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Fed Faizi 50 Baz Puan Artırdı 

Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) politika faizini 50 baz puan artışla yüzde 

0,75-1 aralığına yükseltti. Karar oy birliğiyle alındı. Karar metninde enflasyon 

risklerine karşı dikkatli oldukları vurgulandı. Çin’de devam eden pandemi 

nedeniyle tedarik zincirindeki sıkıntıların devam edeceği belirtildi. Rusya’nın 

Ukrayna’yı işgalinin ve buna bağlı gelişmelerin enflasyon üzerinde yukarı yönlü 

baskı yaptığı ve ekonomik aktiviteyi olumsuz etkilemeye devam edeceği ifade 

edildi. Bilançonun haziran ayından itibaren aylık 47,5 milyar dolar azaltılacağı, 

gelecek 3 ayda ise aylık 95 milyar dolar azaltılacağı ifade edilerek “İlk etapta 

bilanço azaltımına Hazine kağıtlarında 30 milyar dolar, mortgage destekli 

menkul kıymetlerde 17,5 milyar dolar ile başlanacak. İlk 3 ayın ardından 

bilanço daraltmada aylık miktar Hazine kağıtlarında 60 milyar dolara, mortgage 

destekli menkul kıymetlerde 35 milyar dolara yükseltilecek” 

değerlendirmesine yer verildi. Metinde uygun para politikası güçlendirmesi ile 

enflasyonun yüzde 2 hedefine dönmesi ve işgücü piyasasının güçlü kalmasının 

beklendiği bildirildi. Fed 1980’lerden beri görülen en yüksek enflasyonla 

mücadele etmek için mart ayında 2018’den bu yana ilk kez faiz artırmıştı. 

Bankanın da yakından takip ettiği PCE fiyat endeksi Mart’ta yüzde 6,6 ile 

bankanın hedefinin oldukça üzerinde gerçekleşmişti. Fed, faiz artışında geç 

kaldığına dair de eleştiri oklarının hedefi olmuştu. Fed son olarak                                     

Alan Greenspan başkanlığında 2000 yılında faiz oranında 50 baz puan artırıma 

gitmişti.  
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ABD’nin 10 Yıllık Hazine Getirisi Üç Yıldan Fazla Bir Süredir İlk Kez %3'e Ulaştı 

ABD'nin 10 yıllık Hazine getirisi, Aralık 

2018'den bu yana ilk kez %3'e ulaştı ve 

diğer finansal piyasalar için önemli 

etkileri olabilecek psikolojik bir dönüm 

noktası oldu. 10 yıllık getiri, ipotek 

oranları ve diğer finansal araçlar için 

önemli bir barometredir. Tahvil piyasası, 

Fed'in pandemi sırasında merkez 

bankasının tahvil satın almasıyla 

yaklaşık 9 trilyon dolara yükselen bilançosunu düşürmeye başlaması için 

hazırlanırken, son iki ayda yükseldi. Fed tarafından devlet borcunun satın 

alınmasının azaltılması, getirilerin artmasına yardımcı olabilir ve bu da eğrinin 

uzun ucundakileri daha kısa vadeli Hazine tahvillerinin üzerine itebilir.  

