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TUIK’in yayınladığı ikinci çeyrek GSYH verilerine göre ekonomi 2. çeyrekte önceki çeyreğe göre %11.0, önceki yılın aynı
çeyreğine göre %9.9 daraldı. Şimditahmin modelimizin öngördüğü çeyreksel daralma oranı da %10.3 seviyesindeydi. Yıllık
bazda ise piyasa beklentilerine yakın bir daralma oranı olmakla birlikte gerçekleşme, CEFIS olarak Simditahmin
modelimizin öngördüğü %6.58’in oldukça üzerinde bir daralma oldu. Hatırlanacağı üzere Ağustos ortasına kadar %9.0’un
üzerinde daralmaya işaret eden modelimiz ayın ikinci yarısında tahminlere giren ve yıllık %17.25 artış gösteren Haziran
sanayi üretimi, %6.0 büyüyen Haziran perakende ticaret, %2.2 büyüyen Ağustos tüketici güveni, %2.6 artan Ağustos reel
kesim güveni ve önceki seneye göre 3.3 puan düşen kapasite kullanım oranı verilerinin etkisiyle %6.58’lik bir daralmaya
işaret etmişti.
Eylül ayının sonu itibariyle yılın üçüncü çeyreğine dair pek çok veriye sahibiz. Bu veriler doğrultusunda üçüncü çeyrekte
Şimditahmin modelimizin öngördüğü çeyreksel büyüme %13.09, yıldan yıla büyüme ise %3.06 seviyesinde. 2. çeyrek
gerçekleşmesinin yayınlanmasının ardından simditahmin modelimizin işaret ettiği çeyreksel büyüme oranı %13.5, yıllık
büyüme oranı ise %3.74’tü. Ancak önceki aya göre düşüş gösteren Ağustos PMI, 50.0’nin altına gerileyen hizmet
SAMEKS, artış hızı düşen otomotiv üretimi, tarım dışı istihdam yıldan yıla büyüme tahminimizin %0.3’e kadar gerilemesine,
çeyrekten çeyreğe büyüme tahminimizin %10.06’ya kadar gerilemesine neden oldu. Ancak ardından tahminlerimize giren
ve Temmuz ayında %9.7 artış gösteren perakende ticaret, 3. çeyrekte %3.5 artan tüketici güven endeksi, %4.2 artan reel
kesim güven endeksi ve de önceki yıla göre düşüşü ikinci çeyrekteki 12.7 puandan 3.5 puana gerileyen kapasite kullanım
oranı büyüme tahminimizin yeniden %3.0 üzerine çıkmasına neden oldu.

ŞİMDİTAHMİN BÜYÜME TAHMİNLERİ: 2020 3. ÇEYREK*
Çeyrekten - çeyreğe büyüme
tahmini (mevsimsellikten
arındırılmış, %)

Yıldan-yıla büyüme
tahmini (%)

Reel Kesim Güven Endeksi, Kapasite Kullanım Oranı

13.09

3.06

Tüketici Güven Endeksi

13.01

2.99

17.09.2020

Otomotiv Üretimi

12.81

2.81

14.09.2020

Sanayi Üretim Endeksi, Perakende Satış Hacmi

11.64

1.75

10.09.2020

Tarım Dışı İstihdam

10.06

0.31

09.09.2020

İthalat Miktar Endeksi, İhracat Miktar Endeksi

10.52

0.73

08.09.2020

Otomotiv Üretimi

11.68

1.78

03.09.2020

Finansal Koşullar Endeksi

13.35

3.30

01.09.2020

PMI, SAMEKS

13.35

3.30

31.08.2020

GSYH

13.52

3.74

Tarih

Açıklanan Veriler

24.09.2020
22.09.2020

Kaynak: simditahmin.com
* Tahminlerdeki aşağı revizyonlar kırmızı ile gösterilmektedir.

2020 büyüme tahminimiz ise 2. çeyrek GSYH verisi açıklandığında %0.29’luk büyümeye işaret ederken son verilerin
eklenmesiyle 3. Çeyrek tahminimizi bozan verilerin etkisiyle %1.15 daralmaya kadar geriledi. Ardından gelen perakende
satışlar, otomobil üretimi, tüketici ve reel kesim güven endeksi ile kapasite kullanımı verileri sayesinde %0.57 büyümeye
döndü. Modelimizin veriler değiştikçe ürettiği tahminleri aşağıdaki tabloda görebilirsiniz. Grafik üzerindeki her bir hareket
yeni veri akışı oluştukça değişen tahminleri göstermektedir. Grafiğin ayrıntılı haline linkten, ulaşabilirsiniz. Yeni veriler
geldikçe değişen yıldan yıla ve çeyrekten çeyreğe büyümeleri sizlerle paylaşıyor olacağız.

ŞİMDİTAHMİN BÜYÜME TAHMİNLERİ: 2020*
Yıldan-yıla büyüme
tahmini (%)

Tarih

Açıklanan Veriler

24.09.2020

Reel Kesim Güven Endeksi, Kapasite Kullanım Oranı

22.09.2020

Tüketici Güven Endeksi

0.40

17.09.2020

Otomotiv Üretimi

-0.06

14.09.2020

Sanayi Üretim Endeksi, Perakende Satış Hacmi

-0.60

10.09.2020

Tarım Dışı İstihdam

-1.15

09.09.2020

İthalat Miktar Endeksi, İhracat Miktar Endeksi

-1.03

08.09.2020

Otomotiv Üretimi

-0.67

03.09.2020

Finansal Koşullar Endeksi

-0.15

01.09.2020

PMI, SAMEKS

-0.05

31.08.2020

GSYH

0.29

Kaynak: simditahmin.com
* Tahminlerdeki aşağı revizyonlar kırmızı ile gösterilmektedir.

0.57

