Yorum – Yıllık Enflasyon 20 Yılın Zirvesinde!
30

03.03.2022

25.03.2021
Yıllık ÜFE 3 Haneli Rakamlara Yükselirken; Yıllık TÜFE de 20 Yılın
Zirvesinde!
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Bugün, Tüik tarafından Şubat ayının enflasyon rakamları açıklandı. Tüketici Fiyatları; bir önceki aya göre yüzde
4.81 oranında artış gösterirken, böylece senelik TÜFE(manşet
veri) senelik bazda yüzde 54.44’e yükseldi.
.2021
TÜFE’ye ileriye dönük etkileri açısından önemli olan Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi(Yİ-ÜFE)’de de, aylık artış yüzde
7.22 seviyesinde olurken, böylece bu verinin senelik artışı da yüzde 105.01 ile 1995 yılının Ocak ayından bu
yana ilk kez 3 haneli rakamlara yükseldi.
TÜFE verilerini incelediğimizde;
Ana harcama gruplarında; aylık bazda tüm gruplar yükseliş gösterirken, Gıda ve Alkolsüz İçecekler yüzde 8.41,
Ev Eşyası yüzde 7.00, Sağlık yüzde 6.39 ve Çeşitli Mal ve Hizmetler yüzde 6.01 ile başı çekti. Aynı zamanda, bu
4 grup; aylık TÜFE artışının üzerinde artış gösterirken, 12 ana harcama grubu içerisinde en az artış gösteren
gruplar ise; yüzde 0.30 ile Giyim ve Ayakkabı, yüzde 0.44 ile Alkollü İçecekler ve Tütün oldu.
Yıllık veriye en çok katkı gösteren ana harcama grubu; yüzde 75.75 ile yine Ulaştırma olurken, tüm harcama
gruplarında senelik bazda artış görüldü. Gruplardan 5 tanesi Manşet Veri(Yıllık TÜFE)’nin üzerinde artış
gösterirken, 7 tanesi altında kaldı.

Çekirdek TÜFE(Özel Kapsamlı) Endekslerini incelediğimizde; F grubu, yani “Yönetilen ve Yönlendirilen fiyatlar
hariç TÜFE yüzde 5.56 ve E grubu, yani Alkollü İçecekler ve Tütün Hariç TÜFE yüzde 5.02 ile aylık TÜFE’nin
üzerinde artış gösterirken, en önemli Çekirdek TÜFE göstergesi olan C Endeksi, yani “Enerji, Gıda ve Alkolsüz
İçecekler, Alkollü İçecekler ile Tütün Ürünleri ve Altın Hariç TÜFE”deki artış oranı ise; yüzde 3.75 ile tüm
çekirdek veriler arasında en düşük seviyede gerçekleşti.
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Yİ-ÜFE tarafında da; yıllık bazda yüzde 213.67 ile Ham Petrol
ve Doğal Gaz, yüzde 202.51 ile Elektrik, Gaz,
04.2021
İklimlendirme Üretimi ve Dağıtımı ve yüzde 198.88 ile Kok ve Rafine Petrol Ürünleri başı çekti.
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Z

Kısa Yorum: TÜFE tarafında aylık ve yıllık artış oranı beklentilerin üzerinde gerçekleşme gösterdi ve Yİ-ÜFE’de
de aylık artışlarda görülen ivme kaybına karşın yüzde 7.22 ‘lik oran halen çok ciddi bir rakam. Senelik bazda da,
Yİ-ÜFE tarafında enerjinin başı çekiyor olması, TÜFE tarafında da enerji kaynaklı olarak Ulaştırma Sektörünü en
çok artış gösteren ana grup olarak ortaya çıkarmış durumda. Enerji fiyatlarının yansıması ve Pandeminin
olumsuz etkilerinin yanı sıra, jeopolitik riskler ve korumacılık kapsamında Gıda fiyatlarında görülen sert artışlar
da fiyatları yukarıya çeken ana etkenlerden birisi.
Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın etkisiyle Jeopolitik risklerin daha fazla artış göstermesiyle küresel gösterge
konumundaki Brent tipi ham petrolün 120 Dolar seviyelerine dayandığını görmekteyiz.Ayrıca, savaşın en büyük
tarafı olan Rusya’nın çok önemli bir tahıl ambarı olması nedeniyle gıda fiyatlarında da sert artışlar devam
etmekte. Navlun ve Taşımacılık maliyetlerinde de devam eden artışları baz aldığımızda, aylık ve senelik
enflasyon rakamlarında henüz bir zirve görüldüğünü söyleyemiyoruz. Ayrıca, Omicron varyantı kaynaklı olarak
Pandemi’deki vaka sayılarının halen çok yüksek seviyelerde oluşu da; ÜFE geçikenliği üzerinden, TÜFE’de yeni
şokları beraberinde getirebilir.
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RİSK UYARISI:
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*Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım
.2021
danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk
ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel
sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu 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. İnternet sitemizdeki her türlü tablo ve
grafikler güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan yararlanılarak hazırlanmıştır. Sitemizde bulunan iç ve dış
piyasalara ait tablo, grafik ve analizlerin doğrulukları tarafımızca garanti edilmemekte ve bilgiler belli bir gelirin
sağlanmasına yönelik olarak verilmemektedir.
Forex İşlemleri Risk Uyarısı: Kaldıraçlı alım satım (Forex) işlemleri; düşük teminatlarla büyük miktarlı
pozisyonların alınabildiği yüksek oranda risk içeren işlemlerdir. Kaldıraçlı alım satım işlemleri sonucunda kâr
elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır.
Lütfen olabilecek bütün riskleri anladığınızdan emin olun ve gerekiyorsa bağımsız danışmanlardan profesyonel
tavsiye ve yardım alın. Sayfada verilen tüm bilgiler genel niteliktedir ve müşterilerin alım satım kararını
destekleyebilecek düzeyde bilgi bulunmayabilir.
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