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Ek�m Ayı Enflasyonu Beklent�lere Paralel
Ek�m ayında TÜFE %2,10 olan beklent�lere paralel %2,13 artış
göster�rken, yıllık bazda TÜFE �se Eylül ayındak� %11,75 sev�yes�nden
Ek�m ayında %11,89’a yükseld�.

Ek�m'de üret�c� f�yatlarında yüksek kur geç�şkenl�ğ� dolayısıyla  hızlı b�r
artış yaşandı. Ek�m ayında ÜFE �se %3,55 artış göster�rken, ÜFE’dek�
yıllık artış oranı Eylül ayındak� %14,33 sev�yes�nden %18,20 sev�yes�ne
yükselm�ş oldu.

TÜFE tarafında, g�y�m ve ayakkabı %6,81, gıda ve alkolsüz �çecekler
%3,03,ulaştırma %2,04 �le en çok artış gösteren sektör grupları olurken,
düşüş gösteren gruplar �se %0,09 �le eğlence ve kültür, %0,01 �le alkollü
�çecekler ve tütün grupları oldu.

Dolar / TL tarafında �se Cumhurbaşkanı Erdoğan geçt�ğ�m�z hafta sonu
hafta sonu yaptığı konuşmada Fransa ve AB’y� �zled�kler� pol�t�kalardan
dolayı, ABD’y� �se Türk�ye’ye yaptırım açıklamaları sonrasında
geçt�ğ�m�z haftaya 8 TL bandından başlayan Dolar / TL, TCMB Başkanı
Uysal’ın Enflasyon Raporu konuşmasındak� açıklamalarıyla 8,30’lu
sev�yelere yükseld�. TCMB’n�n TCMB Bünyes�nde Faal�yette Bulunan
Bankalararası Para P�yasası'nda Bankaların Borç Alab�lme L�m�tler�n�n
sıfırlanması ve Açık P�yasa İşlemler� kapsamında Türk L�rası C�ns� K�ra
Sert�f�kaları Karşılığında Kotasyon Yöntem�yle Gerçekleşt�r�len Gecel�k
Vadel� Repo İşlemler�n�n durdurulması kararı �le haf�f ger� çek�lmeler
görülse de hem jeopol�t�k r�skler hem de coronav�rüstek� bel�rs�zl�k �le
Dolar / TL 8,45 sev�yes�nde �şlem görüyor. Ayrıca bugün gerçekleşecek
ABD seç�mler� önces�nde dolar küresel p�yasalarda gel�şen ülke para
b�r�mler�ne karşı yüksel�ş kaydederken, son b�r ayda �se Dolar/TL'dek�
yüksel�ş %8'� aştı.

ABD seç�mler�ne saatler kala bel�rs�zl�ğ�n güvenl� l�man varlıklarına taleb�
artırmasıyla b�rl�kte, kazançlarını koruyan ons altın 1.870 dolar
desteğ�nden başladığı yüksel�ş�nde 1.900 dolar d�renc�n�n hemen altında
�şlem görmeye devam ed�yor.

2020 yılında enflasyonun jeopol�t�k r�skler�n artması, coronav�rüs
pandem�s�n�n bel�rs�zl�ğ�, yüksek kur ve yen� YEP’e bağlı olarak ç�ft
hanelerde tamamlanmasını beklerken, Yılın son enflasyon raporunda
TCMB Başkanı Murat Uysal enflasyon görünümü dolayısıyla sıkı para
pol�t�kası mesajları verm�ş, tak�p eden sıkılaşma adımlarıyla ağırlıklı
ortalama fonlama mal�yet�nde yükselme kayded�lm�şt�. Uysal 2020 yıl
sonu enflasyon tahm�n� %8,9’dan %12,1’e, 2021 yıl sonu enflasyon
tahm�n� �se %6,2’den %9,4’e rev�ze ed�ld�ğ�n� b�ld�rd�.

