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FED Başkanı Powell Enflasyon Düşene Kadar Faizi Artırmaya Devam 

Edeceklerini Açıkladı 

Powell, The Wall Street Journal 

tarafından düzenlenen etkinlikte, para 

politikasına ilişkin değerlendirmelerde 

bulundu. Enflasyonu düşürecek araçlara 

ve kararlılığa sahip olduklarını 

vurgulayan Powell, "Enflasyonun net ve 

inandırıcı bir şekilde düştüğünü 

görmemiz gerekiyor ve bunu görene kadar zorlamaya devam edeceğiz." dedi. 

Powell, enflasyon baskılarının azaldığına ve enflasyonun düştüğüne dair net ve 

ikna edici kanıtlar görmeleri gerektiğini belirterek, "Bunu göremezsek, daha 

agresif hareket etmeyi düşünmemiz gerekecek." diye konuştu. Bankanın, son 

toplantısında 50 baz puanlık faiz artışına gittiğini ve devam eden faiz 

artırımlarının uygun olacağını düşündüklerini aktaran Powell, gelecek iki 

toplantıda 50 baz puanlık faiz artırımına gitme fikrinin de Federal Açık Piyasa 

Komitesi'nde (FOMC) geniş destek bulduğunu kaydetti.  

Avrupa Merkez Bankasından İlk Kez 50 Baz Puanlık Faiz Artışı Sinyali 

Hollanda Merkez Bankası Başkanı olan 

ve AMB’nin en şahin üyelerinden biri 

olan Knot 50 baz puanlık faiz artış 

sinyali veren ilk Euro Bölgesi yetkilisi 

oldu. Knot bir televizyon kanalına 

verdiği mülakatta temmuz ayında 25 

baz puanlık artışından yana olduğunu 

ancak gerektiği takdirde daha yüksek 

oranda bir artışı da dışlamayacaklarını 

kaydetti. Knot’un bu açıklamaları sonrası Euro yükseliş gösterdi. Para 

piyasalarında aralık ayına kadar AMB’den toplam 105 baz puanlık faiz artışı 

fiyatlanıyor. FED bu ay politika faizini 50 baz puan artırırken Euro Bölgesi 

yetkilileri Ukrayna’daki savaş nedeniyle daha temkinli. Knot “21 Temmuz’daki 

para politikası toplantısında ilk faiz artışı fiyatlanıyor. Bu da bence gerçekçi. 

Gelecek birkaç ayda enflasyonun daha fazla ivmelendiğini görürsek daha 

yüksek faiz artışını dışlamayız” değerlendirmesini yaptı. Euro Bölgesi 

enflasyonu yüzde 7,5 ile bankanın hedefinin neredeyse 4 misli üzerinde.  
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AB, Rus Gaz Ödemelerinin Nasıl Yapılacağını Belirledi 

AB Komisyonu üye ülkelere AB 

yaptırımlarına uyumlu biçimde Rusya'ya 

doğal gaz ödemesi yapılmasına imkân 

sağlayacak yöntemleri içeren bir kılavuz 

gönderdi. Kılavuzda, Avrupa firmalarının 

belirli koşulları yerine getirerek Rusya'ya 

gaz ödemeleri yapabileceği ifade edildi. 

Firmaların, Rusya'nın belirlediği bir bankada hesap açabilecekleri ve Rusya'dan 

gaz alımı için bu bankanın hesabına ödeme yapabilecekleri kaydedilen 

kılavuzda, söz konusu ödemenin firmaların mevcut sözleşmelerinde 

belirlenmiş olan para biriminde yapılabileceği ve ödemenin ilgili bankaya 

gönderildiği anda sözleşmenin yerine getirilmiş kabul edileceği belirtildi. 

Kılavuzda, şirketlerin gaz karşılığında Euro veya dolar ödediklerinde mevcut 

sözleşmelerdeki yükümlülüklerinin tamamlandığı yönünde açıklama yapmaları 

gerektiğine işaret edildi. Böylece şirketlerin Euro’nun rubleye 

dönüştürülmesinde Rusya Merkez Bankası ile işlem yapmamış olacakları 

kaydedilen kılavuzda, söz konusu işlemin yaptırım kapsamına girmemiş olacağı 

belirtildi. 

AB, Büyüme Tahminini Düşürdü 

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, 

Rusya-Ukrayna savaşının enerji ve 

emtia fiyatlarını artırması nedeniyle 

AB genelinde ekonomik büyüme 

beklentisini düşürürken, enflasyon 

beklentisini yükseltti. AB 

Komisyonu'nun "Avrupa Ekonomik 

Tahminleri 2022 İlkbahar" raporu 

yayımlandı. Raporda, AB ve Euro Bölgesi ekonomisinin bu yıl yüzde 2,7;                            

