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Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), 2021 yılının ilk ayında bir önceki aya göre yüzde 1,68, bir önceki yılın Ocak ayına göre ise
yüzde 14,97 artış kaydetti. On iki aylık ortalamalara göre enflasyon oranı ise yüzde 12,53 olarak gerçekleşti.
Hem yıllık hem de aylık bazda en çok düşüş gösteren grup yüzde -4,37 ile giyim ve ayakkabı olurken en yüksek artış ise yüzde
4,25 ile sağlık grubunda gerçekleşti.

Ana harcama grupları itibarıyla 2021 yılı Ocak ayında azalış gösteren diğer ana grup %0,03 ile eğitim oldu. En az artış gösteren
gruplar ise, %0,31 ile haberleşme, %0,67 ile alkollü içecekler ve tütün ve %1,12 ile ulaştırma oldu. Buna karşılık, ana harcama
grupları itibarıyla 2021 yılı Ocak ayında artışın yüksek olduğu gruplar ise sırasıyla, %4,25 ile sağlık, %3,02 ile konut ve %2,90 ile
ev eşyası oldu.
İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de 2021 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre %1,64,
bir önceki yılın Aralık ayına göre %1,64, bir önceki yılın aynı ayına göre %16,00 ve on iki aylık ortalamalara göre %12,26 artış
gerçekleşti.
Hafta başından itibaren 7.32 TL’deki 200 günlük hareketli ortalamasının altında hareket eden Dolar/TL kuru, 7.19 TL’den
başladığı günde açıklanan enflasyon verisi sonrasında 7.15 TL’ye kadar geri çekilme takip edildi. Öte yandan 28 Ocak
tarihinde yapılan yılın ilk enflasyon raporu sunumunda merkez bankası yılsonu enflasyon tahmini yüzde 9.4’e sabit
bırakırken TCMB başkanı Naci Ağbal, Kasım ayında başlanılan parasal sıkılaşmanın enflasyonda düşüş eğilimi görülene
kadar devam edeceğini vurgulamıştı. Açıklanan enflasyon verisi ve özellikle altın hariç dayanıklı tüketim malları
kategorisinde görülen yıllık bazda %33’lük artış, talep etkisinin sürdüğünü ve başlatılan parasal sıkılaştırmanın henüz
enflasyon üzerinde pozitif etkisi olmadığını gösteriyor.
Gıda ve Ulaştırma enflasyonun TÜFE’deki sırasıyla 4,7 ve 3,3 puan yani toplamda 8 puan katkısı göz önünde
bulundurulduğunda önümüzdeki süreçte gıda enflasyonun düşüş eğilimi için tarım reformu adımlarının ne kadar önemli
bir konu olduğunu görüyoruz. Bununla birlikte çekirdek enflasyonda B ve C endekslerinde devam eden yukarı yönlü
eğilimde halen döviz kurlarının gecikmeli etkileri gözlenmeye devam etse de Merkez bankasının sıkı para politikasına
sürdürmesiyle kur tarafında sağlanan stabilizasyon ve volatilitedeki düşüş korunabilirse yılın ilk çeyreğinden itibaren
enflasyonda aşağı yönlü eğilimin oluşmaya başlaması mümkün olabilir.

