
TCMB yılın üçüncü enflasyon raporunda, 2019 yılsonuna ilişkin enflasyon tahminini %13,9'a indirirken 2020 yılsonuna ilişkin tahmi-
nini ise %8,2’de muhafaza etti. TCMB, (i) sıkı para politikası duruşunun; (ii) işlenmemiş gıda enflasyonunda ürün arzındaki artışa 
bağlı olarak meydana gelen yavaşlamanın; (iii) iç talep koşullarındaki zayıf seyrin ve (iv) ılımlı seyreden emtia fiyatlarının ikinci çeyrekte 
enflasyondaki iyileşmeyi destekleyen unsurlar olduğunu belirtirken, (i) güçlü turizm talebinin, (ii) döviz kuru ve reel birim işgücü mali-
yetlerindeki seyrin ve (iii) geçmiş enflasyona endeksleme davranışının söz konusu iyileşmeyi sınırladığını tespit etti. 
 

Hatırlanacağı üzere tüketici enflasyonu yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 3,99 puan düşerek %15,72’ye geriledi ve böylece 
Nisan Enflasyon Raporu tahmininin altında gerçekleşti. Enflasyondaki bu düşüşe, gıda, temel mal ve enerji grupları katkı verirken, hiz-
met enflasyonundaki katılık ise devam etti. Yılın ikinci çeyreğinde, işlenmemiş gıda enflasyonu beklenenden olumlu bir seyir izledi, ay-
rıca toplam talep koşulları da enflasyona düşüş yönlü katkısını sürdürdü. 
 

Raporda küresel ekonomi politikalarına ilişkin belirsizliğin yüksek seyrine ve uluslararası ticarete ilişkin kaygıların güçlenerek devam 
etmesine değinildi; dolayısıyla yılın ikinci çeyreğinde gelişmiş ülke merkez bankalarının para politikalarındaki gevşemenin belirginleş-
miş olmasının altı çizildi. Ancak süregelen jeopolitik sorunlar ve korumacılık eğilimleri gibi nedenlerle, yılın ikinci çeyreğinde gelişmek-
te olan ülkelere yönelik portföy akımlarının zayıf bir seyir izlediği belirtildi. Öte yandan yılın ilk yarısında diğer gelişmekte olan ülkeler-
den olumsuz ayrışan Türkiye’nin ülke risk priminin ve tüm vadelerde piyasa faiz oranlarının Haziran ayı ortalarından sonra hızla gerile-
diği tespit edildi. Bu gelişmeler ışığında geçen hafta yapılan faiz toplantısında enflasyon görünümündeki iyileşmeye paralel olarak, pa-
rasal sıkılık azaltıldı. Önümüzdeki dönemde politika faizinin seviyesi enflasyonda beklenen düşüşün beklentilerle olan uyumuna bağlı 
olarak belirlenmeye devam edecek. 
 

2019 yılına ilişkin TCMB tahminleri, %15,0 seviyesinde bulunan piyasa tahmininin (TCMB Beklenti Anketi — Temmuz 2019) ve Yeni 
Ekonomi Programı’nda verilen %15,9’luk tahminin altında bulunmaktadır.  
 

Tahminler için temel varsayımlar: 

1) Çıktı açığı tahminleri 2019 yılı ilik iki çeyreği için yukarı yönlü güncellenmiştir.  

2) Ham petrol varsayımı 2019 yılı için ortalama 67,2 dolardan 65 dolara, 2020 yılı için ortalama 66,2 dolardan 62,6 dolara indirildi. 

3) İthalat fiyatları ABD doları cinsinden aşağı yönde revize edildi. İthalat fiyatlarındaki yıllık değişim beklentisi 2019 yılı için %0’dan -%
3,06’a revize edildi.  

4) Nisan Enflasyon Raporu’nda 2019 yılı sonunda %16 olacağı varsayılan gıda enflasyonu tahmini %15’e çekildi, 2020 ve 2021 yılları 
için gıda enflasyon tahminleri değiştirilmedi. 