2023'te yüzde 2,3 büyüyeceği öngörüldü. AB Komisyonu'nun bir önceki "Kış" 

raporunda ise AB ekonomisinin 2022'de yüzde 4; 2023'te yüzde 2,8 büyüyeceği 

tahmin edilmişti. Euro Bölgesi'nin de 2022 büyümesi yüzde 4; 2023 için de 

yüzde 2,7 olarak belirlenmişti. Son raporla birlikte AB ve Euro Bölgesi'nin                        

bu yıl ve 2023 büyüme beklentileri aşağı yönlü revize edildi. AB Komisyonu, 

Euro Bölgesi'ne ilişkin enflasyon beklentisini ise 2022 için yüzde 3,5'ten yüzde 

6,1'e; 2023 için de yüzde 1,7'den yüzde 2,7'ye yükseltti.  
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Avrupa Otomobil Satışlarında Sert Düşüş 

Avrupa Otomobil Üreticileri 

Derneği'nin verilerine göre otomobil 

satışları Nisan'da yüzde 20 düşüşle 

830 bin 447 oldu. Bu, 2022 yılındaki 

en büyük düşüş olarak kayda geçti. 

Satışlar böylece 10. ayda da düşüşünü 

sürdürdü. En sert düşüş Avrupa'nın en 

büyük pazarlarından olan İtalya'da yaşandı. Şirketler açısından bakıldığında, 

Fiat Chrysler ile PSA Group'un birleşmesiyle oluşan Stellantis yüzde 31 ile en 

büyük düşüşü kaydetti. Stellantis'i yüzde 28 ile VW Grup ve yüzde 22,6 ile 

Mercedes takip etti. Başta küresel çip krizi olmak üzere üretimde yaşanan 

sıkıntılar satışların düşüşünde etkili oldu. LMC Automotive bu ayki bir 

raporunda küresel tedarik sorunlarının azalacak gibi görünmediğini, talebin de 

azaldığını ve hanehalkı gelirlerinin bu yıl ciddi anlamda azalacağını bildirdi.  

İngiltere'de Enflasyon 40 Yılın Zirvesine Çıktı 

İngiltere'de enflasyon yükseliş 

ivmesini sürdürürken, ücretler 

üzerinde de baskı oluşturmaya 

devam ediyor. Ülkede Nisan 

ayında tüketici fiyatları bir önceki 

yılın aynı dönemine göre yüzde 9 

artış kaydetti. Bloomberg 

anketine katılan ekonomistlerin 

beklentisi artışın yüzde 9,1 olması yönündeydi. Mart ayında ülkede yıllık 

enflasyon yüzde 7 olmuştu. Nisan ayında tüketici fiyatlarında görülen artış                   

40 yılın en yüksek artışı olarak kaydedildi. Aylık bazda bakıldığında ülkede 

enflasyon Nisan ayında yüzde 2,5 oldu. Bu veriye ilişkin beklenti yüzde 2,5 

olarak kaydedilmişti. İngiltere’de ücretlerdeki artışın enflasyonun altındaki 

seyri de devam ediyor. Nisan ayı enflasyon rakamlarından önce açıklanan 

verilere göre enflasyondan arındırılmış rakamlara göre, ikramiyeler hariç 

ortalama kazançların bir önceki yıla göre yüzde 1,9 düştüğünü ve 2013'ten bu 

yana en büyük düşüşü kaydettiğini belirtti. 
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Sberbank, Londra Borsasından Çıkıyor 

Rusya’nın en büyük bankası Sberbank, 

Londra borsasından çıkmayı planladığını 

duyurdu. Sberbank, yaptığı yazılı 

açıklamada, mevduat makbuzlarının 

dolaşımını durdurma niyetini Londra 

Borsasına ilettiğini bildirdi. Açıklamada, 

bankaya ait mevduat makbuzlarının, 

Sberbank’a ait hisselerle 30 gün içerisinde 1’e 4 oranında değiştirilebileceğini 

belirtildi. Batılı ülkeler, Ukrayna’daki savaş nedeniyle Sberbank dahil çok 

sayıda Rus bankasını yaptırım listesine almıştı. 

Japon Şirketten Çip Hamlesi 

Dünyanın en büyük çip üreticilerinden biri 

olan Japon Renesas, Japonya'daki çip 

fabrikasını modernize edip yeniden açma 

kararı aldı. Modernizasyon kapsamında 

üretim hacminin iki katına çıkarılması 

öngörülürken yaklaşık 700 milyon dolar 

yatırım yapılacak olan fabrika 2024'te yeniden hizmete açılacak. Elektrikli 

araçlarda kullanılacak 300 milimetre yongalık güç yarı iletkenlerin imalatı 

amacıyla hizmete girecek fabrika 100-150 kişilik istihdam sağlayacak.  

ABD, Rusya'yı Temerrüde İtiyor 

ABD, Rusya yaptırım setinde tahvil 

ödemeleri için yapılan istisnaları 

uzatmama eğiliminde. Biden yönetimi 

sona erecek istisnaları uzatmayarak 

Rusya’nın ABD tahvil yatırımcılarına 

ödemelerini tamamen bloke etmeyi 

planlıyor. Eğer planlanan karar alınırsa 

Rusya büyük olasılıkla temerrüde düşecek. Şubat ayında uygulamaya konan ve 

ABD Hazine Bakanlığı’nın OFAC kurumu tarafından denetimi gerçekleşen 

yaptırıma göre ABD finans kuruluşları Rus tahvillerinde alım satım işlemi 

gerçekleştiremiyor. Ancak Rusya’nın kupon ödemeleri için istisna getirilmişti. 

