
Eylül ayının ilk haftası içerisinde açıklanan Ağustos Ayı tüketici fiyat endeksi

(TÜFE) %0,86 oranında bir artış kaydetti. Yıllık bazda enflasyon oranı %15,01

olarak belirtildi. Böylece yıllık bazda enflasyon oranı son 15 ayın en düşük

seviyesine gerilemiş oldu.

Yine ay içerisinde açıklanan Haziran Ayı İşsizlik oranı %2,8’lik bir yükseliş

yaşadı. Yıllık bazda ise %13 olarak kaydedildi.

Eylül ayı TCMB’nin para politikası kurulu toplantısına gözlerin çevrildiği bir ay

oldu. Toplantıda 325 baz puanlık faiz indirimi gerçekleştirildi. Böylece 2 ayda

TCMB faizlerde 750 baz puanlık bir indirim gerçekleştirdi.

Piyasa faiz oranına göz gezdirirsek, 2 yıllık devlet tahvili faiz oranlarında

gerileme yaşandığını söylemek yanlış olmayacaktır. Ay başında %16,31

seviyelerinde olan faiz, gerilemiş ve ay sonunda %14,13 seviyesine gelmiştir.

Kurlara bakılacak olursa USD/TL kuru 5,80 TL ile başladığı ayı düşüş trendi ile

kapattı. Ay sonu kurlar 5,65 TL seviyesine geriledi. Paralel olarak EUR/TL

kuru da 6,40 TL ile başladığı Eylül ayını 6,15 TL ile kapadı. Euro kurunda da

bir gerileme yaşandığını söylemek mümkündür.

BIST 100 Endeksi, kur hareketleri ile tutarlı denilebilecek bir seyir kaydetti. Ay

başında 96.000 seviyelerinde olan endeks ayın son gününe kadar bir artış

trendine bürünmüş ve ay sonunu 105.000 seviyesinden kapatmıştır.

ONS Altın, ay içerisinde 1.552 $ ile zirve yapmış fakat bu yüksek seviyede

kalamamıştır. Ayın son günlerine kadar düşüş trendine giren ONS, Eylül

ayının son gününde 1.472 $ seviyesine gerilemiştir.

Petrol için hareketli bir ay olduğu ifade edilebilir. 59 $ seviyesinde aya

başlayan Brent Petrol, ay ortasında bir yükseliş göstermiş ve 69 $ seviyesinde

zirve yapmıştır. Fakat ayın sonuna doğru yeniden düşüş trendine yakalanarak

ayı 59,25 $ seviyesinden kapatmıştır.

Son olarak, kripto paralardan Bitcoin’in, Eylül Ayı içerisinde 

1.426 $ lık bir düşüş yaşadığını ifade edebiliriz. 

Ayın son günü Bİtcoin 8.126 $ seviyesine gerilemiştir.
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