Kasım ayında güçlü aktivite göstergeleri
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Sanayi üretimi Kasım ayında beklentilerin üzerinde gerçekleşerek yıllık bazda %14,7, arınmamış seri de i se
11,4% büyüme kaydetti. Aylık verideki %3,3 büyüme, Ekim ayındaki %0,7 büyüme ile karşı l aştı rı ldığında
devam eden güçlü ekonomik görünümü teyit etmiş oldu. Sermaye malı üretimi önderliğinde bütün al t ana
sektörler pozitif katkıda bulundu. Büyük veri göstergelerimiz ve yüksek frekanslı veriler Aralık ayı için yıllık
olarak %8-9 aralığında büyüme öngörüyor. Buna göre son çeyrekte %2’ye yakın çeyrekten çeyreğe büyüme
gerçekleşmesini ve tüm yıl 2021 GSYİH büyümesini %11 seviyesine yaklaştırması nı bekli yoruz. Mevcut
güçlü ivme, kredi büyümesindeki hızlanma ve gevşek ekonomi politikaları destekleyici olsa da, son
dönemde kurdaki değer kayıpları ve finansal koşullarda devam e den sı kı l aşm a 2022 GS YİH büyümesi
üzerinde aşağı yönlü riskler barındırıyor. 2022 yılı GSYİH büyüme tahminimiz %3,5 seviyesinde bulunuyor.
Grafik 1. Garanti BBVA İç Talep Büyük Veri Göstergeleri

Grafik 2. Garanti BBVA Aylık GSYİH Göstergesi*

(28 günlük hareketli ortalama, nominal yıllık değişim)

(3 aylık hareketli ortalama yıllık büyüme)
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*Garanti BBVA aylık GSYİH göstergesi (Bloomberg’de GBTRGDPY Index olarak yer
almaktadır) aylık bazda GSYİH büyümesini tahmin etmek için yüksek frekanslı
göstergeleri sentezleyen bir dinamik faktör modeli (DFM) tahminidir.
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YASAL UYARI
Bu belge Garanti BBVA Ekonomik Araştırmalar birimi tarafından hazırlanmıştır. Sadece bilgi amaçlıdır ve BBVA tarafından
hazırlanan veya güvenilir olduğunu düşündüğümüz kaynaklardan elde edilen ve BBVA tarafından bağıms ız olarak
doğrulanmamış bu kaynaklara dayalı olarak hazırlanan ve raporun yayımlanma tarihine ilişkin veri, görüş veya tahminleri ifade
eder. Bu nedenle BBVA, doğruluğu, bütünlüğü veya doğruluğu ile ilgili açık veya zımni hiçbir garanti vermez.
Bu belgenin içerebileceği herhangi bir tahmin, genel kabul görmüş metodolojilere göre yapılmıştır ve tahminler veya
projeksiyonlar olarak kabul edilmelidir. Geçmişte elde edilen olumlu veya olumsuz sonuçlar, gelecekteki performansın garantis i
değildir.
Bu belge ve içeriği, ekonomik bağlam veya piyasa dalgalanmalar ı gibi değişkenlere bağlı olarak önceden haber verilmeksizin
değiştirilebilir. BBVA, bu içerikleri güncellemekten veya bu tür değişiklikleri bildirmekten sorumlu değildir.
BBVA, bu belgenin veya içeriğinin kullanımından kaynaklanabilecek doğrudan veya dolaylı hiçbir kayıp için sorumluluk kabul
etmez.
Bu belge ve içeriği, finansal varlıklar veya araçlar üzerinde herhangi bir satın alma, elden çıkarma veya herhangi bir menfaa te
girme teklifi, daveti veya talebi teşkil etmez. Ne bu belge ne de içeriği herhangi bir türde herhangi bir sözleşme, taahhüt veya
kararın temelini oluşturmayacaktır.
Bu belgenin kapsayabileceği ekonomik değişkenlerle ilgili finansal varlıklara yapılan yatırımla ilgili olarak, okuyucular yat ırım
kararlarını hiçbir koşulda bu belgede yer alan bilgilere dayandırmamalar ı gerektiğini bilmelidirler. Bu potansiyel yatırımcılara
yatırım ürünleri sunan kişi veya kuruluşların, uygun bir yatırım kararı alabilmeleri için gerekli bilgileri yasal olarak s ağlamaları
gerekmektedir.
Bu belgenin içeriği fikri mülkiyet yasaları tarafından korunmaktadır. BBVA'nın yasal olarak izin verdiği veya açıkça izin verdiği
durumlar dışında, çoğaltma, dönüştürme, dağıtım, kamuya açık iletişim, erişime açma, çıkarma, yeniden kullanma, iletme veya
herhangi bir şekilde veya işlemle kullanılmas ı yasaktır.
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