DTÖ Paneli Çelik Davasında Türkiye’yi Haklı Buldu 

Ticaret Bakanlığı, AB tarafından belirli çelik ürünlerine uygulanan korunma 

önlemine karşı Türkiye’nin 

başlattığı davada kurulan Dünya 

Ticaret Örgütü Paneli’nin 

Türkiye’yi haklı bulduğunu 

duyurdu. Bakanlıktan yapılan 

yazılı açıklamada, panelin, 

Türkiye’nin tezlerini desteklediği 

ve AB’nin uygulamakta olduğu 

önlemlerin uluslararası ticaret kurallarına aykırı olduğuna hükmettiği ifade 

edildi. Bu karar sonrası Türkiye, korumacı ve uluslararası kurallara aykırı 

uygulamaların arttığı bir dönemde kurucu üyesi olduğu DTÖ’nün 

mekanizmaları içinde kalarak haklılığını ortaya koymuş ve bir içtihat 

oluşmasına katkıda bulunmuştur. Dava sonucu, ülkemiz açısından önemli bir 

başarıdır. AB tarafından itiraz görmeyen ve temyiz edilmeyen Panel Raporu 

önümüzdeki günlerde DTÖ’de Anlaşmazlıkların Halli Organı’nda kabul 

edilecektir. Kabul edilen Rapor, AB açısından kesin ve bağlayıcı olacak olup, 

önlemden etkilenen başta Türkiye olmak üzere birçok çelik ihracatçısı ülke 

kararın eksiksiz uygulanması ile AB pazarındaki kayıplarını telafi etmeye 

başlayabilecektir. 
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Çin, Bankaların Varlıklarını ABD Yaptırımlarından Korumayı Tartışıyor 

Çinli düzenleyiciler, Çin'in denizaşırı 

varlıklarını Ukrayna'yı işgal ettikten 

sonra Rusya'ya uygulananlara benzer 

ABD öncülüğündeki yaptırımlardan 

nasıl koruyabileceklerini görüşmek 

üzere yerli ve yabancı bankalarla acil 

bir toplantı yaptı.  Çin Merkez Bankası 

ve Maliye Bakanlığından temsilciler 

ve Çin'de faaliyet gösteren tüm büyük 

bankaların yöneticileri, Çinli yetkililerin bölgesel bir askeri çatışma durumunda 

Pekin'e karşı benzer bir önlem alınabileceğinden endişe duydukları için çağrıldı. 

Yetkililer ve katılımcılar belirli senaryolardan bahsetmese de rapora göre, 

uluslararası yaptırımların en olası tetikleyicisinin Çin'in Tayvan'ı işgal etmesi 

olduğu düşünülüyor.  

AB’nin 6. Yaptırım Paketine İtirazlar Geliyor 

AB Komisyonu’nun 2022 sonu itibarıyla 

Rus petrol ve petrol ürünlerine ithalat 

yasağını da kapsayan yeni yaptırım 

paketi Avrupa için yeni bir sınavın 

başlangıcı olacak. Enerji ticareti, Rusya 

ile AB arasında karşılıklı bağımlılık 

seviyesinin yüksek olduğu bir alan. 

Avrupa Birliği bu alanda karar alırken tüm üye devletlerin onayına ihtiyaç 

duyuyor. Üye devletler de yaptırım kararlarına siyasi açıdan destek vermeye 

gayret ediyorlar. Ancak işin ekonomik tarafı birlik üyelerinin arka planda aynı 

gönüllü pozisyonlarını devam ettirmelerini zorlaştırıyor. Rusya’ya yönelik 

petrol ambargosunun gündeme geldiği tarihten itibaren Macaristan ve 

Slovakya itirazlarını yüksek sesle dile getirdiler. Her ne kadar Avrupa 

Komisyonu hazırladığı taslakta bu iki ülkeye muafiyet tanıyıp kendilerine 2023 

sonuna kadar süre verse de ikna olmadılar. Macaristan Dışişleri Bakanı Peter 

Szijjarto, Macaristan'ın enerji arzının temellerini “tamamen yok edeceğini” 

savunarak yaptırım planına hemen karşı çıktı. Slovakya Ekonomi Bakanı 

Richard Sulik ise, Rus petrolüne ambargoyu destekleyeceklerini, fakat                           

2023 sonu yerine üç yıllık daha uzun bir geçiş dönemine ihtiyaç duyduklarını 

kaydetti. 
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Qantas, Airbus Siparişiyle Sydney-Londra Kesintisiz Uçuş Hedefliyor 

Qantas Airways bir düzine özel Airbus 

jeti sipariş ettikten sonra Sidney'den 

Londra'ya aktarmasız uçacak ve 

yolcuların dört saat tasarruf etmek için 

bir prim ödeyeceği bir rota hedefliyor. 

