
 

 

 

4. ÇEYREK BÜYÜME TAHMİNİMİZ %5.79, 2020 1. ÇEYREĞE DAİR İLK TAHMİNİMİZ %8.92 
Özlem Derici Şengül - Barış Soybilgen 

 
2019 yılı GSYH büyümesi 28 Şubat Cuma günü açıklanacak. Elimizdeki son verilerle güncellenmiş simditahmin modelimiz 

bize son çeyrekte GSYH büyümesinin %5.79 olacağını, yıllık büyüme oranının ise %0.84 düzeyinde gerçekleşeceğini 

söylüyor. Bir ay önceki verilere göre beklentimiz %5.87 düzeyindeydi. Önceki ayın ortasından bu yana açıklanan veriler 

arasında otomotiv sektörü verileri, reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı 4. çeyrek büyüme tahminimizi 

biraz aşağı çekerken krediler, finansal koşullar, dış ticaret endeksleri ve Kasım ve Aralık aylarından yıldan yıla %10’un 

üzerinde artış gösteren perakende satışlar büyüme beklentimizi %5.95 seviyesine kadar çıkardı. Ancak sanayi üretiminin 

Aralık ayında simditahmin modelimizin öngördüğünden daha düşük gerçekleşmesi Şubat ortası itibariyle 4. Çeyrek 

büyüme beklentimizin %5.79 olmasına neden oldu.  

 

 

 

 

 

 

 

Modelimizin veriler değiştikçe ürettiği tahminleri aşağıdaki grafikte ve bu notun sonundaki tabloda görebilirsiniz. Grafik 

üzerindeki her bir hareket yeni veri akışı oluştukça değişen tahminleri göstermektedir. Grafiğin ayrıntılı haline linkten, 

ulaşabilirsiniz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarih Açıklanan Veriler
Yıldan-yıla büyüme 

tahmini (%)

Çeyrekten - çeyreğe büyüme 

tahmini (mevsimsellikten 

arındırılmış, %)

14.02.2020 Sanayi Üretim Endeksi 5,79 2,71

13.02.2020 Perakende Satış Hacmi 5,95 2,86

12.02.2020 İthalat Miktar Endeksi, İhracat Miktar Endeksi 5,87 2,79

10.02.2020 Tarım Dışı İstihdam 5,73 2,65

03.02.2020 Finansal Koşullar Endeksi 5,73 2,65

01.02.2020 Ticari Krediler, Tüketici Kredileri 5,73 2,65

27.01.2020 Reel Kesim Güven Endeksi, Kapasite Kullanım Oranı 5,64 2,56

23.01.2020 Tüketici Güven Endeksi 5,78 2,70

22.01.2020 Otomobil Üretimi 5,78 2,7

14.01.2020 Sanayi Üretim Endeksi, Perakende Satışlar Endeksi 5.83 2,75

Kaynak: simditahmin.com

ŞİMDİTAHMİN BÜYÜME TAHMİNLERİ: 4. ÇEYREK

https://www.simditahmin.com/


 

 

 

Şimditahmin modelimizin ürettiği çeyreksel büyüme tahmini ise yine aynı değişkenlerin önderliğinde bir ay önceki seviyesi 

olan %2.75 seviyesinden önce %2.86’ya yükseldi ardından %2.71’e geriledi. Bu veriler ışığında 2019 yılının tamamı için 

beklentimiz bir önceki ayın %0.86’lık değerine nazaran hafif düşüşle %0.84 oldu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yeni gelen veriler ışığında asıl çarpıcı olan simditahmin modelimizin ürettiği ilk çeyrek büyüme tahmini. Modele göre 

1. Çeyrekte ekonomi geçen senenin aynı ayına göre %8.92 büyümüş görünüyor. Henüz çok az sayıda veriye dayalı 

olarak oluşturulan birinci çeyrek tahminimiz özellikle perakende satış hacminde oluşan kuvvetli seyirden etkilenmiş 

görünüyor. Ancak devam etmekte olan korona virüs sorunu nedeniyle özellikle Şubat ve Mart ayı verilerinde tüm 

dünya ile birlikte yurtiçi üretim ve ihracat verilerinde bozulma görebiliriz. Veriler yayınlandıkça değişen tahminlerimizi 

aylık olarak yayınlayacağımız notlarımızdan, SimdiTahmin twitter hesabımızdan ve www.simditahmin.com web 

adresimizden takip edebilirsiniz. 

 

 

 

Tarih Açıklanan Veriler
Yıldan-yıla büyüme 

tahmini (%)

14.02.2020 Sanayi Üretim Endeksi 8,92

13.02.2020 Perakende Satış Hacmi 9,11

12.02.2020 İthalat Miktar Endeksi, İhracat Miktar Endeksi 9,01

10.02.2020 Tarım Dışı İstihdam 8,82

Kaynak: simditahmin.com

ŞİMDİTAHMİN BÜYÜME TAHMİNLERİ: 2020Ç1

https://twitter.com/SimdiTahmin
http://www.simditahmin.com/