 

TCMB Enflasyon Tahminleri: 

 2019 yıl sonunda [%11,5—%16,3] aralığı içerisinde yer alacak şekilde orta noktası %13,9,  

 2020 yıl sonunda [%5,2 — %11,2] aralığı içerisinde yer alacak şekilde orta noktası %8,2 (bir evvelki raporda yer alan tahmin bandı 
çok sınırlı olarak daraldı),  

 2021 yıl sonunda %5,4,  

 Orta vadede %5,0  
 

2019 yıl sonu için enflasyon tahminin korunmasına ilişkin hesaplama: 

 Gıda fiyatlarına ilişkin varsayımların güncellenmesi, tüketici enflasyonu tahminini 0,2 puanlık düşürücü yönde bir etkide bulundu.  

 Türk lirası cinsinden ithalat fiyatlar varsayımının petrol fiyatları ve dolar cinsi ithal fiyatları kaynaklı olarak aşağı çekilmesi yıl sonu 
tüketici enflasyonu tahminine 0,3 puan aşağı yönlü katkı yaptı.  

 Enflasyon ana eğiliminde bir önceki Rapor dönemine göre gözlenen iyileşmenin 2019 yıl sonu enflasyon tahminine 0,6 puan düşü-
rücü etkisinin olduğu tahmin edildi.  
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 Vergi ve yönetilen/yönlendirilen fiyat ayarlamalarının 2019 yılı enflasyonunu yükseltici etkisi +0,2 puan olarak tahmin edildi.  

 Yılın geri kalanında Nisan Enflasyon Raporu öngörülerinden sınırlı bir miktar daha yukarıda seyretmesi beklenen çıktı açığının 
tahmin revizyonuna katkısı +0,2 puan olarak tahmin edildi. 

 

2020 yıl sonu için enflasyon tahminin korunmasına ilişkin hesaplama: 

 Çıktı açığının tahmin revizyonuna katkısı +0,3 puan olarak tahmin edildi.  

 Türk lirası cinsinden ithalat fiyatları varsayımındaki değişiklik enflasyonu tahminine 0,2 puan aşağı yönlü katkı yaptı.  

 Ana eğilimdeki güncelleme enflasyonu -0,1 puan düşürücü yönde etkilemiştir.  

 

Ana mesaj: 

Açıklama sonrasında piyasada faiz indirimi beklentileri yükselecektir.  

TCMB Başkanı “makul reel getiri (veya faiz) oranı” ile “denge reel faiz oranı”nın tespit edilebilmesi adına değişkenleri (i) risk primi, (ii) 
potansiyel büyüme, (iii) küresel finansal koşullar, (iv) emsal ülkelerin reel faizleri, (v) yurtiçi yerleşiklerin portföy tercihleri olarak be-
lirledi. Bunların içinde özellikle ülke risk primine verdiği önemi gösterdi. Bu açıklamalardan hareketle Başkan önümüzdeki dönemde 
para politikasında temkinli olacağının mesajını verdi. 

Geçen haftaki faiz indirimi kararı öncesinde senenin geri kalanında gerçekleşecek olan üç Para Politikası Kurulu toplantısının ilk ikisin-
de 100’er puanlık faiz indirimi ile toplam 200 puanlık bir düşüş öngörmüştük. Öte yandan aynı rapor içinde küresel konjonktürün el-
verişli olduğu bir ortamda faiz indirimlerinin 150 baz puana çıkabilme ihtimalinden bahsetmiştik. Görüşümüzü koruyoruz.  

Enflasyon öngörüsünün gerilemiş olması ile piyasada faiz indirimlere ilişkin tahminler yükselecektir. Ancak bu akşam Amerikan Mer-
kez Bankası faiz kararı sonrasındaki iletişiminde eğer bir sonraki toplantıda piyasanın mevcut durumda fiyatlamış olduğu ekstra 25 
baz puanlık faiz indirimine kapı kapanırsa TCMB’den kademeli faiz indirim beklentilerindeki değişim de sınırlı kalabilir.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Kaynak: TCMB Enflasyon Raporu 2019—III 



TSKB 
Ekonomik Araştırmalar Müdürlüğü 

arastirma@tskb.com.tr 
MECLİSİ MEBUSAN CAD. NO 81 

FINDIKLI İSTANBUL 34427, TÜRKİYE 
tel: (90) 212 334 50 50 faks: (90) 212 334 52 34 

2019 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.  


