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TÜFE ekim ayında aylık bazda %2 artış gösterdi
TÜİK tarafından açıklanan verilere göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ekim ayında
piyasa beklentilerine paralel %2 artış gösterdi. Böylece yıllık enflasyon oranı %8,55’e
gerileyerek, 2016 Aralık ayından sonraki en düşük seviyede gerçekleşti.
Ekim ayında aylık bazda en yüksek artış, %11,70 ile giyim grubunda gerçekleşirken, en
fazla düşüş gösteren grup %0,59 ile eğlence ve kültür grubu oldu. Yıllık bazda en fazla
artış %43,60 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda gerçekleşti. Çekirdek enflasyon (B
Endeksi) ekimde aylık bazda %1,58 artış gösterdi ve yıllık artış hızı %8,90’dan %7,64’e
geriledi.
Yönetilen-yönlendirilen fiyatlar hariç TÜFE’yi hesaplayan F endeksi aylık bazda %1,86
artış gösterdi ve yıllık artış hızı %6,93’ten %6,10’e düştü.
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Kaynak:TUİK, Vakıf Yatırım Araştırma ve Strateji

Yurt içi üretici fiyatları (Yİ-ÜFE) ekim ayında, bir önceki aya göre %0,17 arttı ve yıllık
bazda artış %2,45’ten %1,70’e düştü. Ekim ayında ana sanayi gruplarındaki fiyat
değişimleri aylık bazda incelendiğinde, en sert artış enerji grubunda gerçekleşti.
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Özel Kapsamlı TÜFE Göstergeleri (Yıllık % Değişim)
B Endeksi
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B Endeksi: İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE
Kaynak:TUİK, Vakıf Yatırım Araştırma ve Strateji

2019 Ekim ayında tüketici fiyatları piyasa beklentilerine paralel olarak yıllık bazda
%8,55 artış gösterdi. 2019 Temmuz ayından itibaren gerileyen tüketici fiyatlarında
ekim ayında olumlu baz etkisi, TL’nin dengeli seyri ve gıda fiyatlarındaki düşüş
destekleyici olmayı sürdürdü. Önümüzdeki dönemde, kasım ve aralık aylarında baz
etkisinin aleyhe dönmesinin yıılık enflasyon oranını yukarı yönde etkilemesini
bekliyoruz.
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Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı
hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, yatırım ve kalkınma bankaları ile müşteri arasında imzalanacak
yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde ve yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate
alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Burada yer alan yorum
ve 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. Gerek bu yayındaki,
gerekse bu yayında kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu yayındaki bilgilerin kullanılması sonucunda
yatırımcıların ve/veya ilgili kişilerin uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kâr yoksunluğundan,
manevi zararlardan ve her ne şekil ve surette olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı
Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz.
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