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Mart Enflasyonu Beklent�lere Paralel 
 
Mart ayında TÜFE %1,20 olan beklent�ler�n altında %1,08 artış
göster�rken, yıllık bazda TÜFE Şubat’tak� %15,61 sev�yes�nden Mart
ayında %16,19’a yükseld�. 

ÜFE �se aylık bazda %4,13 artış göster�rken, yıllık artış b�r öncek�
aydak� %27,09 sev�yes�nden Mart ayında %31,20’ye yükselm�ş oldu.
TÜFE tarafında, sağlık %3,70, eğ�t�m %2,77 ve lokanta ve oteller %2,60
en çok artış gösteren sektör grupları olurken, Mart ayında düşüş
gösteren grup olmadı.

ÜFE tarafında �se en fazla artış %14,03 �le kok ve raf�ne petrol ürünler�,
 %9,05 �le ana metaller gruplarında gerçekleş�rken, en fazla düşüş �se
%1,18 �le der� ve �lg�l� ürünler grubunda gerçekleşt�.

20 Mart’ta yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararnames� �le TCMB Başkanı
Nac� Ağbal’ın görevden alınarak, yer�ne Prof. Dr. Şahap Kavcuoğlu’nun
atanmasının ardından TL varlıklarda değer kaybı yaşandı. Atama önces�
Dolar / TL 7,21 sev�yes�nden, atama sonrasında 8,50 sev�yeler�ne kadar
yükseld�. Geçt�ğ�m�z hafta gerek s�yas�lerden, gerek yen� başkan
Kavcıoğlu’ndan gelen açıklamalar �le kur 8,15 – 8,20 sev�yes�nde
dengelen�rken, güne 8,18 başlayan Dolar / TL enflasyon ver�s�n�n
açıklanmasının ardından 8,21 sev�yes�ne kadar yükseld�.

Küresel p�yasalar ABD Başkanı Joe B�den’ın 2,3 tr�lyon dolarlık alt yapı
planını açıklaması �le FED Başkanı Powell ve ABD Haz�ne Bakanı Janet
Yallen’ın ekonom�ye da�r ılımlı açıklamaları küresel p�yasalardak� r�sk
�ştahını yüksek tutuyor. Ancak coronav�rüs pandem�s�nde 3. dalga
pan�ğ�, Avrupa’da tekrar alınan sert tedb�rler ve bazı ülkeler�n bazı
coronav�rüs aşılarını durdurması end�şeler� de beraber�nde get�r�yor.

Nac� Ağbal’ın başkanlığında yapılan son TCMB toplantısında önden
yüklemel� 200 baz puan fa�z artışı �le b�rl�kte TCMB Pol�t�ka Fa�z�
%19,00’a yükseld�. Ağbal’ın sıklıkla vurguladığı ’sıkı para pol�t�kası ve
%5 enflasyona bağlı kalınması’ vurgusu yen� TCMB Başkanı Kavcıoğlu
tarafından da y�nelend�. Merkez Bankası değ�ş�m� �le b�rl�kte para
pol�t�kasında değ�ş�m olab�leceğ� öngörüler�ne cevap veren Kavcıoğlu
'hemen fa�z �nd�r�lecek' önyargısı doğru değ�l’ ded�.

TCMB’n�n 15 N�san’da Para Pol�t�kası Kurulu toplantısında en öneml�
gündem maddes� jeopol�t�k r�skler ve s�yas� konular b�rl�kte coronav�rüs
salgını ve buna �l�şk�n oluşan ekonom� adımları olacaktır. 15 N�san
gerçekleşecek PPK toplantısında fa�z artırımı öngörmüyoruz.
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2021 1. Çeyrek Karda Olan Hesapların Oransal Dağılımı % 31,34,   2020 1. Çeyrek Zararda Olan Hesapların Oransal Dağılımı % 68,66.
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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