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TÜFE eylül ayında beklentilerin üzerinde %6,30 artış gösterdi
TÜİK tarafından açıklanan verilere göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) eylül ayında aylık
bazda %6,30 artış gösterdi. Beklentimiz TÜFE’de aylık bazda %3,30 artış gerçekleşeceği
yönünde iken, piyasa ise %3,45 yükseliş öngörüyordu. Açıklanan son veri ile birlikte
yıllık bazda TÜFE ağustos ayındaki %17,90 seviyesinden %24,52 seviyesine yükselerek
endeks tarihinin en yüksek seviyesine ulaşmış oldu.
Eylül ayında aylık bazda en yüksek artış %11,41 ile ev eşyası grubunda gerçekleşirken,
düşüş gösteren grup olmadı. Ana harcama grupları itibarıyla ulaştırma grubunda %9,15,
çeşitli mal ve hizmetler grubunda %7,42 artış görüldü. Yıllık bazda ise %27,13 ile en
çok artış gösteren ulaştırma grubu oldu.
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Yurt içi üretici fiyatları (Yİ-ÜFE) eylül ayında, bir önceki aya göre %10,88 artarken yıllık
bazda artış %32,13’ten %46,15’e yükseldi. Eylül ayında sektörlerdeki fiyat değişimleri
incelendiğinde aylık bazda en fazla artışın %40,21 ile elektrik ve gaz sektöründe
gerçekleştiği görülüyor. Ana sanayi gruplarında da, yıllık en fazla artış %78,29 ile enerji
grubunda gerçekleşti. Üretici ve tüketici fiyatları arasındaki fark eylül ayında tarihteki
en yüksek seviyesine ulaşmış bulunuyor. Fiyatlama davranışlarına bakıldığında eylül
ayında maliyet artışlarının fiyatlara yansımasının arttığını görmekle birlikte, ÜFE’deki
sert artışın nihai ürün fiyatlarına olan baskısının devam edeceğini düşünüyoruz.
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Çekirdek enflasyon (C Endeksi) eylül ayında aylık bazda %6,76 artış gösterdi ve yıllık
bazda %17,22 seviyesinden %24,05 seviyesine yükseldi. Enerji, gıda ve alkolsüz
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içecekler, alkollü içecekler ve tütün ürünleri hariç TÜFE’yi ifade eden çekirdek endeks,
tarihinin en yüksek seviyesine ulaşmış oldu.
Tüketici Fiyat Endeksi – C Endeksi
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C Endeksi: Enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç
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Eylül ayında tüketici fiyatları, piyasada %3-4 aralığında oluşan beklentilerin üzerinde
%6,30 artış gösterdi ve yıllık enflasyon oranı %24,52 seviyesine yükseldi. Tüm alt
gruplarda görülen artışlarda ön plana çıkan nedenin TL’deki değer kaybı olduğuna
inanıyoruz. TL’de 2018 yılının başından beri görülen değer kaybı ve yüksek volatilite,
kur hareketlerinin tüketici fiyatlarına olan geçişkenlik hızını da artırmış bulunuyor.
Bu nedenle ağustos ayının başında kurda görülen sert dalgalanmanın yansımasını eylül
ayı fiyatlarında görebiliyoruz. Özellikle ulaştırma grubundaki aylık %9,15 artış büyük
oranda kur artışı nedeniyle otomobil fiyatlarında yaşanan yükselişi gösteriyor. En
yüksek artışın görüldüğü ev eşyası grubu da kur artışına bağlı hammadde fiyatlarındaki
yükselişi görüyoruz.
Çekirdek enflasyon göstergelerine baktığımızda, manşet enflasyon ile C Endeksi
arasındaki farkın kapanmış olması, enflasyonda oluşan katılığı gösteriyor. Üretimde
ithal bağımlılığı, kur hareketleri nedeniyle yaşanan artışların tüm alt gruplara
yayılmasına neden oluyor. Üretici fiyatlarında da kur ve zamların etkileri ön plana
çıkıyor. Elektrik ve doğalgazda hem üretici hem tüketiciye yapılan zamlar nedeniyle
en yüksek artışın elektrik ve gaz gruplarında yaşandığını görüyoruz.
Hesaplamalarımıza göre ekim ayı başında elektrik ve doğalgaza yapılan yeni zamlar
TÜFE’ye yaklaşık 0,35 yukarı yönde etki edecek ancak üretici fiyatları kanalından
gelen ek katkı ile etkinin yükselebileceğini düşünüyoruz.
2018 yılının başından bu yana tüketici fiyatlarında görülen yüksek seyir, tüketici ve
üreticileri olumsuz etkilerken ekonomi yönetiminin de öncelikleri arasında bulunuyor.
Manşet enflasyon ve alt gruplardaki fiyatlama davranışlarındaki öngörülemezlik,
beklentilerde bozulmaya neden olurken uygulanan politikaların etkinliğini de olumsuz
etkiliyor. Önümüzdeki dönemde, halihazırda katılık yaratan etkilerin bir süre daha
devam etmesini beklemekle birlikte, enflasyonun geldiği yüksek seviyelerin bundan
sonra yapılacak zamların da yüksek olma riskini arttırdığını düşünüyoruz. Ekonomik
aktivitede beklenen yavaşlamaya paralel talep koşullarında göreceğimiz zayıflamanın
ise enflasyon üzerinde önümüzdeki dönemdeki riskleri hafifletebilecek bir faktör
olduğunu düşünüyoruz.
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Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı
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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,
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