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Hatırlanacağı üzere, güçlü çıkan Temmuz verilerinin analizine

yönelik yazımızı ’Sanayinin katkısı devam ederken, daha zayıf

görünüme geçiş işaretleri’ başlığı ile vermiştik. Nitekim, Ağustos

ayında, hem bayram tatiline bağlı işgünü kaybı hem de finansal

dalgalanmanın etkisiyle, düzeltilmemiş verilerde yıllık bazda

%11,0’lık sert bir düşüş yaşandı (beklentimiz %5,6, piyasa

beklentisi %7,5 düşüşler yönündeydi). Ancak, takvim etkilerinden

arındırdığımızda %1,7’lik ılımlı yıllık artış gözlemliyoruz

(beklentimiz %2,0, piyasa beklentisi %1,0 artışlar yönündeydi).

Düzeltilmiş verilerde yıllık artış ikinci çeyrekte %5,2 düzeyindeydi.

Eylül ayına ait ilk tahminlerimiz ise, düzeltilmemiş verilerde %4’ler

seviyesinde tekrar yıllık artışın gözlenebileceği; düzeltilmiş verilerde

de yıllık artış oranının %3’e doğru bir iyileşme gösterebileceği

yönünde. Bu durumda, üçüncü çeyrekte yıllık üretim artışı %3’ler

seviyesinde oluşabilir. Böylece, ikinci çeyrekte %5,2 ve ilk yarıda

%6,2 düzeyinde gerçekleşen ekonominin yıllık büyüme oranının,

üçüncü ve son çeyrekte %1-2 bandına gerilediğine tanık

olabiliriz. Yılın tamamına ait %3,7’lik (yıl başındaki tahminimiz de

%4 ile benzer düzeydeydi) ve 2019 yılına ait %2’lik büyüme

tahminlerimizi koruyoruz.

Ağustos üretim verilerinin detaylarında da, zayıf verinin henüz

büyüme görünümü açısından kalıcı bir kötümserlik içermediğini

görüyoruz. Nitekim, zayıf üretim verisinde dayanıklı tüketim

mallarının önemli etkisi gözlenirken; yatırım ve yüksek teknoloji

ürünlerindeki güçlü seyri, orta vadeli büyüme görünümü açısından

destekleyici buluyoruz.

Sektörel bazda da, finansal dalgalanmanın ilk zayıflatıcı etkileri

inşaat, otomotiv, mobilya gibi sektörlerde gözlenirken; ekonominin

diğer sektörlerini desteklemesi yönünden önemli olan kimya

sektörünün gücünü korumasını kalıcı büyüme trendi açısından

önemsiyoruz.
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Çekince:Bu rapor ve yorumlardaki yazılar, bilgiler ve grafikler yalnızca bilgi edinilmesi amacıyla derlenmiştir.

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, imzalanacak yatırım

danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde 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.

Halk Yatırım, bu bilgilerin doğru,eksiksiz ve değişmez olduğunu garanti etmez, bilgi eksikliği ve yanlışlığından

hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Raporda yer alan ifadeler, hiçbir şekilde alış veya satış teklifi olarak

değerlendirilemez. Halk Yatırım’ın, rapordaki bilgiler dolayısıyla ortaya çıkabilecek, doğrudan ve dolaylı kazanç ve

zararlarla ilgili herhangi bir sorumluluğu yoktur.

Bu ileti 05 Kasım 2014 tarih ve 29166 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan ve 01 Mayıs 2015 tarihinde yürürlüğü

giren “Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında” çıkan kanunun 2.Maddesi c bendinde belirtilen Ticari

Elektronik ileti kapsamında değildir.
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