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Tüketici Fiyatları Ocak ayında %1,10 artış gösterdi.

Bugün yurtiçi piyasalarda haftanın en önemli gündemi
olan enflasyon rakamlarını takip ettik. TÜFE (Ocak) aylık
bazda %1,1 artış kaydederken; yıllık bazda % 0.93 düşerek %8.17 seviyesinden %7.24 seviyesine geriledi.
Ana harcama grupları itibariyle Ocak ayında aylık bazda
enflasyon en yüksek artış %3,53 ile gıda ve alkolsüz
içeceklerde gerçekleşirken; en fazla düşüş %6.98 ile giyim
ve ayakkabı oldu. Yıllık en fazla artış ise %13,06 ile lokanta
ve oteller grubunda oldu.
Ağırlığı %15,38 olan Ulaştırma grubunda %0,56’lık düşüş
gözlemlenirken; Ağırlığı %15,79 olan Konut grubunda %
1,13’lük artış gözlemlendi. Böylece petrol fiyatlarındaki
düşüşün etkisini ulaştırma grubunda görmeye devam
ettik.
Erdem Başçı geçtiğimiz günlerde TÜFE’nin yıllık bazda
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%1’in üzerinde düşmesi durumunda 4 Şubat’ta erken toplantı yapabileceklerini belirtmişti. Ancak yıllık bazda %0,93 gerileyen enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla beraber TCMB Olağanüstü toplantıyı iptal ettiğini açıkladı.
24 Şubatta gerçekleşecek olan PPK Toplantısında ATIG olarak üst bantta 25BP’lık alt bantta da 50BP’lık indirim bekliyoruz.
Politika faizinde ise 50BP’lık bir indirim olacağı görüşündeyiz.

1

Sermaye Piyasası Kurulu’nun “Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar” hakkında tebliğ uyarınca yayımlanması zorunlu olan Uyarı Notu’nu en arka sayfada bulabilirsiniz.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun “Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar” hakkında tebliğ uyarınca
yayımlanması zorunlu olan Uyarı notu:
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti,
yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum
ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Bu raporda yer alan yorumlar sadece ATIG YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.’nin görüşlerini yansıtmaktadır. Bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan yatırımlardan ATIG YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. sorumlu tutulamaz.
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