2025'in sonlarında başlayacak olan 

uçuşlar, ekstra premium koltuklarla 

özel olarak yapılandırılmış olacak. 

Toplam kapasitesi azaltılmış A350-1000 uçakları ile 20 saatlik bir yolculukla 238 

yolcuya kadar dünyanın en uzun doğrudan ticari uçuşu gerçekleşmiş olacak. 

Uzun süredir tartışılan buluş, Qantas'a "kanguru rotası" olarak adlandırılan 

güzergâhta bir pazarlama desteği sağlayacak.  

Goldman Sachs, Rusya'nın Kredi Riskini Azalttı 

Goldman Sachs Group Inc., Rusya'ya olan 

toplam kredi riskini 2021 sonunda                       

650 milyon dolardan mart ayında 260 

milyon dolara indirdi. Banka, piyasa 

riskinin Rusya'ya bağlı olduğunu ve 

Ukrayna'ya olan toplam riskin önemli 

olmadığını söyledi. Mart ayında 

Goldman Sachs, Ukrayna'yı işgal ettikten 

sonra Rusya'dan çekildiğini açıklayan ilk büyük ABD bankası olmuştu.  

Apple, AB’den Mobil Ödeme Teknolojisi Üzerinden Ceza Alabilir 

Apple, AB antitröst düzenleyicilerinin 

iPhone üreticisini rakiplerinin mobil 

cüzdanlar için kullanılan teknolojisine 

erişimini kısıtlamakla suçlamasından 

sonra, olası bir ağır para cezasıyla karşı 

karşıya kalabilir ve mobil ödeme 

sistemini rakiplerine açmak zorunda 

kalabilir. Bu, AB düzenleyicilerinin geçen 

yıl şirketi Spotify'dan gelen bir şikâyetin ardından müzik akışı pazarında 

rekabeti bozmakla suçlamasının ardından Apple'a karşı ikinci AB suçlaması 

oldu. 
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BMW ve Audi, Ukrayna Savaşı Nedeniyle Çin'e Trenle Sevkiyatı Askıya Aldı 

Alman otomobil üreticileri 

yaptıkları açıklamada, BMW ve 

Volkswagen'in premium Audi 

markasının Ukrayna'daki savaşın 

ardından Almanya'dan Çin'e 

demiryolu ile araba sevkiyatını 

askıya aldığını söyledi. Her iki 

otomobil üreticisi de araçlarının 

çoğunu dünyanın en büyük otomobil pazarı olan Çin'de üretirken, Avrupa'dan 

demiryolu veya gemi yoluyla belirli bir pay ithal ediliyor. Geçen yıl BMW, Çinli 

müşterilere 846.237 BMW ve MINI aracı teslim ederken, Audi için bu sayı 

701.289 oldu. BMW, savaşın başlamasından hemen sonra Rusya üzerinden tüm 

tren taşımacılığını durdurdu. Bir BMW sözcüsü, daha önceki bir Nikkei 

raporunu doğrulayarak “Çin'e yapılan ihracatlar rutin olarak gemilerle 

gerçekleştiriliyor" dedi. 

Rus Petrolünün Yasaklanması Gündeme Geldikçe Avrupa Enerji Fiyatları 

Artıyor 

Avrupa enerji fiyatları, Avrupa 

Birliği'nin bu yıl Rus petrolünü 

aşamalı olarak kaldırmayı 

önermesinin ardından yükseldi.                   

