
GÜVEN ENDEKSİ YENİDEN GERİLEDİ
 Güven endeksi 12 ay ardında ilk kez Nisan ayında yükselmişti. Ancak güven endeksi
geçen ayki artışın ardından Mayıs ayında yeniden 1,2 puan gerilemiştir.
 Türkiye ekonomisinin genel gidişatına ilişkin güven kaybı halen sürmektedir. İnşaat
sektörünün genel gidişatına ilişkin güven Mayıs ayında 1,1 puan azalmıştır.
 İnşaat malzemeleri sanayi genel gidişatına ilişkin güven ise Mayıs ayında 1,2 puan
gerilemiştir. Yurtiçi pazarlarda genel gidişatta 1,3 puanlık bir gerileme yaşanmıştır.
İhracat pazarları genel gidişatına ilişkin güven ise durağan kalmaya devam etmektedir.
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BEKLENTİLERDE İYİLEŞME MOLA VERDİ
 Beklentilerde Mart ve Nisan aylarında görülen iyileşme Mayıs ayında mola vermiştir.
 Mayıs ayında beklentiler geçen aya göre 0,8 puan gerilemiştir.
 Türkiye ekonomisine ilişkin beklentilerdeki gerileme Mayıs ayında devam etmiştir.
İnşaat malzemeleri sanayine ilişkin beklentiler Mayıs ayında yeniden 1,9 puan
düşmüştür.
 Önümüzdeki üç aya ilişkin yurtiçi sipariş beklentilerinde Mayıs ayında sadece 0,6 puan
artış olmuştur. Önümüzdeki üç aya ilişkin alınan ihracat siparişlerinde durağanlık
sürmektedir. Yatırım beklentileri de uzun süre sonra ilk kez gerilemiştir.
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