
TÜİK verilerine göre nisanda tüketici fiyatları %1,87, üretici fiyatları %2,60 
gibi çok yüksek artışlar kaydetti. Piyasa beklentisi TÜFE’nin %1,60 artması 
yönündeydi. Yıllık enflasyon TÜFE’de %10,23’ten %10,85’e, ÜFE’de %
14,28’den %16,37’ye yükseldi.  

Nisan ayında gıda fiyatları taze sebze meyve fiyatlarındaki %5,3 düşüşün 
etkisiyle %0,21 düşüş gösterdi. Bu rakam aylık enflasyonu 0,05 puan aşağı 
çekti. Gıdanın tüm alt kalemlerinde aynı şekilde düşüş olmadı. İşlenmiş gıda 
ve et ürünlerinde yükseliş devam etti. Hal yetkilileri bu sene ılıman kış koşul-
ları nedeniyle taze sebze ve meyvede fiyat artışı olmayacağını açıkladılar. An-
cak diğer gıda kalemlerinde kur artışı ve enerji fiyatlarındaki artışın yukarı 
yönlü baskı oluşturacağını, taze sebze meyvenin pozitif etkisinin sınırlı kala-
cağını tahmin ediyoruz.   

Giyimde ise mevsimsel olarak beklendiği gibi yüksek %10,4 artış oldu. Ulaş-
tırmada ise hem otomobil fiyatlarındaki hem de benzin fiyatındaki yüksek 
artışın yansıması olarak %3,54 ile son 12 yılın en yüksek aylık artışı izlendi. 
Kur artışının en fazla yansıdığı iki kalem olan giyim ve ulaştırma aylık enflas-
yona toplam 1,37 puan katkı yaptı. Ev eşyası, eğlence kültür ve lokanta ve 
oteller kalemlerinde de artışlar devam etti.  

Nisanda yıllık enflasyonun beklentiyi aşan yükselişinin yanısıra çekirdek 
göstergelerde de endişe verici yükselişler oldu. Yıllık artış B endeksinde %
11,95’ten %12,54'e, C endeksinde %11,44’ten %12,24’e yükseldi. Çekirdek 
göstergeler Aralık 2017’den beri manşet enflasyonun üzerinde seyir izleye-
rek, enflasyonda katılığın ve yukarı yönlü risklerin devam ettiğini gösterdi.  

Nisan ayında ÜFE’nin %2,60 artmasıyla üretici fiyatlarındaki yıllık artış %
14,28’den %16,37’ye yükseldi. ÜFE’nin yükselişinde metal, enerji ve inşaat 
malzemeleri fiyatlarındaki artış etkili oldu. Bu kalemler hem küresel emtia 
fiyatlarındaki yükselişi hem de kurlardaki yükselişi yansıtıyor. Önümüzdeki 
dönemde ÜFE’deki yükselişin, TÜFE’ye yansımasının iç talebin gücüne göre 
oluşacağını tahmin ediyoruz. Tüketici güvenine yönelik göstergelerdeki bo-
zulma bu yansımanın sınırlı kalabileceğini gösteriyor.  

Nisanda enflasyon küresel emtia fiyatlarının ve kurlardaki yükselişin yansı-
ması olarak yükseldi. Geçen yılın aynı ayında teşviklerin ve KGF’nin etkisiyle 
artan iç talebin etkisiyle yüksek bir aylık artış izlenmişti. Bu yıl ise bu artışın 
baz etkisi oluşturacağı ve yıllık enflasyonda düşüş olacağı beklentileri vardı. 
Bu beklenti dolar/TL’nin yılbaşından beri %10 yükselmiş olmasıyla ortadan 
kalkmış ve piyasa beklentileri tekrar artışa dönmüştü. Nisan rakamı bütün 
beklentileri aşarak, enflasyonun Türkiye ekonomisi için ciddi bir risk oluştur-
duğunu gösterdi. Önümüzdeki aylarda olumsuz bazın ve Ramazan’ın etkisiyle 
%12’yi aşan bir yıllık rakam oluşmasını muhtemel görüyoruz.  

Merkez Bankası’nın nisan toplantısında 75bp ile 50bp’de bulunan piyasa 
beklentisinin üstünde faiz artışı yapması, enflasyondaki yükselişin beklentisi 
dahilinde olduğunu gösterdiğini düşünüyoruz. Ancak enflasyon tahmininin 
revize edildiği %8,4 seviyesi bile eğilim açısından bakıldığında iyimser kalmış 
görünüyor. Nisan rakamı öncesinde piyasa beklentisi %10,15 seviyesindeydi. 
Yukarı revizyonun muhtemel olduğunu düşüyoruz.  
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Enflasyon

Nis-18 Mar-18 Nis-17

Aylık

TÜFE 1.87 0.99 1.31

ÜFE 2.60 1.54 0.76

Yıllık

TÜFE 10.85 10.23 11.87

ÜFE 16.37 14.28 16.37

TÜFE Alt Kalemler Nisan Katkı Yıllık Katkı

1.87 10.85

Gıda ve alkolsüz içecekler -0.21 -0.05 8.81 1.92

Alkollü içecekler ve tütün 0.01 0.00 0.90 0.05

Giyim ve ayakkabı    10.40 0.75 12.03 0.88

Konut 1.29 0.19 10.63 1.58

Ev eşyası 2.11 0.16 16.75 1.29

Sağlık 0.46 0.01 9.97 0.26

Ulaştırma 3.54 0.62 16.45 2.68

Haberleşme -0.04 0.00 -0.06 0.00

Eğlence ve kültür 1.67 0.06 8.18 0.30

Eğitim 0.68 0.02 10.86 0.29

Lokanta ve oteller 1.15 0.08 11.88 0.96

Çeşitli mal ve hizmetler 2.32 0.11 12.03 0.61
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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.  


