EKİM ENFLASYON DEĞERLENDİRMESİ

Ekim ayında TÜFE beklentiler dahilinde
%2,00 artış gösterirken, yıllık TÜFE ise Eylül
ayındaki %9,26 seviyesinden Ekim ayında
%8,55 seviyesine gerilemiş oldu.
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Ekim ayında ÜFE ise %0,17 artış
gösterirken, ÜFE’deki yıllık artış oranı Eylül
ayındaki %2,45 seviyesinden %1,70’e
geriledi.
TÜFE tarafında, giyim ve ayakkabı %11,70,
konut %3,55, gıda ve alkolsüz içecekler ise
%1,65 ile en çok artış gösteren sektör
grupları olurken, düşüş gösteren tek grup ise
%0,59 ile eğlence ve kültür oldu.
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ÜFE tarafında ise en fazla düşüş %2,21 ile
ana metaller sektöründe gerçekleşirken, en
fazla artış %9,59 ile ham petrol ve doğalgaz
sektöründe oluştu.
Açıklanan ve beklentilere paralel gelen
enflasyon verilerinin ardından Dolar/TL’de
oynaklık yaşanmadı.
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Enflasyonun Ağustos ayındaki %15,01’lik
seviyesinden Ekim ayı itibarıyla %8,55
seviyesine gerilemesinin sebebi geçen
seneki Eylül ve Ekim aylarındaki yüksek baz
etkisidir.
Merkez Bankası Enflasyon Raporunda ve
YEP’te yılsonu enflasyon beklentisi %12,00
olarak açıklanmıştı.
Yüksek baz etkisinin sona ermesi ve
önümüzdeki aydan itibaren oluşacak ters
baz etkisiyle birlikte enflasyonun tekrar çift
hanelere çıkmasını ve yılsonunu %12’nin
altında tamamlamasını bekliyoruz.
Ayrıca TCMB’nin son üç toplantısında
yapılan indirimler de göz önüne alındığında
12 Aralık’ta yapılacak toplantıda da düşük
de olsa indirim yapılacağı görüşümüzü
devam ettiriyoruz.
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İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
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2019 3. Çeyrek Karda Olan Hesapların Oransal Dağılımı % 31,37, 2019 3. Çeyrek Zararda Olan Hesapların Oransal Dağılımı % 68,63.
Çekince: Bu raporda yer alan her türlü bilgi, değerlendirme, yorum, istatistiki şekil ve bilgiler hazırlandığı tarih itibari ile mevcut piyasa koşulları ve güvenirliğine inanılan
kaynaklardan elde edilerek derlenmiştir ve İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından genel bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Sunulan bilgilerin doğruluğu ve bunların
yatırım kararlarına uygunluğu tarafımızca garanti edilmemektedir. Bu bilgiler belli bir getirinin sağlanmasına yönelik olarak verilmemekte olup alım satım kararını
destekleyebilecek yeterli bilgiler burada bulunmayabilir. 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. Sadece burada yer
alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu nedenle bu sayfalarda yer alan bilgilerdeki hatalardan, eksikliklerden ya da bu
bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden, yorum ve bilgilerin kullanılmasından doğacak her türlü maddi/manevi zararlardan ve her ne şekilde olursa olsun üçüncü kişilerin
uğrayabileceği her türlü doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan dolayı İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile bağlı kuruluşları, çalışanları, yöneticileri ve ortakları sorumlu tutulamaz.
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.

