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MART 2014 ENFLASYON RAPORU
TÜFE
2014 yılının Ocak ve Şubat ayında toplam yüzde 2,41 olarak gerçekleşen Türkiye TÜFE 2013 yılının aynı
dönemine (%1,95) göre yaklaşık %25 artış göstermiştir (Grafik 1). Yıllıklandırılmış TÜFE’ye bakıldığında ise
2013 Şubat ayında 7,75 olarak gerçekleşen TÜFE, 2014 Şubat ayında 7,89’a çıkmıştır (Grafik 2). ATIG olarak Mart ayı TÜFE beklentimiz aylık bazda 0,96 (piyasa beklentisi: %0.82) , yıllık bazda 8,20 iken açıklanan
verilere göre ise Türkiye’de tüketici fiyatları aylık bazda %1,13, yıllıklandırılmış olarak ise %8,39 artış göstermiştir. Çekirdek TÜFE’ye bakıldığında ise 2014 Şubat ayında yıllık bazda %8,43 gerçekleşirken, Mart
ayında 2007 Nisan ayından beri en yüksek seviye olan %9,32’ye ulaşmıştır. Türkiye’de gıda fiyatları bu ay
bir önceki aya göre yüzde 2,10 artmış olup yıllık değişimi yüzde 10,12 olarak gerçekleşmiştir. Ana harcama grupları arasında en çok artış gösteren kalem ise ulaştırma olmuştur. Özellikle otomobil ve petrol fiyatlarının artmasından dolayı ulaştırma fiyatları bu ay Şubat ayına göre %0,88 artarken yıllık artış %13,74
olarak gerçekleşmiştir. Bu iki önemli gruptan gıda fiyatları yıllık TÜFE’yi %2,47 arttırırken, ulaştırma fiyatlarının TÜFE’ye katkısı %2,13 olmuştur (Tablo 1).
GRAFİK 1: AYLIK DEĞİŞİM

GRAFİK 2: YILLIK DEĞİŞİM

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim
şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri
tercihlerinize uygun olmayabilir.
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ÜFE
Bugün Türkiye’den gelen bir diğer veri üretici fiyat endeksiydi. 2014 yılının ilk çeyreğinde üretici
fiyat enflasyonu yıllıklandırılmış olarak 2013 yılının aynı dönemine göre yaklaşık %450 arttı ve 2014
Mart ayında %12,31 olarak gerçekleşti (Grafik3). 2013 yılının Mart ayında %0,81 olan ÜFE, 2014
yılında % 0,74 olarak gerçekleşti (Grafik4).
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TABLO 1:

Kaynak: TÜİK

SONUÇ
2013 yılında aylık %0,42 ve %0,15 olarak gerçekleşen Nisan ve Mayıs ayı tüketici enflasyonları, bu sene
düşük baz etkisinden dolayı ciddi bir artış gösterecektir. Ulaştırma tarafında olumsuzlukların azalacağı
ancak gıda tarafında ise olumsuzlukların devam edeceği, geçmiş aylarda ki yüksek döviz kurunun etkileri
ile Mayıs ayında ulaşacağımızı düşündüğümüz yıllıklandırılmış %8,50 olan TÜFE oranını Nisan’da yakalayacağız gibi gözüküyor. TÜFE’de ki bu gidişatın TCMB’nin en azından görece orta vadede ihtiyatlı sıkı para
politikasını sürdüreceğine işaret ediyor, yani faiz indirimi zor göründüğü gibi, Mayıs ayında enflasyon görünümü bozulur ve %9 üzerine bir yakınsama olursa, yaz aylarında 100 BP’lik bir faiz arttırımı bile söz konusu olabilir. Fitch (04.04.2014) ve Moody’s (11.04.2014) toplantılarının bugün açıklanan enflasyon rakamlarından olumsuz etkileneceğini düşünmesek de, kalıcı olması sıkıntı yaratacaktır.
ÜFE tarafında ise yaşanan çok ciddi yükseliş ise bundan böyle üreticilerin maliyet artışının nihai mallara
yani rafa yansıyacağının da bir göstergesi olarak algılanabilir.
Rapor hazırlanırken Londra’da soruları yanıtlayan TCMB başkanı Erdem Başçı mevcut enflasyonun yarısının yakınının dövizdeki hareketlenmeye bağlı olduğunu belirtti. Kurum olarak biz, enflasyonun %9’un üzerine çıkması halinde 100 BP’lik bir sıkılaştırma adımı bekliyoruz.
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tercihlerinize uygun olmayabilir.

