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Tüketici Fiyat Endeksi Ekim ayında aylık bazda %0,18 artış göstererek, %0.28 olan piyasa beklentisinin
altında kaldı. Ulaştırma %1.79 ile aylık bazda en fazla azalış gösteren grup oldu.
Tüfe Kasım ayında aylık bazda %0.18 artış göstererek, %0.28 olan artış beklentisinin altında kaldı. Ana harcama gruplarına
bakıldığında; en fazla artış gösteren grup %4.11 ile giyim ve ayakkabı olurken, aylık bazda en fazla düşüş %1.79 ile ulaştırma
grubunda gerçekleşti.

Yıllık bazda gıda fiyatlarındaki yükselişin negatif etkisi sürüyor. Ekim ayında yıllık bazda %8.96 artış
gösteren TÜFE Kasım ayında yıllık bazda %9.15 artış kaydetti.
Kasım ayı Tüketici Fiyat endeksi yıllık bazda %9.15 artış gösterirken, yıllık bazda en fazla artış gösteren grup gıda ve alkolsüz
içecek grubu oldu. Gıda fiyatlarındaki yükselişin olumsuz etkisinin devam ettiğini görüyoruz. Zaten Merkez Bankası, Para
Politikası Toplantı Özeti’nde de bu duruma değinmiştir. Merkez Bankası, Kasım ayına ilişkin göstergelerin, gıda yıllık enflasyonunun taze meyve-sebze kaynaklı olarak yeniden artış kaydedebileceği yönünde sinyal verdiğini açıklamıştır. Dolayısıyla
bu durum beklentiler dahilinde gerçekleşen bir olgu olarak karşımıza çıkmaktadır. Bir de TCMB Kasım ayı Beklenti anketini
hatırlayalım. Kasım ayı beklenti anketinde 2014 yıl sonu enflasyon beklentisi %9.16’da %9.22’ye yükselmiştir. Bu noktada
Aralık ayı Beklenti Anketi öne çıkıyor.
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Son 5 yılın en düşük seviyelerine gerileyen petrol fiyatlarının enflasyon üzerindeki pozitif etkisinin 2015 yılında belirgin bir
şekilde hissedilmesini bekliyoruz. Tahminlerini güncelleyen TCMB, enflasyonun, %70 olasılıkla, 2014 yılı sonunda orta noktası %8.9 olmak üzere, %8.4 ile %9.4 aralığında, 2015 yılı sonunda ise orta noktası %6.1 olmak üzere %4.6 ile %7.6 aralığında gerçekleşmesini bekliyor. TCMB’nin enflasyonda belirgin bir iyileşme sağlanana kadar sıkı para politikası duruşunu devam ettireceğini ifade etmesine rağmen, gerek düşen petrol fiyatlarının etkisiyle enflasyondaki düşüş beklentilerinin gerçekleşmesinin, gerekse küresel anlamda devam eden gevşek para politikalarının, önümüzdeki süreçte ölçülü faiz indirimleri
konusunda Merkez Bankası’nın elini rahatlatacağı görüşünü taşımaktayız.
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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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