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İstanbul Ticaret Odası (İTO) geçinme endeksi verilerine göre Mayıs ayında İstanbul perakende fiyatlarında %0,11
oranında düşüş görülmüştür. İTO gıda endeksi (alkol ve yemek hizmetleri dahil) aylık bazda %1,82 azalmıştır. Türkiye
İşçi Sendikası Konfederasyonu (Türk-İş), Mayıs ayı raporunda Ankara gıda fiyatları için %0,87 oranında bir düşüş
kaydettiklerini belirtmişti. Resmi TÜFE rakamlarına göre, geçen yıl Mayıs ayında gıda fiyatlarında meydana gelen
%2,68’lik düşüş bu yılın Mayıs ayında oldukça mühim bir baz etkisi yaratacaktır. Bu doğrultuda, iki büyük şehrin gıda
fiyatlarından gelen veriler gıda enflasyonunda ve manşet enflasyonda “yıllık bazda” bir artış gerçekleşeceğinin ipuçlarını
vermektedir. Ancak, piyasa beklentilerine bakıldığında bunun önceden fiyatlandığı görülmektedir. Biz ise gıda
fiyatlarında %1,36’luk bir düşüş ve Mayıs ayı enflasyonunda ise %0,68’lik bir artış hesaplamaktayız. Böylece Nisan
ayında muhtemelen en düşük seviyesini %6,6 ile görmüş olan yıllık enflasyonun Mayıs ayında %6,7’ye çıkmasını
beklemekteyiz.
Mayıs ayı İstanbul perakende fiyatlarında aylık bazdaki hareketler aşağıda sıralanmıştır:








Gıda harcamaları %1,82 azalmıştır.
Giyim %6,84 yükselmiştir.
Ev eşyası harcamaları %1,92 azalmıştır.
Konut harcamaları %0,47 yükselmiştir.
Sağlık ve kişisel bakım harcamaları %0,06 ile seviyesini korumuştur.
Ulaşım ve haberleşme %0,68 yükselmiştir.
Kültür ve eğitim ise %4,01 artış göstermiştir.
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UYARI NOTU:
Bu e-posta mesajı ve ekleri gönderildiği kişi ya da kuruma özeldir ve gizlidir. Hiçbir şekilde üçüncü kişilere açıklanamaz ya da yayınlanamaz. Yetkili
alıcılardan biri değilseniz, bu mesajın herhangi bir şekilde ifşa edilmesi, kullanılması, kopyalanması, yayılması veya mesajda yer alan hususlarla ilgili olarak
herhangi bir işlem yapılmasının kesinlikle yasak olduğunu bildiririz. Eğer mesajın alıcısı veya alıcısına iletmekten sorumlu kişi değilseniz lütfen mesajı
sisteminizden siliniz ve göndereni uyarınız. Gönderen ve Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş., bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu, güncelliği ve
eksiksiz olduğu konusunda bir garanti vermemektedir, içerik Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. tarafından her zaman değiştirilebilir. Bu e-posta yer
alan bilgiler “Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.” tarafından genel bilgilendirme amacı ile her türlü veri, yorum ve değerlendirmeler hazırlandığı tarih
itibariyle mevcut piyasa koşulları ve güvenilirliğine inanılan kaynaklara dayanılarak hazırlanmıştır. Bu kaynakların kullanılması nedeni ile ortaya çıkabilecek
hatalardan Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş sorumlu değildir. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında
değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan ve hiçbir şekilde yönlendirici
nitelikte olmayan içerik, yorum ve tavsiyeler ise genel nitelikte olup, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. 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. Bu e-posta içeriğinde yer alan çeşitli bilgi ve görüşlere dayanılarak yapılacak ileriye dönük yatırımlar ve ticari işlemlerin
sonuçlarından ya da ortaya çıkabilecek zararlardan Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz. Mesajın içeriğinden, iletilmesinden,
alınmasından, saklanmasından, gizliliğinin korunamamasından, virüs içermesinden ve sisteminizde yaratabileceği zararlardan Yatırım Finansman Menkul
Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz. Yatırım Finansman bu mesajın içeriği ve ekleri ile ilgili olarak hukuki açıdan herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.
Teşekkür ederiz.
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