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NİSAN 2014 ENFLASYON RAPORU
TÜFE
2014 yılının ilk çeyreğinde toplam yüzde 3.54 olarak gerçekleşen Türkiye’de TÜFE, Nisan ayında aylık
bazda 1.34 olarak gerçekleşti (Grafik 1). Yıllıklandırılmış TÜFE’yi incelendiğimizde ise 2013 1. Çeyrek’te
%7,29 iken 2014 yılının aynı döneminde ise %8,39’a yükseldiğini görmüştük (Grafik 2). Bugün açıklanan
2014 Nisan ayı Türkiye Tüketici Fiyat Endeksi aylık yüzde 1.34 (Nisan 2013= % 0.42) artarak yıllık enflasyonu yüzde %9.38 oranına getirdi. Bir önceki yılın aynı döneminde yıllık enflasyon %6,13 seviyesinde
idi. Gerçekleşen bu artışın daha çok kuraklıktan ve enerji fiyatlarındaki yükselişten kaynaklandığı görülmektedir. Artışın ana kalemlerine bakıldığında, gıda fiyatlarının bu ay ki TÜFE’ye katkısı %3,23 iken ulaştırma fiyatlarında ki katkı %2,16 olarak gerçekleşmiştir. Konut fiyatları da bir önceki aya göre %0,24’lük
bir artışla yıllık değişime etkisi %0,81 olmuştur. Tabi bu arada; kurun geçişkenlik etkisinin (ithal fiyatlar)
birkaç ay gecikme ile fiyatlara yansıması da bu artışta önemli bir rol oynamakta.
Grafik 1: TÜFE Aylık Değişim

Grafik 2: TÜFE Yıllık Değişim
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Çekirdek TÜFE’ye ( bakıldığında ise 2014 Mart ayında %9,52 olarak gerçekleşirken 2014 Nisan ayında %
10,05 olarak gerçekleşmiş ve çift haneli rakamlara ulaşmıştır (Ekim 2008’den bu yana ilk kez).
GRAFİK 3: TÜRKİYE ÇEKİRDEK ENFLASYON (H ENDEKS)

KAYNAK: Bloomberg

ÜFE
Türkiye’de Üretici Fiyat Endeksi, 2014 yılının Nisan ayında %0,09 yükselerek senelik bazda yüzde 12.98
seviyesine ulaştı. ÜFE’de, Kurum olarak bir önceki yılın Mayıs ayı ÜFE rakamı yüzde 2,66 olarak gerçekleşmesine rağmen, yani baz efektinin ters çalışabileceği bir ortamda bile 2014 Mayıs ayı beklentimiz yıllık ÜFE’nin yüzde 13 seviyesini test edebileceği yönünde.
GRAFİK 4: ÜFE AYLIK DEĞİŞİM
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GRAFİK 5: ÜFE YILLIKLANDIRILMIŞ

SONUÇ:
ATIG olarak, beklentimizin (%9.1) üzerinde yüzde 9.39 seviyesinde gerçekleşen TÜFE rakamı, Mayıs
ayında da en azından baz etkisi sebebi ile düşmeyecek ve hatta çift haneli seviyeleri test edebilecek gibi
gözükmekte. Tüketici Fiyat Enflasyonuna en çok etkisi olan ulaştırma ve gıda fiyatlarının %9,38’lik artışa
katkısı sırasıyla %2,16 ve %3,23 olarak gerçekleşmiştir. Geçen ay ki veriler ise ulaştırma da %2,13 Gıda
da ise %2,47 idi. İlerleyen dönemlerde ulaştırmanın enflasyon üzerinde ki arttırıcı etkisinin azalacağını
ancak gıda fiyatlarında ki artışın devam edeceğini beklemekteyiz. Kış aylarının kurak geçmesi ve sonrasında yaşanan kuraklığın işlenmemiş gıda fiyatları üzerindeki etkisini ilerleyen aylarda göreceğiz. Kurların geri gelmesi (TL’nin kısmen değerlenmesi) ise TÜFE üzerinde bundan sonraki aylarda positif etki yapacaktır. Son yapılan Para Politikası Toplantısı’nda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, TCMB Başkanı
Erdem Başçı’nın faizlere yönelik yaptığı ılımlı (ölçülü düşürme) açıklamanın mevcut koşullarda uygulanmasının zor olduğu görüşümüzü savunmaya devam ediyoruz. Enflasyon görünümünde kalıcı bir iyileşme
sağlanana kadar izlenecek olan ihityati sıkı para politikası nezdinde yaz aylarında 100 BP’lık bir artış dahi
görmemiz mümkün olabilir. Ancak; bunu söylerken de beklentimizin bu yöden çok da kuvvetli olmadığını belirtmek isteriz; zira TCMB Ocak sonunda Olağanüstü Toplantı neticesinde 550 BP arttırdığı faiz
oranlarını kendinin de ifade ettiği gibi önden yüklemeli yapmıştı. O an itibarı ile gereğindne bir kaç BP
fazla yapılan arttırımlar bugün Merkez’in elini rahatlatıcı bir unsur.
Enflasyon verisinden sonra yüzde 9.12 bileşik seviyelerinden işlem gören 2 yıllık gösterge kağıtlar satış
yiyerek %9.30 bileşik seviyelerine yükseldi. Sabah yayınladığımız Haftalık Raporumuzda belirttiğimiz gibi
veri sonrası 9.40 desteği mutlaka test edilecektir.
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