
 

 

 

 

 
 

Nisan Ayı Enflasyonu Beklentilerin  Üzerinde  

Nisan ayında TÜFE %0,60 olan beklentilerin üzerinde %0,85 artış gösterirken,  

yıllık bazda TÜFE Mart ayındaki %11,86 seviyesinden Nisan ayında  

%10,94’e geriledi.  

Nisan ayında ÜFE %1,28 artış gösterirken, ÜFE’deki yıllık artış oranı Mart  

ayındaki %8,50 seviyesinden %6,71 seviyesine gerilemiş oldu.  

TÜFE tarafında, çeşitli mal ve hizmetler %4,66, giyim ve ayakkabı %4,08,  

gıda ve alkolsüz içecekler %2,53 ile en çok artış gösteren sektör grupları  

olurken, düşüş gösteren gruplar ise %1,83 ile ulaştırma, %1,23 ile haberleşme  

oldu.  

 

ÜFE tarafında ise en fazla artış %8,03 ile metal cevherleri, %6,71 ile  

kağıt ve ana metal gruplarında gerçekleşirken, en fazla düşüş ise %28,46  

ile kok ve rafine petrol ürünleri, %27,71 ile ham petrol tütün ürünleri  

sektöründe oluştu.  

Coronavirüs salgınının tüm dünyayı etkisi altına alması ve ülkelerdeki resesyon 

paniği ile birlikte gelişmekte olan ülkelerin para birimleri dolar karşısında değer 

kaybediyor. Dolar / TL’de bu kapsamda 7,02’den işlem görüyor.  

Rusya ile Suudi Arabistan'ın petrol arzı kısıntısı konusunda anlaşması  

üzerine petrol fiyatlarının yükseldiğini görmüştük. Ancak ABD Başkanı  

Trump’ın coronavirüsün Çin’in Wuhan kentinde bir laboratuvarda  

üretildiğini açıkladığı iddiaları ile Çin’e bu kapsamda tarife uygulanacağını  

bildirmesi petrol fiyatlarını düşürdü.  

 

Son 12 ayın en çok artış gösteren grubu olan alkollü içecek ve  

tütün ürünlerine(%31,32) 2 ay daha zam yapılmayacak olması  

enflasyonu baskılamaya devam edecektir.  

2020 yılının ilk yarısında düşük baz etkisi sebebiyle enflasyon yine  

çift haneli seviyelerde kalmasını, yılın ikinci yarısında enflasyonun tek  

hanelere düşmesini beklemekteyiz.  

 

TCMB son 8 toplantısında enflasyondaki düşüş beklentisine paralel  

olarak önden yüklemeli faiz indirimlerini gerçekleştirdi. 23 Nisan'da  

yapılan toplantıda da politika faizi 100 baz puan indirilerek %8,75 seviyesine çekildi. 

  
Enflasyonun politika faizinin üzerinde olmasını da göz önünde  
bulundurarak TCMB’nin 21 Mayıs’ta Para Politikası Kurulu toplantısında  
en önemli gündem maddesi coronavirüs salgını olacaktır. Açıklanan son  
enflasyon raporunda yılsonu beklentisinin %7,80 olarak açıklanması  
Merkez Bankası'na faiz indirimi konusunda açık kapı bıraksa da  
Nisan enflasyonunun beklenti üzerinde kalması ve Dolar/TL'nin zayıf seyri 
dolayısıyla bekle ve gör stratejisinin uygulanmasını bekliyoruz.  
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2020 1. Çeyrek Karda Olan Hesapların Oransal Dağılımı % 20,39,   2020 1. Çeyrek Zararda Olan Hesapların Oransal Dağılımı % 79,61.  

Çekince: Bu raporda yer alan her türlü bilgi, değerlendirme, yorum, istatistiki şekil ve bilgiler hazırlandığı tarih itibari ile mevcut piyasa koşulları ve güvenirliğine inanılan 
kaynaklardan elde edilerek derlenmiştir ve İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından genel bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Sunulan bilgilerin doğruluğu ve 

bunların yatırım kararlarına uygunluğu tarafımızca garanti edilmemektedir. Bu bilgiler belli bir getirinin sağlanmasına yönelik olarak verilmemekte olup alım satım kararını 
destekleyebilecek yeterli bilgiler burada bulunmayabilir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. 

Herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. 
Sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu nedenle bu sayfalarda yer alan bilgilerdeki 

hatalardan, eksikliklerden ya da bu bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden, yorum ve bilgilerin kullanılmasından doğacak her türlü maddi/manevi zararlardan ve her ne 
şekilde olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan dolayı İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile bağlı kuruluşları, 

çalışanları, yöneticileri ve ortakları sorumlu tutulamaz. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.  

İnfo Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi’nde hesap açmak istiyorsanız lütfen buraya tıklayın.  
İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından adresinize gönderilen iletileri almak istemiyorsanız Üyelikten Ayrıl’a Tıklayınız.  
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