İstisna kapsamında Rusya rezervlerini kullanarak dolar cinsi ödemelerini 

yapabilmişti. 
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Walmart 1987'den Beri En Büyük Düşüşünü Yaşadı 

Walmart Inc., özellikle gıda ve yakıtta 

enflasyonist baskılar nedeniyle tam yıl 

kar tahminini düşürdükten sonra 

neredeyse 35 yılın en büyük düşüşünü 

gerçekleştirdi. Kötüleşen görünüm, 

Wall Street'in Walmart'ın mal, nakliye 

ve işçilik için daha yüksek maliyetlerle 

başa çıkma yeteneğine olan inancını 

sarstı. Sonuçlar, yükselen fiyatların hissiyatı on yılın en düşük seviyesine 

çekmesiyle ABD'li tüketiciler üzerindeki baskının da altını çizdi.  

Rusya, Finlandiya’ya Gaz Sevkiyatını Durdurdu 

Gazprom’dan yapılan yazılı 

açıklamada, Finlandiyalı doğal gaz 

şirketi Gasum’un, Rus gazı sevkiyatı 

için ruble cinsinden gerekli ödemeyi 

yapmadığı belirtildi. 1 Nisan’dan 

itibaren Rus gazı için ödemelerin 

rubleyle yapılması gerektiğinin 

vurgulandığı açıklamada, söz konusu 

ödeme yapılmadığı için Gasum ve Finlandiya’ya yönelik doğal gaz sevkiyatının 

tümüyle durdurulduğu kaydedildi. Gazprom, geçen yıl Finlandiya’nın tükettiği 

doğal gazın yaklaşık yüzde 70’ini tedarik etmişti. Finlandiya şirketi Gasum’dan 

dün yapılan açıklamada, doğal gazın bugün kesileceği ve şirketin söz konusu 

duruma hazırlıklı olduğu duyurulmuştu.  

Rusya Eurobond Kupon Ödemelerini Yaptı 

Rusya Maliye Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, vadesi gelen eurobond 

ödemesi için dolar ve euro cinsinden ödeme yapıldığı belirtildi. Açıklamada, 

“71,25 milyon dolar değerindeki 2026 vadeli ve 26,5 milyon euro değerindeki 

2036 vadeli eurobond ödemeleri yapılmıştır. Böylece, ilgili yükümlülükler, ihraç 

belgelerinde belirlenen koşullara uygun olarak yerine getirilmiştir.” denildi. 
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Çin'de Rekor Faiz İndirimi 

Kovid önlemleri dolayısıyla ekonomik 

göstergelerinde bozulma görülen 

Çin'de gösterge kredi faizinde rekor 

indirim geldi. Mortgage faizleri için de 

gösterge olan 5 yıllık kredi ana faiz 

oranı 15 baz puan indirimle                             

yüzde 4,45'e çekildi. Bloomberg 

anketine katılan ekonomistlerin 

beklentisi 5-10 baz puan indirim yönündeydi. 1 yıllık kredi ana faiz oranı ise 

yüzde 3,7 seviyesinde tutuldu. Bloomberg anketinde bu faiz oranında da                         

5-10 baz puanlık indirim beklentisi yer almıştı. Rekor indirim kararı mortgage 

faiz oranlarındaki indirimin ardından geldi. Çin Merkez Bankası (PBOC) konut 

piyasasındaki daralmanın önüne geçebilmek için ilk kez konut alanlara yönelik 

mortgage faiz oranlarını yüzde 4,6’dan yüzde 4,4’e düşürmüştü. 

Rusya CDS'leri 1 Yıl İçinde %90 Temerrüt İhtimalini Fiyatlıyor 

Kredi temerrüt takasları, Rusya’nın bir 

yıl içinde temerrüde düşme olasılığını 

yüzde 90 olarak fiyatlıyor. ICE Data 

Services’e göre bu olasılık 17 Mayıs 

tarihinde yüzde 77 seviyesindeydi. 

Fiyatlamadaki değişiklik Bloomberg’in 

ABD yönetiminin Rusya’nın tahvil 

ödemelerine getirdiği yaptırım istisnasını uzatmamayı planladığı haberi sonrası 

gerçekleşti. ICE Data Services’e göre 10 milyon dolarlık Rusya tahvilini bir 

yıllığına sigortalayan kontratlar için 7,6 milyon dolardan fiyatlandı. Konuya 

yakın bir kaynağa göre Moskova ödemesiz geçen haftaların ardından dolar 

tahvil ödemesini yapsa da nisan sonunda CDS işlemi faizi yükseldi. Öte yandan 

Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, tahvil ödemeleri için gerekli paraya sahip 

olduklarını belirterek, “Temerrüt ilan etmeyeceğiz, paramız var. Eğer Batılı 

sistemler bize kapalı olursa yabancılara son seçenek olarak rubleyle ödeme 

yaparız.” dedi. 
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AB'de 300 Milyar Euroluk Enerji Planı 

