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TÜFE nisan ayında aylık bazda %0,85 artış gösterdi
TÜİK tarafından açıklanan verilere göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) nisan ayında
%0,85 artış gösterdi ve yıllık enflasyon oranı mart ayındaki %11,86 seviyesinden
%10,94’e geriledi.
Nisan ayında aylık bazda en yüksek artış, %4,66 ile çeşitli mal ve hizmetler grubunda
olurken, giyim ve ayakkabı grubu %4,08, gıda ve alkolsüz içecekler grubu ise %2,53 artış
gösterdi. Ulaştırma grubu fiyatları, petrol fiyatlarındaki düşüşün etkisiyle %1,83
gerileyerek aylık bazda en yüksek düşüş kaydeden grup oldu. Yılık bazda ise en yüksek
artış %31,32 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda gerçekleşirken, yıllık bazda düşüş
gösteren grup olmadı.
Çekirdek enflasyon (B Endeksi) nisan ayında aylık bazda %1,11 artış gösterdi ve yıllık
bazda artış %11,65’ten %11,27’ye geriledi.
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Kaynak:TUİK, Vakıf Yatırım Araştırma ve Strateji

Yurt içi üretici fiyatları (Yİ-ÜFE) nisan ayında, bir önceki aya göre %1,28 artış gösterdi
ve yıllık bazda artış %8,50’den %6,71’e geriledi. Nisan ayında ana sanayi gruplarındaki
fiyat değişimleri aylık bazda incelendiğinde, en yüksek artış %3 ile ara mallarında
görülürken, sermaye malları %2,91, dayanıklı tüketim malları %2,40, dayanıksız
tüketim malları ise %1,18 artış gösterdi. Aylık bazda düşüş gösteren tek grup %7,97 ile
enerji malları grubu oldu.
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Özel Kapsamlı TÜFE Göstergeleri (Yıllık % Değişim)

B Endeksi: İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE
Kaynak:TUİK, Vakıf Yatırım Araştırma ve Strateji

2020 Nisan ayında tüketici fiyatları, giyim ve ayakkabı grubu ile gıda grubundaki
artışların etkisiyle aylık bazda beklentilerin (%0,55 artış) üzerinde %0,85 artış
gösterdi. Aylık artışa rağmen, bir önceki yılın aynı ayındaki yüksek baz etkisinin
katkısıyla yıllık bazda enflasyon oranı %10,94’e geriledi. Nisan ayında petrol
fiyatlarındaki gerileme hem tüketici fiyatlarında hem de üretici fiyatlarındaki
artışları sınırlamaya devam etti. Çekirdek enflasyon göstergeleri ise, son dönemde
kurlarda görülen yukarı yönlü seyrin etkisiyle yüksek seyrini koruyor. Önümüzdeki
dönemde, Kovid-19 salgınının ekonomiye olan olumsuz etkileri ile talep koşullarının
seyri ve petrol fiyatlarındaki gerilemenin, enflasyondaki düşüşü desteklemesini
bekliyoruz. Kur seviyeleri ve enflasyon beklentileri ise enflasyon görünümünde yukarı
yönlü risk oluşturabilecek faktörler arasında bulunuyor.
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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,
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