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Temmuz Ayı Enflasyonu Beklent�ler�n Üstünde  
Temmuz ayında TÜFE %1,54 olan beklent�ler�n üstünde %1,80 artış
göster�rken, yıllık bazda TÜFE Haz�ran’dak� %17,53 sev�yes�nden
Temmuz ayında %18,95’e yükseld�.

ÜFE �se aylık bazda %2,46 artış göster�rken, yıllık artış b�r öncek�
aydak� %42,89 sev�yes�nden Temmuz ayında %44,92’ye yükselm�ş
oldu.

TÜFE tarafında, konut %5,07, gıda ve alkolsüz �çecekler %2,77, lokanta
ve oteller %2,72 �le en çok artış gösteren sektör grupları olurken, düşüş
gösteren gruplar %2,13 �le g�y�m ve ayakkabı ve %0,06 �le ev eşyası
gruplarında oldu.

ÜFE tarafında �se en fazla artış %9,33 ham petrol ve doğalgaz, %6,58
�le ağaç ve mantar ürünler� ve %5,31 �le kok ve raf�ne petrol ürünler�
gruplarında gerçekleş�rken, düşüş gösteren gruplar %0,47 ve %0,26 �le
d�ğer ulaşım araçları gruplarında oldu.

Dolar/TL’de görünüme baktığımızda Haz�ran ayındak� sert yüksel�şler�n
ardından Temmuz ayının �lk 3 haftasını yatay sev�yede geç�ren Dolar /
TL, Temmuz ayının son haftasındak� ger� çek�lme �le b�rl�kte 8,34
sev�yes�ne kadar ger� çek�ld�. Bugün açıklanan beklent�ler�n üstündek�
enflasyon ver�s� sonrasında kur 8,29’a kadar ger� çek�ld�.

TL, Temmuz ayında dolar karşısında %3’ün üstünde değer kazandı.
Geçt�ğ�m�z hafta yapılan Fed’�n güverc�n açıklamaları gel�şmekte olan
ülkeler�n para b�r�mler�n� dolar karşısında değer kazandırdı. Ayrıca dün
ABD’de açıklanan İmalat PMI ver�ler�n�n beklent�ler�n altında gelmes� �le
tahv�llere ve güvenl� l�manlara talep artarken, dolar küresel ölçekte değer
kaybett�. Cuma günü kur ve emt�a tarafı �ç�n öncü akış olan Tarım Dışı
İst�hdam ver�s� tak�p ed�lecek. Ayrıca yüksek enflasyon end�şeler�n�n
fazla olduğu günlerde Tarım Dışı İst�hdam ver�s� enflasyonun kısa mı
yoksa uzun vadel� m� olduğu konusunda b�ze yardım edecek.

TCMB’n�n 12 Ağustos’ta Para Pol�t�kası Kurulu toplantısında en öneml�
gündem maddes� özell�kle delta varyantı kaynaklı coronav�rüs salgını,
pandem� �le gerçekleşen normalleşme adımları, jeopol�t�k r�skler �le
s�yas� konular ve bunlara �l�şk�n oluşan ekonom� adımları olacaktır.

Son TCMB Toplantısında TCMB Fa�z Kararını sab�t bırakmıştı. Karar
metn�nde ''f�yat �st�krarı temel amacı doğrultusunda el�ndek� tüm araçları
kararlılıkla kullanmaya devam edecekt�r. Enflasyonda kalıcı düşüşe
�şaret eden güçlü göstergeler oluşana ve orta vadel� %5 hedef�ne
ulaşıncaya kadar pol�t�ka fa�z�, güçlü dezenflasyon�st etk�y� muhafaza
edecek şek�lde, enflasyonun üzer�nde b�r düzeyde oluşturulmaya devam
ed�lecekt�r'' �fadeler� d�kkat çekt�. Ancak karar metn�nde enflasyondak�
yüksel�ş�n geç�c� olab�leceğ� s�nyaller� ver�ld� Her ne kadar enflasyonun
geç�c� olarak yüksek olduğu düşünülse de b�r sonrak� PPK’da fa�zde
değ�ş�kl�k olacağını düşünmüyor, yüksek enflasyon sonrasında 4.
çeyrek bekled�ğ�m�z fa�z �nd�r�m�n� 2022 yılına çekm�ş bulunuyoruz.
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İnfo Ya�rım Menkul Değerler A.Ş.

Mecidiyeköy Yolu Cad. No: 14 V Plaza Kat:8/9 Mecidiyeköy-Şişli/İstanbul
Tel: 444  46 36, Web: www.infoya�rim.com

aras�rma@infoya�rim.com.tr

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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