Bu durum doğal gaz ve kömür talebini 

artırabilecek bir hamle olarak 

görülüyor. Avrupa, petrolünün 

yaklaşık %25'i ve gaz ihtiyacının 

yaklaşık üçte biri için Rusya'ya 

bağımlı. Daha fazla bankanın 

uluslararası SWIFT ödeme sisteminden çıkarılmasını da içeren önerilen 

yaptırımlar, Gazprom PJSC'nin ödeme koşulları konusundaki anlaşmazlık 

nedeniyle Polonya ve Bulgaristan'a gaz sevkiyatını durdurmasından sadece bir 

hafta sonra enerji arzıyla ilgili endişeleri artırıyor. UBS Global Wealth 

Management'ın baş yatırım yetkilisi Mark Haefele, "Merkezi senaryomuz, 

Rusya'nın Avrupa'ya gaz arzında gelecekte daha fazla kesinti olmasını 

öngörüyor. Hedeflenen ülkelerden bazıları bu süreçte ekonomik durgunluk 

veya hafif daralmalar yaşayabilir." dedi.  
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İngiltere Merkez Bankası Yaklaşan Durgunluk Riskine Rağmen Faizleri %1'e 

Yükseltti 

İngiltere Merkez Bankası, 

İngiltere'nin resesyona girme 

riskiyle karşı karşıya 

olduğuna dair bir uyarı 

göndermesine rağmen, 

%10'un üzerine çıkan 

enflasyona karşı koymak için 

faiz oranlarını %1 ile 

2009'dan bu yana en yüksek 

seviyesine çıkardı. BoE'nin 

dokuz faiz belirleyicisi, %0,75'ten çeyrek puanlık artış için 6-3 oy kullandı. 

Ancak Catherine Mann, Jonathan Haskel ve Michael Saunders, enflasyon 

artışının ekonomiye gömülme riskini ortadan kaldırmak için %1,25'e daha 

büyük bir artış çağrısında bulundu. Dünyanın dört bir yanındaki merkez 

bankaları, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali enerji fiyatlarını sarsmadan önce, küresel 

ekonominin yeniden açılmasıyla başladığında bir zamanlar geçici olarak 

nitelendirdikleri enflasyondaki artışla başa çıkmak için çabalıyor.  

AB'de Elektrikli Otomobil Satışları Artıyor 

Avrupa Birliği'nde bu yılın ilk 

çeyreğinde elektrikli otomobillerin 

toplam pazardaki payı yüzde 10'a 

ulaştı. Avrupa Otomobil Üreticileri 

Birliği (ACEA), AB ülkelerinde 2022 

yılının ilk çeyreğinde yakıt türlerine 

göre yeni otomobil satış verilerini 

yayımladı. Buna göre, söz konusu 

dönemde AB ülkelerinde satılan otomobillerin yüzde 36'sı benzin, yüzde 25,1'i 

hibrit, yüzde 16,8'i dizel, yüzde 10’u tamamen elektrik (BEV), yüzde 8,9'u fişli 

hibrit (PHEV), yüzde 3'ü diğer yakıtlar ve yüzde 0,2'si doğal gazlı. Geçen yılın 

aynı dönemine göre, elektrikli otomobil satışları yüzde 53,4 artarak 224 bin 

145, hibrit satışları yüzde 5,3 yükselerek 563 bin 30, diğer alternatif yakıtlı araç 

satışları ise yüzde 48,6 artışla 67 bin 717 adete ulaştı. 
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ABD’de Dış Ticaret Açığı Mart’ta İthalattaki Hızlı Artışla Rekor Kırdı 

ABD Ticaret Bakanlığı’nın verilerine 

göre dış ticaret açığı yüzde 22,3 artarak 

109,8 milyar dolara yükseldi. 

Bloomberg anketine katılan 

ekonomistlerin medyan tahmini 107,1 

milyar dolardı. Bu dönemde ithalat 

yüzde 10,3 artışla 351,5 milyar dolara 

yükseldi. İhracat yüzde 5,6 artışla          

241,7 milyar dolara ulaştı. İthalattaki sert artış, ABD ekonomisinin yılın ilk 

çeyreğinde yüzde 1,4 daralmasında etkili oldu. ABD'nin Çin ve Kanada ile 

arasındaki ticaret açığı bu dönemde artış gösterirken, Avrupa Birliği ile olan 

ticaret açığı azaldı. 

