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TÜRKİYE TÜFE BEKLENTİLERİ
Yurtiçinde 3 Haziran’da beklenen en önemli veri Tüketici Fiyat Enflasyonu. Nisan ayında 9,38% olarak gerçekleşen
yıllıklandırılmış TÜFE aylık bazda 1,34% artış göstermişti. Genel bir bakışla 2014 yılının ikinci çeyreğinin ilk ayında,
2013’ün aynı dönemine göre yaklaşık 3 puan artış gösteren TÜFE ile birlikte TCMB Başkanı Erdem Başçı %5 olan
orta vadeli enflasyon hedefini %7,6’ya revize etti.
Tüketici enflasyonunda ki bu önemli artışın sebeplerine baktığımızda ilk öne çıkan madde döviz kurunun gecişkenlik etkisinin diğer gruplara göre daha fazla olduğu temel mal fiyatları. TCMB Başkanı daha önce yaptığı bir açıklamda ‘kur’un mevcut enflasyonun yüzde 50’sini oluşturduğunu söylemişti. TL’deki önemli değer kaybı ve temel mal
gruplarının önemli bir bölümünü oluşturan ulaştırmaya yüklenen vergiler, yılın ilk çeyreğinde yaşanan olumsuz hava şartlarının gıda fiyatlarına etkisi ve imalat sanayi fiyatlarında gözlenen yükselme TÜFE’deki artışın diğer sebepleri arasında diyebiliriz.
Temel mal fiyatlarının yanı sıra hizmet fiyatlarını da değerlendirdiğimizde burada öne çıkan yukarı yönlü eğilimler
çekirdek enflasyonda da ciddi artışlara sebep oldu. 2014 Nisan ayının çekirdek enflasyonuna bakıldığında H Endeksi
yıllıklandırılmış olarak %10.05 artış gösterirken, I Endeksi ise %9,74 olarak gerçekleşti. Alt gruplar bazında incelediğimizde ise Gıda ve alkolsüz içecekler grubunun Nisan ayındaki yıllıklandırılmış TÜFE’ye katkısı %3,23 iken bir diğer
önemli alt grup olan ulaştırmanın katkısı ise %2,16 olarak gerçekleşti.
Kurum olarak, döviz kuru gelişmeleri ve olumsuz hava şartları nedeniyle temel mal fiyatlarında gözlenen olumsuz
seyrin döviz kuru hareketlerinin gecikmeli etkisiyle bir süre daha devam edeceğini öngörmekteyiz. Her ne kadar
son dönemde TL’de gerçekleşen değerlenme enflasyondaki yukarı yönlü baskıyı sınırlayacak olsa da Mayıs ayı için
beklentimiz aylık bazda %0,74 iken yıllıklandırılmış olarak %10,05 seviyesinde. Baz etkisi sebebi ile önümüzdeki
aylarda düşmesi beklenen TÜFE’den esinlenerek; Merkez Bankası ılımlı bir enflasyon rakamı geldiği takdirde 24
Haziran PPK (Para Piyasası Kurul) toplantısında repo faizinde 50-150 BP ve O/N faizlerde de koridorun çok açılmaması (belirsizliğin kontrol altında tutulması) adına 100-200 BP arası indirim yapabilir. Kurum olarak 2014
sene sonu TÜFE beklentimiz yüzde 8,4.
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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

