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Kasım Ayı Enflasyonu Beklent�ler�n Üzer�nde
 

Kasım ayında TÜFE %1,05 olan beklent�ler�n üzer�nde %2,30 artış
göster�rken, yıllık bazda TÜFE %12,60 sev�yes�nden Kasım ayında
%14,03’e yükseld�.

ÜFE �se aylık bazda %4,08 artış göster�rken, yıllık artış %18,20
sev�yes�nden Kasım ayında %23,11’e yükselm�ş oldu.

TÜFE tarafında, ulaştırma %4,51, gıda ve alkolsüz �çecekler %4,16,
ev eşyası %1,46 �le en çok artış gösteren sektör grupları olurken,
düşüş gösteren tek grup �se %0,19 �le eğ�t�m oldu.

Kasım ayında TCMB Başkanlığına Murat Uysal yer�ne esk� Mal�ye
Bakanlarından Nac� Ağbal, Haz�ne ve Mal�ye Bakanlığına �se sağlık
sorunları neden�yle �st�fa eden Berat Albayrak yer�ne �se 2013 – 2015
yıllarında Ulaştırma, Den�zc�l�k ve Haberleşme, 2016 – 2018 Kalkınma
Bakanlığı yapmış aynı zamanda Başbakan Yardımcılığı görev�n�
yürütmüş olan Lütf� Elvan atandı. Ekonom� tarafında meydana gelen
değ�ş�mler�n ardından Dolar / TL 8,50’l� sev�yelerden ger� çek�lmeye
başladı. Ardından BDDK’dan gelen normalleşme adımları �le
TCMB’n�n 475 baz puan fa�z artırımı �le 7,50’l�lere kadar gevşeyen
Dolar / TL kuru, jeopol�t�k r�skler ve coronav�rüs vaka sayılarındak�
artışın ardından gelen sert tedb�rler sonrasında 7,80’l� sev�yelerde
dengelenmes�n�n ardından, beklent�ler�n üzer�nde gelen Kasım ayı
enflasyon rakamı �le 7,91 sev�yeler�ne kadar yükseld�.

TCMB başkanlığına Nac� Ağbal’ın atanmasının ardından yapılan �lk
fa�z kararında 475 baz puan artış gerçekleşt�. P�yasaya güven veren
fa�z kararı ve fa�z kararının artışının arkasındak� sebepler Borsa
tarafında da olumlu karşılandı. 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 %14,99 olarak
gerçekleşt�.

TCMB’n�n 24 Aralık’ta 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. 24 Kasım’da
gerçekleşecek PPK toplantısında sıkılaştırma adımlarının devamını
bekl�yoruz.
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İnfo Ya�rım Menkul Değerler A.Ş.
Mecidiyeköy Yolu Cad. No: 14 V Plaza Kat:8/9 Mecidiyeköy-Şişli/İstanbul

Mersis No:0478003678700011, Tel: 0212 708 15 15, Faks: 0850 201 29 21 Web: www.infoya�rim.com

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.
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