Avrupa Komisyonu başkanı Ursula von 

der Leyen, Avrupa Birliği’nin (AB) 2030 

sonuna dek Rus gaz ve petrolüne 

bağımlılığını sona erdirmek amacıyla 

300 milyar euro yatırım yapmayı 

hedeflediğini belirtti. Yatırımların                   

10 milyar euroluk kısmının doğalgaz 

altyapısına, 2 milyar euroluk kısmının 

petrol ve geri kalan kısmının temiz enerji için harcanacağını söyleyen von der 

Leyen, Birliğin enerji tasarrufu ve yenilenebilir enerji hedeflerinin 2030 yılına 

dek yakalanması için yasal olarak daha bağlayıcı tasarıları da gündemine 

aldığını kaydetti. “RePowerEU projesi daha fazla enerji tasarrufu yapmamızı 

sağlayarak fosil yakıtlardan çıkışımızı hızlandıracak fakat daha önemlisi 

yatırımların daha büyük ölçüde yapılmasını teşvik edecek” diyen Ursula von 

der Leyen, “Dolayısıyla bunun Avrupa Yeşil Anlaşması’nı hızlandırmasında 

etkili olacağını söyleyebilirim.” ifadelerini kullandı. 

Goldman Sachs Çin İçin Büyüme Tahminini Düşürdü 

Goldman Sachs Çin'in uyguladığı 'sıfır 

Kovid' politikası nedeniyle büyüme 

tahminini düşürdü. Yatırım bankası, 

Çin'in büyüme tahminini yüzde 4,5'ten 

yüzde 4'e düşürdü. İkinci çeyrek için yıllık 

büyüme tahmini de yüzde 4'ten yüzde 

1,5'e çekildi. Kurum ekonomistleri 

hükümetin yüzde 5,5 civarındaki büyüme hedefine atıfta bulunularak “Kovidi 

kontrol altında tutmak için Şanghay gibi büyük ekonomi merkezlerinde 

karantinalar kaçınılmaz. Vaka artışlarıyla sarsılan bölgelerde ekonomik 

performans belirgin biçimde düştü." ifadelerine yer verdi. 

Air France-KLM ile Deniz Taşıma Devi Arasında Kargo İş Birliği 

Denizcilik devi CMA CGM SA, borç krizi yaşayan Air France-KLM hisselerinin 

yüzde 9’unun satışını kapsayan bir iş birliğine hazırlanıyor. Teklifin önümüzdeki 

10 yıl için Fransız şirketlerinin iş birliği yapmasını öngördüğü ve mevcut                            

10 kargo uçağının yanında sipariş verilen uçaklarla birlikte hava kargo 

kapasitelerinin birleştirilmesinin planlandığı kaydedildi. 
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Volkswagen ve Mahindra Elektrikli Araç Bileşenleri İçin Ortaklık Araştırıyor 

Alman Volkswagen AG, Hintli otomobil 

üreticisi Mahindra'ya elektrik bileşenleri 

tedarikine yönelik ortaklık anlaşması için 

zemin araştırması gerçekleştiriyor ve 

anlaşmanın da 2022'nin sonuna kadar 

tamamlaması beklentisinde. Mahindra, 

Volkswagen kaynaklı elektrik motorları, 

akü sistemi parçaları ve akü hücreleri gibi 

bileşenleri kullanmayı planladığı "Born Electric" adlı bir elektrikli araç (EV) 

platformu inşa ediyor.  

Sri Lanka İlk Kez Borçlarını Ödeyemedi 

Sri Lanka, pandemi ve Ukrayna'daki 

savaştan kaynaklanan küresel şok 

dalgalarının tetiklediği ekonomik ve 

siyasi krizle mücadele ederken tarihinde 

ilk kez borçlarını ödeyemedi. %40'a 

yükselen enflasyon oranı, gıda, yakıt ve 

ilaç kıtlığı ve sürekli elektrik kesintileri, ülke çapında protestolara ve hükümetin 

ithalat için ödemesi gereken döviz rezervlerinden yoksun kalmasıyla birlikte 

para biriminin düşmesine yol açtı.  Sri Lanka Merkez Bankası Başkanı yaptığı 

açıklamada, Asya'daki en eski demokrasinin, iki devlet tahvilinin kaçırılan faiz 

ödemeleri için 30 günlük ödemesiz dönemin sona ermesinin ardından 

borçlarında "önleyici bir temerrüde" düştüğünü söyledi. Kredi derecelendirme 

kuruluşu Moody’se göre, bu yüzyılda bir Asya-Pasifik ülkesinin ilk temerrüdü 

oldu. 

Çin, Petrol Satın Almak İçin Rusya ile Görüşmeler Gerçekleştiriyor 

Çin, stratejik ham petrol stoklarını ucuz 

Rus petrolüyle doldurmaya çalışıyor. 

