TÜFE – Mayıs 2016

TÜİK verilerine göre; tüketici fiyat endeksi Mayıs ayında aylık bazda %0,80 beklentinin altında %0,58
oranında artış kaydetti.
Bu şekilde yıllık bazda enflasyon %6,58 oldu, beklenti %6,80 seviyesine işaret ediyordu. Önceki veri
ise %6,57 seviyesindeydi.
TÜFE'de yıllık bazda en yüksek artış %12,8 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda gerçekleşti. Bunu
%11,87 ile çeşitli mal ve hizmetler ile %10,59 ile lokanta ve oteller izliyor.
Dolayısıyla son dönemlerde bir yavaşlama olsa da hizmet fiyatlarında katılık sürüyor denebilir.
TÜFE'de %0,58 artışa karşılık işlenmemiş gıda hariç fiyatların aylık bazda %1,14 oranında artması
gıdanın manşet enflasyona desteğini gösteriyor.
Gıda fiyatlarında iyileşme işaretleri sürerken İstanbul enflasyonu da bu yönde bir sinyal vermişti.
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TCMB'nin çekirdek enflasyon olarak izlediği I endeksinde ise aylık %1,36, yıllık %8,77 artış söz
konusu.
I endeksinde bakarak çekirdek göstergelerde manşet verinin aksine iyileşmenin daha sınırlı kaldığı
söylenebilir.

Lütfen son sayfadaki çekinceyi okuyunuz.
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I endeksi Nisan ayında aylık bazda %1,94, yıllık bazda %9,41 oranında artmıştı.
(I endeksi enerji, gıda, alkollü içecek, tütün ve altın hariç TÜFE anlamına geliyor.)
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Dolayısıyla TCMB PPK metinlerinde yer alan “çekirdek enflasyon eğilimindeki iyileşmenin sınırlı
olması likidite politikasındaki sıkı duruşun korunmasını gerektirmektedir” söyleminin bir süre daha
devam ettirilmesi beklenebilir.
Ancak FED’in atabileceği potansiyel adımlar da gözetilerek küresel oynaklıkların azalarak elverişli bir
konjonktür sağladığı dönemlerde Merkez Bankası ölçülü politika adımlarına devam edecektir
beklentisindeyiz.
FED toplantısı : 14-15 Haziran 2016
TCMB toplantısı : 21 Haziran 2016

Lütfen son sayfadaki çekinceyi okuyunuz.
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KÜNYE :
Mehmet Baki Atılal Araştırma Bölüm Başkanı
m.baki@turkishyatirim.com
0 (212) 315 10 71
Başak Erçevik
Araştırma Uzmanı
b.ercevik@turkishyatirim.com 0 (212) 315 10 61

Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin diğer raporlarına;
www.turkishyatirim.com
www.turkborsa.net
https://twitter.com/turkishyatirim
https://twitter.com/turkborsanet
https://tr-tr.facebook.com/turkborsa
adreslerinden ulaşabilirsiniz.

ÇEKİNCE :
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 rapordaki bilgi ve fikirler, Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından güvenilir
olduğuna inanılan kaynaklardan derlenerek ve sadece bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.
Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş., bu bilgilerin doğruluğu veya bütünlüğü konusunda bir
garanti veremez. Bu rapordaki görüşler, tahmin ve projeksiyonlar, raporu hazırlayan analistlerin
fikirlerini yansıtmaktadır. Analistler, görüş ve tahminlerini haber vermeksizin değiştirme hakkına
sahiptirler. Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve personeli, bu rapordaki bilgilerin
eksikliğinden veya yanlışlığından dolayı hiçbir şart altında sorumlu tutulamaz

