
 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilımlı kur geçişkenliğiyle, TÜFE enflasyonu beklentinin altında kaldı   5 Ekim 2020 

Enflasyon - Eylül 2020 

Eylül ayı TÜFE enflasyonu aylık %0,97 seviyesinde gerçekleşerek 
piyasanın %1,3’lük beklentisi ve bizim %1,6'lik tahminimizin altında 
kaldı. Böylece yıllık TÜFE enflasyonu da (ikinci ay üst üste olmak üzere) 
%11,8 seviyesinde yatay seyretti. Çekirdek TÜFE enflasyonu (C grubu) 
ise aylık %1,33 gerçekleşmenin sonucunda, yıllık bazda %11,0’den 
%11,3’e yükseldi. Yİ-ÜFE enflasyonu ise, TL’deki zayıflığın 
yansımalarıyla aylık bazda %2,65 seviyesinde gerçekleşti ve yıllık bazda 

%11,5’den %14,3’e yükseldi. 

Çekirdek mallar enflasyonu (kur geçişkenliği etkisi) ve hizmet 
enflasyonu beklentilerimizin altında kaldı. Tahminimizdeki sapmada 
öne çıkan faktörleri şöyle sıralayabiliriz: Birincisi, giyim enflasyonunun 
tarihi ortalamasının (yaklaşık %2,0-2,5 artış) altında %0 olarak 
gerçekleşmesi. İkincisi, ÖTV artışı (ithal otomobil fiyatlarında %10-15 
fiyat artışlarına yol açmıştı) ve kur geçişkenliği kaynaklı otomotiv fiyat 
artışlarının beklentilerimizin çok altında kalmış olması (TÜFE sepetinde 
%4 artış olduğu görülüyor).  Son olarak, aylık %0,6’lık hizmet enflasyonu 
da bizim beklentimizin (%1,0) bir miktar altında kaldı. Bunda da, eğitim 
kalemi etkili olmuş görünüyor, ki bu da okulların geç açılması (tam olarak 
açılamaması), kısmen de sektördeki KDV indirimi ile ilişkili olabilir. 
Ancak, TÜFE enflasyonunu aşağı çeken (daha doğru bir ifadeyle artışı 
sınırlayan) bu faktörlere karşın, yurtiçi ÜFE enflasyonunda son 
dönemdeki yükselişe dayanarak (Mayıs’taki %5,5 seviyesinden 
halihazırda %14,3’e kadar yükseldi), maliyet artışlarının biraz 
gecikmeyle de olsa, TÜFE enflasyonuna önümüzdeki aylarda 
yansıyabileceğini düşünüyoruz. Aslında, beyaz eşya ve mobilya gibi bazı 
ürünlerde kur geçişkenliğinin etkileri kısmen bu aydan görülüyor.  

Sene sonunda TÜFE enflasyonu tahminimizi %12,8 seviyesinde 
tutuyoruz. Beklentilerden iyi gelen Eylül ayı TÜFE enflasyonuna karşın, 
sene sonu beklentimizi %12,8 seviyesinde tutmayı tercih ediyoruz. 
Bunun nedeni, yukarıda da ifade ettiğimiz üzere, TL’de değer kaybı 
kaynaklı maliyet artışlarının, $/TL kuru geri gelmediği taktirde, halen 
güçlü seyreden talebin de etkisiyle, önümüzdeki aylarda nihai fiyatlara 
yansıtılabileceği yönündeki düşüncemizden kaynaklanıyor. Ek olarak, 
baz etkisi de önümüzdeki süreçte enflasyonun aleyhine çalışabilir. Buna 
göre, TÜFE enflasyonunun 2021’in ilk aylarında da %14-15 
seviyelerine ulaşabileceğini öngörüyoruz. Baz senaryomuzda, 
TCMB’nin para politikasında sıkılaştırmaya devam etmesini ve ortalama 
fonlama maliyetini sene sonu itibariyle %13,0, 2021’in ilk çeyreği 
itibariyle de %14,0 civarlarına yükseltmesini bekliyoruz (varsayıyoruz). 
Buna ek olarak, parasal genişleme adımlarının geri çekilmesinin de 
yardımıyla (ve reel kurun tarihi dip seviyelerinde olduğunu da dikkate 
aldığımızda), TL’deki değer kaybı eğiliminin bir noktada kontrol altına 
alınabileceğini düşünüyoruz (varsayıyoruz).  Buna bağlı olarak da, TÜFE 
enflasyonunun 2021’in ikinci yarısında düşüş trendine girebileceğini 

ve yılı %11,8 seviyelerinde tamamlayabileceğini düşünüyoruz.  

 

 

 

Grafik 1: Çekirdek enflasyon (C grubu) ve bileşenleri 

 

Kaynak: TÜİK 

Grafik 2: USD/TL değişim - Çekirdek enflasyon 

 

Kaynak: TÜİK, TCMB 

Grafik 3: TÜFE enflasyonu ve ort. fonlama maliyeti 
beklentilerimiz 

 

Kaynak: TÜİK, TCMB, Gedik Yatırım Araştırma 

 

Lütfen raporun sonundaki yasal uyarıları göz önünde bulundurunuz. 
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Makro Görünüm – Enflasyon 

Tablo 1: TÜFE enflasyonu ve yurtiçi ÜFE enflasyonu; alt kalemler [2003=100], Temmuz 2020 

 

Kaynak: TÜİK 

Tablo 2: Özel kapsamlı TÜFE göstergeleri [2003=100], Temmuz 2020 

 

Kaynak: TÜİK 
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Makro Görünüm – Enflasyon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YASAL UYARI  

Burada yer alan bilgiler Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından genel bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. 

Yatırım Danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri 

arasında imzalanacak Yatırım Danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve 

tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım-

satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize 

uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize 

uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez; 

içerik, haber verilmeksizin değiştirilebilir. Tüm veriler, Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından güvenilir 

olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynakların kullanılması nedeni ile ortaya çıkabilecek hatalardan Gedik 

Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu değildir. 