Avrupa, Ukrayna'daki savaş nedeniyle 

ithalatı yasaklamaya çalışırken, Pekin'in 

Moskova ile enerji bağlarını 

güçlendiriyor. Plan hakkında bilgisi olan 

kişilere göre Pekin, ek malzeme satın 

almak için Moskova ile görüşüyor.  



10 
 

Rusya Merkez Bankası'ndan Faiz İndirimi 

Rusya Merkez Bankası politika faizini 

beklentilerin üzerinde düşürdü. 

Olağanüstü toplantıda Rusya Merkez 

Bankası politika faizini 300 baz puan 

indirimle yüzde 11'e düşürdü. 

Bloomberg anketinde beklenti yüzde 

11,50 olarak belirlenmişti. Banka 

önümüzdeki toplantılarda da faiz 

indirimini değerlendireceği sinyalini verdi. Rusya Merkez Bankası'nın faiz 

kararında "Yıllık enflasyon Nisan ayında merkez bankası tahminlerinden daha 

hızlı azaldı. Rus ekonomisi için dış koşullar halen zorlu ve ekonomik aktiviteyi 

kayda değer şekilde kısıtlıyor." değerlendirmeleri yer aldı. Rusya Merkez 

Bankası savaşın ardından faiz artışıyla politika faizini yüzde 20'ye çıkarmış, 

sonrasında kademeli olarak indirimler yapmıştı. Karar sonrası Rus rublesi 

düşüşünü sürdürdü. Para biriminin dolar karşısında 2 günlük düşüşü yüzde 

12'ye yaklaştı.  

Katar’dan İngiltere’deki Bazı Sektörlere 10 Milyar Sterlinlik Yatırım 

Başbakanlık Ofisinden yapılan 

açıklamada, İngiltere Başbakanı 

Boris Johnson'ın, ekonomik 

büyümenin harekete geçirilmesi ve 

küresel zorlukların birlikte ele 

alınmasını görüşmek üzere Katar 

Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al 

Sani'yi Başbakanlıkta ağırladığı 

belirtildi. Açıklamada, "Katar ile İngiltere, Katar'ın önümüzdeki 5 yıl içinde 

fintech, sıfır emisyonlu araçlar, fen bilimleri ve siber güvenlik dahil İngiltere 

ekonomisinin kilit sektörlerine 10 milyar sterline kadar yatırım yapmasını 

sağlayacak Stratejik Yatırım Ortaklığı imzaladı." değerlendirmesinde 

bulunuldu. Söz konusu yatırımın, İngiltere genelinde yeni endüstrilerde yüksek 

kaliteli iş olanakları oluşturması beklentisine yer verilen açıklamada, Johnson 

ve Şeyh Temim'in, görüşmede ayrıca jeopolitik meseleleri de geniş kapsamlı ele 

aldıkları kaydedildi. İki liderin, Rusya'nın Ukrayna'daki saldırganlığını 

kınamakta birleştiğine işaret edilen açıklamada, liderlerin İran'la ilişkiler dahil 

bölgesel güvenlik konularını da görüştükleri ifade edildi.  
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Macaristan, 'Rusya'ya Petrol Yaptırımı' Teklifini Veto Edecek 

Başbakanlık Basın Ofisi Genel 

Sekreteri Bertalan Havasi'nin, 

Macar Haber Ajansına (MTI) yaptığı 

açıklamaya göre, Başbakan Orban, 

AB tarafından Ukrayna'ya saldırısı 

nedeniyle Rusya'ya karşı hazırlanan 

6. yaptırım paketiyle ilgili Michel'e 

mektup yolladı. Orban 

mektubunda, akaryakıt fiyatlarının yüzde 55-60 artarak son 40 yılın zirvesine 

ulaştığını belirterek, söz konusu yaptırımların yürürlüğe girmesi durumunda 

Macaristan'da ciddi krize neden olacağını ve ülkesinin enerji güvenliğini 

tehlikeye atacağını belirtti. Macaristan'ın 2010'da petrol ihtiyacının yüzde 

90'ından fazlasını Rusya'dan tedarik ettiğine dikkati çeken Orban, ülkesinin son 

12 yılda attığı adımlara rağmen bugün de petrol ihtiyacının yüzde 64'ünü 

Rusya'dan karşıladığını kaydetti. 

Samsung'dan 360 Milyar Dolarlık Yatırım Planı 

Samsung Electronics büyüyen tedarik 

şoklarının yaşandığı bir dönemde 

çipten ilaç sektörüne dek birçok 

işkolunu desteklemek amacıyla 2026 

yılına kadar yatırımlarını yüzde 30 

artırarak 450 trilyon wona (360 

milyar dolar) çıkarmayı planlıyor. 

