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N�san Ayı Enflasyonu Beklent�ler�n Altında 
 
N�san ayında TÜFE %1,80 olan beklent�ler�n altında %1,68 artış
göster�rken, yıllık bazda TÜFE Mart’tak� %16,19 sev�yes�nden N�san
ayında %17,14’e yükseld�. 
ÜFE �se aylık bazda %4,34 artış göster�rken, yıllık artış b�r öncek�
aydak� %31,20 sev�yes�nden Mart ayında %35,17’ye yükselm�ş oldu.
TÜFE tarafında, g�y�m ve ayakkabı %7,57, gıda ve alkolsüz �çecekler
%2,13 ve eğ�t�m %2,09 en çok artış gösteren sektör grupları olurken,
düşüş gösteren gruplar �se %0,28 �le haberleşme, %0,03 �le ev eşyası
oldu.
ÜFE tarafında �se en fazla artış %15,25 �le ham petrol ve doğal gaz ,
%10,78 �le ana metaller ve %7,90 �le tütün ürünler� gruplarında
gerçekleş�rken, N�san ayında düşüş gösteren grup olmadı.
20 Mart’ta yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararnames� sonrası TL
varlıklarda oluşan değer kaybı, yapılan açıklamalar ve ekonom�
pol�t�kaları �le kayıplarını kısmen kapanmaya başladı. 8,50 sev�yes�ne
kadar yükselen Dolar / TL TCMB Başkanı Prof. Dr. Şahap
Kavcuoğlu’nun ‘sıkı para pol�t�kası ve %5 enflasyon hedef�ne’ bağlı
kalınacağını vurgulaması �le 8 sev�yes�ne kadar ger� çek�ld�. Sonrasında
Türk�ye’n�n ve dünyanın en öneml� gündem maddes� olan coronav�rüs
vaka sayılarının artması ve ABD 10 yıllık tahv�l fa�zler�ndek� yüksel�ş
sonrası kur tekrar 8,30 sev�yes�nden �şlem görüyor. Güne 8,29 başlayan
Dolar / TL enflasyon ver�s�n�n açıklanmasının ardından yatay seyr�n�
korudu.
Nac� Ağbal’ın başkanlığında yapılan Mart ayında yapılan önden
yüklemel� 200 baz puan fa�z artışı �le b�rl�kte TCMB Pol�t�ka Fa�z�
%19,00’a yükseld�. Kavcıoğlu başkanlığında yapılan �lk toplantıda N�san
ayında pol�t�ka fa�z�nde değ�ş�kl�ğe g�d�lmed�. Katıldığı programlarda ve
söyleş�lerde 'hemen fa�z �nd�r�lecek 'önyargısının doğru olmadığını’’
y�neled�. Ancak N�san ayında yapılan toplantının karar metn�nde
”Enflasyonda kalıcı düşüşe ve f�yat �st�krarına �şaret eden güçlü
göstergeler oluşana kadar, sıkı para pol�t�kası duruşu kararlılıkla uzun
b�r müddet sürdürülecekt�r.” �fades� kaldırıldı. Yapılan güvercin
açıklama ileriki dönemlerde faiz indirimi olabileceği sinyalini
verdi.
Kavcıoğlu, geçt�ğ�m�z hafta yılın �k�nc� enflasyon raporu sunumunu
gerçekleşt�rd�. Kavcıoğlu, sunumunu yaptığı 2021 yılı �k�nc� enflasyon
raporunda, yıl sonu enflasyon tahm�n�n�n %9,4'ten %12,2'ye rev�ze
ed�ld�ğ�n� açıkladı.
TCMB’n�n 6 Mayıs’ta Para Pol�t�kası Kurulu toplantısında en öneml�
gündem maddes� coronav�rüs salgını, tam kapanmanın etk�ler�, jeopol�t�k
r�skler ve s�yas� konular �le bunlara �l�şk�n oluşan ekonom� adımları
olacaktır. 6 Mayıs’ta gerçekleşecek PPK toplantısında fa�z artırımı
öngörmüyoruz.
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Çekince: Bu raporda yer alan her türlü bilgi, değerlendirme, yorum, ista�s�ki şekil ve bilgiler hazırlandığı tarih i�bari ile mevcut piyasa koşulları ve güvenirliğine inanılan
kaynaklardan elde edilerek derlenmiş�r ve İnfo Ya�rım Menkul Değerler A.Ş. tara�ndan genel bilgilendirme amacı ile hazırlanmış�r. Sunulan bilgilerin doğruluğu ve bunların

ya�rım kararlarına uygunluğu tara�mızca garan� edilmemektedir. Bu bilgiler belli bir ge�rinin sağlanmasına yönelik olarak verilmemekte olup alım sa�m kararını
destekleyebilecek yeterli bilgiler burada bulunmayabilir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.

Herhangi bir ya�rım aracının alım-sa�m önerisi ya da ge�ri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve ge�ri tercihlerinize uygun olmayabilir.
Sadece burada yer alan bilgilere dayanarak ya�rım kararı verilmesi beklen�lerinize 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 Ya�rım Menkul Değerler A.Ş. ile bağlı kuruluşları, çalışanları,

yöne�cileri ve ortakları sorumlu tutulamaz. Burada yer alan ya�rım bilgi, yorum ve tavsiyeleri ya�rım danışmanlığı kapsamında değildir.

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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