
Haziran ayı başında açıklanan Mayıs ayı tüketici fiyat endeksi geçen aya

göre %0,95 artış yaşamış ve yıllık enflasyon %18,71 i göstermiştir. Bu

Mayıs Ayı enflasyon artışı son 15 yılın en yüksek mayıs ayı enflasyon oranı

olarak kaydedilmiştir.

Türkiye için bu ay İstanbul seçimlerinin yeniden yapılacağı bir ay

olmasından dolayı önemli bir aydı. Ulusal paranın, yabancı paralar

cinsinden az da olsa değer kazandığı bir ay olduğu ifade edilebilir. USD/TL

kuruna bakıldığında, Haziran ayı başında 5,83 TL seviyelerinde seyreden

kur ay içerisinde 5,73 TL dibini görmüş, ayı 5,79 TL’den kapatmıştır.

EUR/TL ise yatay bir bant aralığında seyretmiştir diyebiliriz. Haziran ayı

başında 6,52 TL olarak kaydedilmişken ay içerisinde 6,43 TL ile dip değeri

görmüş ve ay sonuna gelindiğinde 6,59 TL değerine ulaşmıştır.

BIST100 Endeksi’ne göz atılacak olursa kurlardaki düşüş doğrultusunda

beklentiye uygun olarak BİST Endeksi’nde bir artış trendi kaydedilmiştir. Ay

başında 90 bin seviyelerinde seyreden BİST100 Endeksi, Ay sonuna

gelindiğinde 96 bin seviyelerine yükselmiştir.

Dünyada gerçekleşen petrol ve altın fiyatlarına bakıldığında ise Brent

Petrol’ün haziran ayı boyunca yükseliş trendi yakaladığını ifade edebiliriz.

62 $ seviyelerinde seyreden Brent Petrol ay sonuna kadar yükselmiş olup

ayı 64 $ seviyesinden kapatmıştır.

Ons Altın ise ay başında kaydedilen 1300 $ seviyelerinden, 1 ay içerisinde

1400 $ seviyelerine yükselmiştir. Ayın son günü Ons Altın 1409 $

seviyelerine yükselmiştir.

Faizler içinde haziran ayı düşüşün gerçekleştiği bir ay

olarak ifade edilebilir. Haziran ayının başında %24,98

seviyesinde olan 2 yıllık devlet faiz oranı, haziran ayı

sonunda %19,68 seviyesine gerilemiştir.

Son olarak Kripto paralardan Bitcoin artış trendinde

olduğunu ve 11.470 $ ile ayı kapattığını ifade edebiliriz.
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