Güney Kore ekonomisini 

elektronikten biyo ilaçlara kadar birçok alanda domine eden dev şirket bu iki 

alan başta olmak üzere birçok endüstride 2026 yılına dek 80 bin iş yaratma 

taahhüdünde bulundu. Güney Kore’nin en eski ve zengin ailelerinden birine ait 

olan şirketin yatırım planlarının ana hatları, ülkenin yeni devlet başkanının 

yönetimi devralmasıyla netleşmeye başladı. 10 Mayıs’ta beş yıllık görev süresi 

başlayan Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol dev aile şirketlerini açık 

şekilde desteklemiş ve bu firmaları ekonomik büyüme planlarının ana 

sütunlarından biri haline getirmişti. 
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BMW, Doğal Gaza Bağımlılığı Azaltmak İçin Enerji Yatırımlarını Araştırıyor 

Otomobil üreticisinin üretim şefi verdiği 

demeçte, BMW'nin doğal gaza olan 

bağımlılığını azaltmak için güneş, 

jeotermal ve hidrojen enerjisine yeni 

yatırımları araştırdığını ve Rus gazına 

ambargonun sektörü durduracağı 

konusunda uyardı. 2021'de enerji 

tüketiminin %54'ü için doğal gaza 

dayanan otomobil üreticisi, tesislerine nerelere güneş panelleri 

ekleyebileceğini araştırıyor ve Almanya'nın Leipzig kentindeki tesisine hidrojen 

taşımak için yerel makamlarla planlar geliştiriyor. BMW'nin planları, Alman 

endüstrisinde Rus gazından uzaklaşılması ile teslimatların durmasını 

engelleyecek bir sistem bulmak için devam eden geniş hazırlıkları yansıtıyor.  

Biden, Çin'e Yönelik Tarifeleri Düşürmeyi Tartıştığını Söyledi 

ABD Başkanı Joe Biden, siyasi olarak zarar 

veren enflasyon dalgasıyla boğuşurken 

ve OPEC'e petrol üretimini artırma 

çağrıları yaparken Çin mallarına yönelik 

tarifeleri düşürmeyi tartıştıklarını 

söyledi. Biden, Çin'e uygulanan 

tarifelerin düşürülmesiyle ilgili olarak 

"Düşünüyorum. Bu tarifelerin hiçbirini 

biz dayatmadık. Son yönetim tarafından uygulandı ve değerlendiriliyor" dedi. 

Açıklamaları Japonya Başbakanı Fumio Kishida ile düzenlediği basın 

toplantısında yaptı.  

Klarna, Kötüleşen Ekonominin Vurduğu İş Gücünün %10'unu İşten Çıkaracak  

Klarna CEO'su Sebastian Siemiatkowski 

çalışanlarına şirketin küresel işgücünün 

yaklaşık %10'unu işten çıkarmayı planladığını 

söyledi. İsveçli “şimdi al, sonra öde” firmasının, 

değerlemesini üçte bir oranında azaltacak bir 

turda yeni finansman sağlamak istediği 

bildiriliyor. Covid pandemisinde gelişen birkaç teknoloji şirketi maliyetleri 

kısmak için adımlar atıyor. 
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Davos’ta "Savaşın Gölgesinde Avrupa’nın Geleceği" Tartışıldı 

İsviçre’nin Davos kasabasında 

düzenlenen Dünya Ekonomi 

Forumu’nda (WEF) “Değişen 

Bir Dünyada Avrupa’nın Birliği” 

başlıklı panele Avrupa Merkez 

Bankası (ECB) Başkanı 

Christine Lagarde, Hollanda 

Başbakanı Mark Rutte ve AB 

Parlamentosu Başkanı Roberta 

Metsola katıldı. Lagarde konuşmasında, “Ukrayna’daki savaş hepimize gösterdi 

ki, birlikte kolektif olarak hareket ettiğimizde ne kadar güçlü ve etkili 

olduğumuzu (daha öncesinde) bilmiyormuşuz.” ifadelerini kullandı. Lagarde, 

“Para politikasında başkalarıyla müzakerelerde gerçekten şart ve koşulları 

belirleyebilen devasa bir piyasayı temsil ediyoruz” ifadesini kullandı. 

Avrupa’nın büyük bir ekonomi olmasının avantajlarının kullanılması gerektiğini 

belirten Lagarde, AB’nin 80 ülkenin bir numaralı ticaret ortağı olduğunu, birlik 

ülkelerinin ortak satın alımlar yapabileceğini ifade etti. 

Rusya'nın Ham Petrolünün Denizdeki Kargoları Rekor Seviyeye Tırmandı 

Tüccarlar ham petrol için alıcı 

bulmakta zorlanırken, enerji 

analitiği şirketi Vortexa'dan alınan 

verilere göre, rekor bir miktar olan 

Rusya'nın Ural ham petrolünün 

yaklaşık 62 milyon varili denizdeki 

gemilerde bekliyor. Amerika 

Birleşik Devletleri ve diğer ülkeler, 

Ukrayna'yı işgali nedeniyle Rus ham petrol ve petrol ürünlerinin ithalatını 

yasakladı. Avrupa Komisyonu, Rus petrolüne ambargo koymayı düşünüyor. 

