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TCMB yılın ikinci enflasyon raporunda 2018 yılsonuna ilişkin enflasyon tahminini %8,4'e (0,5 yüzde puan yukarı güncelleme) yükseltirken, 2019 yılsonuna ilişkin tahminini ise %6,5 olarak korumuştur. Revize edilen TCMB tahminleri, %10,07 seviyesinde bulunan
piyasa tahminlerinin oldukça altında kalmaya devam etmektedir (TCMB Beklenti Anketi — Nisan 2018). TSKB olarak bizim 2018 yıl sonu enflasyon tahminimiz %9,68 ile TCMB’nin revize ettiği tahmin bandının en üst noktasını da aşmaktadır.
TCMB Başkanı Murat Çetinkaya,
Başkan, manşet enflasyonda yaşanan gerilemenin baz etkileri kaynaklı olduğunu ve çekirdek enflasyondaki
iyileşmenin (0,72 puan) sınırlı kaldığını kabul etti. Çetinkaya, birikmiş maliyet baskısı, güçlü seyreden talep koşulları ve enflasyon

TCMB Enflasyon Tahmini:



2018 yıl sonunda %8,4 [%7,2 — %9,6] aralığı içerisinde yer alacak şekilde,



2019 yıl sonunda %6,5 [%4,7 — %8,3] aralığı içerisinde yer alacak şekilde,



Orta vadede %5,0

2018 yıl sonu için enflasyon tahmini +0,5 yüzde puan yukarı çekildi. (Ocak 2018 raporu: %7,9). Tahmin revizyonuna ilişkin sebepler:

2018 yıl sonu için enflasyon tahmini ise aynı seviyede korunmuştur.

Tahminler için temel varsayımlar:
(1) Yıllık ortalamalar itibarıyla ham petrol fiyatları varsayımı 2018 yılı için önceki rapor dönemi varsayımı olan USD 66’dan USD 68’e,
2019 yılı için ise USD 62’den USD 65’e yükseltilmiştir. Buna karşın, ABD doları cinsinden ithalat fiyatlarının yıllık ortalama artış oranlarına dair varsayım 2018 yılı için aşağı yönlü revize edilmiştir. Ancak 2018 yılının kalan kısmında ithalat fiyatlarında öngörülen dönemlik değişim oranlarında belirgin bir değişim olmaması, bir önceki rapor dönemine göre ithalat fiyatları kaynaklı risklerde azalma olmadığına işaret etmektedir.
(2) Gıda fiyatları enflasyonu 2018 yılı birinci çeyreği sonunda %10,4 ile %10,3 olan Ocak Enflasyon Raporu tahminlerine oldukça yakın
gerçekleşmiştir. Çiğ süt alım fiyatlarındaki artış ve alkolsüz içeceklerden ÖTV alınmaya başlanması kaynaklı olarak işlenmiş gıda fiyatları artırıcı etkiye sahipken olumlu hava koşullarına bağlı olarak işlenmemiş gıda grubunda gözlenen gerileme, gıda enflasyonunun
çeyrek genelinde gerilemesinde etkili olmuştur. Ocak Enflasyon Raporunda %7,0 olarak verilen 2018 ve 2019 yıl sonu gıda enflasyonu varsayımında güncelleme yapılmamıştır.
(3) Öncü göstergeler, 2018 yılının ilk çeyreğinde iktisadi faaliyetin önceki çeyreğe kıyasla bir miktar ivme kaybetmekle birlikte, özel
tüketim ve makine teçhizat yatırımları kaynaklı olarak, güçlü seyretmeye devam ettiğini göstermektedir. 2017 yılına ilişkin milli gelir
verilerinin yukarı yönlü güncellenmesi ve ilk çeyreğe dair verilerin işaret ettiği görünüm, Ocak Enflasyon Raporu’nda verilen çıktı açığı
tahminlerinin (2017 Ç4: + 0,4 puan; 2018 Ç1: +0,6 puan) yukarı yönlü güncellenmesine neden olmuştur.
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2018 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. her hakkı mahfuzdur.
Bu doküman Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.’nin yatırım bankacılığı faaliyetleri kapsamında, kişisel kullanıma yönelik olarak ve bilgi için
hazırlanmıştır. Bu dokümana dayalı herhangi bir işlem yapılması tarafımızdan öngörülen bir husus değildir. Belirtilen görüşler sadece bizim güncel
görüşlerimizdir. Bu raporda yer alan bilgileri makul bir esasa dayalı olarak güncelleştirirken, bu konuda mevzuat, uygunluk veya diğer başka
nedenlerle amaca uygunluk tam olarak sağlanamamış olabilir.
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. ve/veya bağlı kuruluşları veya çalışanları, burada belirtilen senetleri ihraç edenlere ait menkul kıymetlerle
ilgili olarak bir pozisyon almış olabilir veya alabilir; menkul kıymetler üzerinde opsiyonları olabilir veya ilgili diğer bir yatırıma girebilir; bu menkul
kıymetleri ihraç eden firmalara danışmanlık yapmış, hisselerinin halka arzına aracılık veya yüklenim taahhüdünde bulunmuş olabilir.
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. ve/veya bağlı kuruluşları bu raporda belirtilen herhangi bir şirket için yatırım bankacılığı da dahil olmak üzere
önemli tavsiyeler veya yatırım hizmetleri sağlıyor veya sağlamış olabilir.
Bu raporun ilgili olduğu yatırım fiyatı veya değeri, direkt veya indirekt olarak, yatırımcıların menfaatlerine ters düşebilir. Döviz kurlarındaki
herhangi bir değişmenin yatırımın değeri veya fiyatı veya bu yatırımdan sağlanan gelir üzerinde olumsuz bir etkisi olabilir. Geçmişteki performans
her zaman gelecekteki performansın kılavuzu olacak demek değildir. Yatırım geliri dalgalanma gösterebilir.

Bu rapor kamuya açık bilgilere dayalıdır. Doğru veya tamam olmayan hiçbir beyan yapılmamıştır. Bu rapor söz konusu menkul kıymetlerin
alınması veya satılması için bir teklif, yorum ya da yatırım tavsiyesi değildir veya bu menkul kıymetlerin alınıp satılmasına yönelik bir teklif için de
bir istek veya zorlama değildir. Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. ve kendisiyle bağlantılı olan diğerleri bahsedilen şirketlerin menkul
kıymetleriyle ilgili pozisyon alabilirler veya bu menkul kıymetlerle ilgili işlem yapabilirler, ayrıca bu şirketler için yatırım bankacılığı hizmetleri de
verebilirler.
Herhangi bir yatırım kararı yatırımcının tamamıyla kendi kişisel seçimine dayanmalıdır. Bu rapordaki bilgiler herhangi bir yatırım tavsiyesi
olmayıp, raporda yer alan firmalara yatırım yapılmasından ötürü Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. hiç bir sorumluluk kabul etmez.

