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Nisan Ayı başında açıklanan, Mart Ayı TÜFE bir önceki aya göre %1,03’lük bir

artış göstermiştir. Yıllık bazda bakıldığında bir önceki yılın aynı ayına göre

enflasyon oranımız %19,71 olarak kaydedilmiştir.

İşsizlik oranlarına göz atıldığında ise son 10 yılın en yüksek işsiz sayısına

ulaşıldığı kaydedilmiştir. Türkiye genelinde işsiz sayısı geçen yılın aynı

dönemine göre 1 milyon 259 bin kişi artarak 4 milyon 668 bin kişiye ulaşmış,

Ocak Ayı işssizlik oranı %14,7 açıklanmıştır.

Nisan Ayı, Türk Lirası açısından değer kaybedilen bir ay olarak geçtiği ifade

edilebilir. Ay başında USD/TL kuru 5,48 TL seviyelerindeyken, ay içinde ciddi

bir artış trendine girmiş ve ayı 5,96 TL seviyesinden kapatmıştır. EUR/TL

kurunun da, USD/TL kuruna paralel şekilde seyrettiği kaydedilmiştir. EUR/TL

kuru 6,17 TL seviyesinden Nisan ayına başlayıp ay sonunda 6,69 TL

seviyelerine kadar çıkmıştır.

Türk Lirası üzerindeki bu değer kaybı Borsa İstanbul’u da beklenildiği şekilde

etkilemediği gözlemlenmiş olup BIST100 Endeksi’nin 94 bin seviyesinden ay

içindeki yükselmeler yaşadıktan sonra ayı 95 bin seviyesinden kapattığı

kaydedilmiştir.

Faiz oranlarına bakacak olursak, iki yıllık devlet tahvili faiz oranının ayın ilk

günü %21 seviyesi ile giriş yaptığını, ayın son gününü ise %24 seviyesine

yakın bir değerden kapattığını söyleyebiliriz.

Dünya’daki altın ve petrol fiyatlarına göz gezdirecek olursak; ONS Altın’ı Nisan

Ayı için değer kaybettiği bir ay olarak ifade etmek yanlış olmayacaktır. Ons

Altın 1.287 $ değerinde iken, ay sonuna gelindiğinde 1.274 $ seviyesine

gerilediği görülmüştür. Brent Petrol için ise tam tersi bir grafik kaydedilmiştir.

68 $ seviyesinde iken Brent Petrol; ayın son gününe gelindiğinde 

72 $ seviyesini görmüştür.

Son olarak kripto paralardan Bitcoin’e bakacak olursak, 

Bitcoin için yeniden değerlenen bir dönemin başladığını 

söylemek mümkün gözükmektedir. 4.151 $ seviyesinde 

seyreden Bitcoin, bir ayın sonunda 5.322 $ seviyesine 

yükselmiştir.