Vortexa, denizdeki Ural ham petrol hacminin savaş öncesi ortalamanın üç katı 

olduğunu, Rusya'nın deniz yoluyla taşınan petrol ihracatının Mayıs ayında 

şubat ayındaki günde 7,9 varilden yaklaşık %15 düşüşle günde 6,7 milyon varile 

düştüğünü söyledi.  
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Dünyanın En Büyük Şeker Üreticisi Hindistan, İhracatı Kısıtlıyor 

Hindistan, buğday ihracatını 

yasakladıktan birkaç gün sonra 

uluslararası pazarlarda şeker satışını 

kısıtlamaya karar verdi. Hindistan 

hükümeti yaptığı açıklamada, fiyatları 

kontrol altında tutmak amacıyla Eylül 

ayına kadar sürecek pazarlama sezonu 

için şeker ihracatını 10 milyon tonla sınırlayacağını söyledi. Ayrıca 1 Haziran ile 

31 Ekim arasında herhangi bir şeker ihracatı için yetkililerden "özel izin" 

alınması istendi. Hindistan, dünyanın en büyük şeker üreticisi ve Brezilya'dan 

sonra en büyük ikinci ihracatçıdır. Ekim 2021'den Eylül 2022'ye uzanan mevcut 

pazarlama yılında, Hintli şeker fabrikaları şimdiye kadar yaklaşık 9 milyon 

tonluk ihracat sözleşmeleri imzaladı. İhracatı sınırlama hamlesi, Asya'nın 

üçüncü en büyük ekonomisinde yıllık perakende enflasyonunun Nisan ayında 

yaklaşık sekiz yılın en yüksek seviyesi olan %7,8'e ulaştığı bir zamanda geldi. 

Bu, dünya çapında yükselen gıda korumacılığının başka bir işareti.  

Dünya Sağlık Örgütü, Maymun Çiçeği Salgınının 'Kontrol Edilebilir' Olduğunu 

Söyledi 

Maymun çiçeği, Orta ve Batı Afrika'ya endemik olan nadir bir viral 

enfeksiyondur. Döküntü, ateş, baş 

ağrısı, kas ağrısı, şişlik ve sırt ağrısı gibi 

semptomlarla virüs bulaşmış 

insanlarla, hayvanlarla veya materyalle 

yakın temas yoluyla yayılır. Dünya 

Sağlık Örgütü yaptığı açıklamada, 

maymun çiçeği vakalarındaki son 

artışın "kontrol edilebilir" olduğunu 

söyledi. Endemik olmayan ülkelerdeki salgın, sağlık uzmanlarının kafasını 

karıştırdı ve daha geniş topluluk yayılımına ilişkin endişeleri artırdı. İlkinin                     

7 Mayıs'ta bildirilmesinden bu yana 131 doğrulanmış vaka ve 106 şüpheli 

hastalık vakasına rastlandı. DSÖ, vakalardaki artışın “buzdağının görünen 

kısmı” olup olmadığı veya bulaşmada bir zirveye ulaşılıp ulaşılmadığının şu 

anda belirsiz olduğunu söyledi.  
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Salgının Eşit Olmayan Bedeli 

Dünya Sağlık Örgütü tarafından bu ay yayınlanan verilere göre, ABD pandemi 

sırasında diğer çoğu zengin ülkeye göre normal seviyelerin üzerinde daha fazla 

ölüm yaşadı. Küresel olarak, birçok yoksul ve gelişmekte olan ülke en 

zenginlerden daha kötü durumdaydı, ancak Birleşik Devletler'deki ölümler, 

Arjantin ve Filipinler de dahil olmak üzere çok daha az kaynağa sahip birkaç 

ülkeden daha fazlaydı.  Pandemi boyunca, Amerika Birleşik Devletleri ve diğer 

zengin ülkeler aşılar, antiviral tedaviler, maskeler ve test kitleri gibi hayat 

kurtaran malzemelerin aslan payına erişebildi. Çoğu zengin ülke nüfusları 

nispeten daha yaşlı ve daha savunmasız bir kesimine sahip olsa da ekonomik 

destek ve politikalara erişimleri daha güçlüydü.  

Joby, Hava Taksi Hizmetlerini Ticari Olarak Başlatmak İçin FAA'dan Onay Aldı 

Joby Aviation Inc. yaptığı açıklamada, 

Federal Havacılık İdaresi'nden (FAA) 

hava taksi operasyonlarını ticari olarak 

başlatmasına izin verecek bir sertifika 

aldığını söyledi. Sertifika gerekli izni 

vermesine ve önemli bir kilometre taşı 

olmasına rağmen, şirketin beş koltuklu 

uçağının yasal olarak yolcu uçurabilmesi 

için hala aşması gereken bazı düzenleyici engeller var. FAA'nın Kısım 135 Hava 

Taşıyıcı Sertifikası, Joby'nin 2024'te tamamen elektrikli hava yolculuğu 

hizmetini başlatması için kritik olan üç düzenleyici onay arasında yer alıyor. 
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Büyüme Korkuları Enflasyonu Gölgede Bırakırken Devlet Tahvili Piyasaları 

Yükseldi 

Devlet tahvili piyasaları, yatırımcıların 

dikkatlerinin çok yüksek enflasyondan 

ekonomik büyümenin yavaşladığına dair 

işaretlere kaymasıyla son haftalarda bu 

yılki ağır kayıplarının bir kısmını geri aldı. 