TCMB son Haz�ran – Temmuz - Ağustos toplantılarında enflasyondak�
görünümün bozulması dolayısıyla fa�zler� sab�t tutmuştu. Ancak küresel
ekonom�de üçüncü çeyrekte kısm� toparlanma s�nyaller� gözlenmekle
beraber coronav�rüs pandem�s�ndek� bel�rs�zl�k ve Avrupa’da tekrar
başlayan karant�na uygulamaları toparlanmaya �l�şk�n bel�rs�zl�kler�n
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yüksek b�r sey�r �zled�ğ�n� göster�şe de Ek�m ayında pol�t�ka fa�z�nde
değ�ş�kl�k yapılmadı. Kurul, pol�t�ka fa�z�n�n sab�t tutulmasıyla b�rl�kte,
l�k�d�te yönet�m�ndek� esnekl�ğ�n artırılmasına ve enflasyon
görünümündek� bel�rg�n �y�leşme sağlanana kadar l�k�d�te tedb�rler�n�n
sürdürülmes�ne karar verd�.

TCMB pol�t�ka fa�z�nde yaptığı artışın ardından fonlama
kompoz�syonundak� değ�ş�kl�kler �le sıkılaştırma adımlarına devam
ed�yor. Yıl �ç�nde 7,35'lere kadar ger� çek�lm�ş olan fonlama mal�yet�
geçt�ğ�m�z haftanın �lk günler�nde %13,45 olarak gerçekleşt�.

Enflasyonun pol�t�ka fa�z�n�n üzer�nde olmasını da göz önünde
bulundurarak TCMB’n�n 19 Kasım’da Para Pol�t�kası Kurulu
toplantısında en öneml� gündem maddes� jeopol�t�k r�sklerle b�rl�kte
coronav�rüs salgını ve buna �l�şk�n oluşan ekonom� adımları olacaktır. 19
Kasım’da gerçekleşecek PPK toplantısında sıkılaştırma adımlarının
devamını bekl�yoruz.
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2020 3. Çeyrek Karda Olan Hesapların Oransal Dağılımı % 36,44,   2020 3. Çeyrek Zararda Olan Hesapların Oransal Dağılımı % 63,56.
Çek�nce: Bu raporda yer alan her türlü b�lg�, değerlend�rme, yorum, �stat�st�k� şek�l ve b�lg�ler hazırlandığı tar�h �t�bar� �le mevcut p�yasa koşulları ve güven�rl�ğ�ne �nanılan

kaynaklardan elde ed�lerek derlenm�şt�r ve İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından genel b�lg�lend�rme amacı �le hazırlanmıştır. Sunulan b�lg�ler�n doğruluğu ve
bunların yatırım kararlarına uygunluğu tarafımızca garant� ed�lmemekted�r. Bu b�lg�ler bell� b�r get�r�n�n sağlanmasına yönel�k olarak ver�lmemekte olup alım satım kararını

destekleyeb�lecek yeterl� b�lg�ler burada bulunmayab�l�r. Burada yer alan yorum ve tavs�yeler, yorum ve tavs�yede bulunanların k�ş�sel görüşler�ne dayanmaktadır.
Herhang� b�r yatırım aracının alım-satım öner�s� ya da get�r� vaad� olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mal� durumunuz �le r�sk ve get�r� terc�hler�n�ze uygun olmayab�l�r.

Sadece burada yer alan b�lg�lere dayanarak yatırım kararı ver�lmes� beklent�ler�n�ze uygun sonuçlar doğurmayab�l�r. Bu nedenle bu sayfalarda yer alan b�lg�lerdek�
hatalardan, eks�kl�klerden ya da bu b�lg�lere dayanılarak yapılan �şlemlerden, yorum ve b�lg�ler�n kullanılmasından doğacak her türlü madd�/manev� zararlardan ve her ne

şek�lde olursa olsun üçüncü k�ş�ler�n uğrayab�leceğ� her türlü doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan dolayı İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. �le bağlı kuruluşları,
çalışanları, yönet�c�ler� ve ortakları sorumlu tutulamaz. Burada yer alan yatırım b�lg�, yorum ve tavs�yeler� yatırım danışmanlığı kapsamında değ�ld�r. 

İnfo Yatırım Menkul Değerler Anon�m Ş�rket�’nde hesap açmak �st�yorsanız lütfen buraya tıklayın.
İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından adres�n�ze gönder�len �let�ler� almak �stem�yorsanız Üyel�kten Ayrıl’a Tıklayınız.

Bu mesaj size KREA.Digital aracılığı ile gönderilmiştir.
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