Büyük merkez bankaları, para politikasını 

hızlı bir şekilde sıkılaştırmaya başlayarak 

fiyat artışlarını kontrol altına almak için acele ederken, tahviller sancılı bir yılı 

geride bıraktı. Ancak, ekonominin sağlığı konusundaki korkulardan yararlanma 

eğiliminde olan ultra güvenli bir varlık olan uzun vadeli devlet borcu, hisse 

senetleri gibi daha riskli varlıklardaki satışların hızlanmasıyla son haftalarda 

istikrar kazandı. Uzun vadeli ABD devlet tahvilleri, 6 Mayıs'tan ay sonuna kadar 

yüzde 4'ten fazla artarak üst üste üçüncü hafta yükseliş yolunda ilerliyor ve 

Avrupa piyasalarında bir geri dönüş baş gösteriyor.  İyileşme, önceki düşüşlerin 

ölçeğine kıyasla mütevazı kalsa da bazı yatırımcılar, son on yılların en ağır 

küresel tahvil satışı için bir dönüm noktası olduğunu belirtiyor. Allianz Global 

Investors'ta kıdemli portföy yöneticisi olan Mike Riddell, devlet tahvillerinde 

nadiren şu an oldukları kadar iyimser olduklarını belirtti. İki hafta önceki yüzde 

3,2'lik yüksek bir seviyeden yüzde 2,71'e düşen ABD 10 yıllık devlet tahvili 

getirisi dünya çapındaki finansal varlıklar için bir ölçüt. Eşdeğer Alman tahvilleri 

de yaklaşık yüzde 1,2'den yüzde 0,96'ya düştü. Federal Rezerv faiz oranlarını 

artırmanın ilk aşamalarında olmasına rağmen Avrupa Merkez Bankası 

borçlanma maliyetlerini rekor düşük seviyelerden kaldırmadı. Ancak agresif 

politika sıkılaştırma beklentisinin piyasalar ve ekonomi üzerinde şimdiden 

büyük bir etkisi oldu. Mortgage oranları yükselirken ABD'deki ev satışlarındaki 

düşüş dikkat çekti. Bununla birlikte ABD'de enflasyon on yılların en yüksek 

seviyesine yakın kalırken, uzun vadeli enflasyona ilişkin piyasa beklentileri 

gevşemeye başladı. Beş yıllık ileriye dönük başa baş oranı yüzde 2,2'ye düştü. 

Nisan ortasında sekiz yılın en yüksek seviyesine ulaşmıştı. ABD'de, yaklaşan bir 

yavaşlamanın kanıtları Walmart, Target veya sosyal medya grubu Snap 

şirketlerinin kazanç raporlarında görüldü. Ancak ekonomik veriler dönmeye 

başlıyor olabilir. S&P satın alma yöneticileri endeksi, ABD, İngiltere ve AB'deki 

ticari faaliyetlerin mayıs ayında düştüğünü gösteriyor.  
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İsrail, İlk Kez Bir Arap Ülkesiyle Ticaret Anlaşması Yapıyor 

İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) 

Dubai’de iki ülke arasındaki ticareti 

artırmayı hedefleyen bir serbest 

ticaret anlaşması imzalıyor. 

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre 

aralarında gıda, tarım, kozmetik 

ürünleri, tıbbi ekipman ve ilaçların da 

bulunduğu iki ülke arasında ticareti 

yapılan ürünlerin yüzde 96’sında gümrük vergisi kaldırılacak. İki ülke resmi 

olarak ilişkilerini ABD’nin aracılık ettiği ve 2020 yılında imzalanan anlaşma 

kapsamında başlatmıştı. Bu anlaşma İsrail’in bir Arap ülkesiyle imzaladığı ilk 

ticaret anlaşması oluyor. Daha önce Arap ülkeleri ticari ilişkileri bulunmayan 

İsrail'in “İbrahim Anlaşması” sonrası BAE ile arasındaki ticaret 900 milyon 

dolara ulaşmıştı. 

Çin, İsviçre ile Ticaret Müzakerelerini Durdurdu  

İsviçre, Çin ile 2014 serbest ticaret 

anlaşmasını güncelleme arzusunda. 

Bern, daha fazla İsviçre ürünü için 

gümrük vergilerini azaltmak ve 

sürdürülebilirlik unsurlarını anlaşmaya 

dahil etmek istiyor ancak Pekin 

2018'den beri konuşmayı reddediyor. 

Ekonomik İşlerden Sorumlu Devlet 

Sekreterliği (SECO), Pekin'in ortak bir 

konu listesi hakkında konuşmayı bile reddettiğini doğruladı.  

Yeni İngiltere Vizesi, Yetenekli Mezunları İngiltere'ye Getirmeyi Amaçlıyor 

Brexit'in ardından İngiltere, azalan bir 

yetenek havuzuyla boğuşuyor. 

Dünyanın en iyi üniversitelerinden 

yeni mezunları hedefleyen yeni bir 

vize programı, İngiliz işletmelerine 

kalifiye genç işçi akışına erişim 

sağlamayı amaçlıyor. 
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