Avustralya Merkez Bankası 12 Yıl Sonra Faiz Artırdı 

Avustralya Merkez Bankası, 12 yıl 

sonra ilk kez faiz artırma kararı aldığını 

açıkladı. Banka, kredi faiz oranını               

25 baz puan artırarak Kasım 2010'dan 

bu yana ilk kez yüzde 0,35'e yükseltti. 

Bankanın karar metninde, son 

açıklanan rakamlara göre yüzde 5,1 

seviyesinde olan yüksek enflasyon 

oranının faiz artırım kararında etkili olduğu belirtildi.  

Euro Bölgesi'nde Ekonomik Güven Geriledi 

Euro Bölgesi'nde ekonomik güven 

Rusya-Ukrayna savaşının etkisini 

sürdürdüğü Nisan ayında geriledi. 

Bölgede ekonomik güven endeksi 

Nisan'da 105 seviyesine düştü. 

Böylelikle endekste bir yılın en düşük 

seviyesi kaydedildi. Bloomberg 

anketine katılan ekonomistlerin 

beklentisi endeksin 108 olarak gerçekleşmesi yönündeydi. Daha önce 108,5 

olarak açıklanan Mart endeks değeri ise 106,7 seviyesine revize edildi. 
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Boeing, Merkezini Chicago'dan Virginia'ya Taşıyacak 

Boeing Co. tarafından yapılan 

açıklamada, krizle boğuşan ABD'li uçak 

üreticisinin müşteriler, federal 

düzenleyiciler ve kanun koyucularla 

ilişkilerini onarmaya çalışması 

nedeniyle merkezini Chicago'dan 

Arlington, Virginia'ya taşınacağı 

belirtildi. Boeing ayrıca, Pentagon'a ev 

sahipliği yapan Arlington bölgesinde ve ABD başkentinden Potomac Nehri 

boyunca bir araştırma ve teknoloji merkezi geliştirmeyi planlıyor.  

Toyota, Hindistan'da Elektrikli Araç Parçaları Üretmek İçin 624 Milyon Dolarlık 

Yatırım Yapacak 

Japon otomobil üreticisi 2050 yılına 

kadar karbon nötrlüğüne doğru 

ilerlerken, Toyota Group Hindistan'da 

elektrikli araç bileşenleri üretmek için 

48 milyar rupi (624 milyon $) yatırım 

yapmayı planlıyor. Toyota Kirloskar 

Motor ve Toyota Kirloskar Auto Parts, 

güneydeki Karnataka eyaleti ile 41 milyar rupi yatırım yapmak için bir 

mutabakat anlaşması imzaladı. Anlaşma ile 3500 doğrudan yeni iş yaratılması 

hedefleniyor. 

Havayolu Kuruluşu IATA 2023'te Endüstride İyileşme Görüyor 

Dünyanın en büyük havayolu ticaret 

organının başkanı yaptığı açıklamada, 

yolcu trafiğindeki toparlanmanın 

hızlandığını ve ortalama olarak 

endüstrinin önceki tahminlerinden bir yıl 

önce olan 2023'te pandemi öncesi 

rakamlara dönebileceğini söyledi. 

Dünyanın dört bir yanındaki hükümetler 

tarafından COVID-19 ile ilgili kısıtlamaların hafifletilmesi, ülkelerin sınırlarını 

kapattığı son iki yılda biriken talebi serbest bırakıyor. 
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MSCI Türkiye Endeksi Değişiklikleri Açıklandı 

MSCI Global Small Cap Türkiye 

Endeksi'ne ilişkin revizyonları 

yayımladı. MSCI, Sabancı 

Holding ve Türk Hava Yolları'nı 

MSCI Global Small Cap Türkiye 

Endeksi'nden çıkararak Global 

Standard Türkiye Endeksi'ne 

dahil etti. Small Cap Türkiye Endeksi'nden Anadolu Sigorta, Bera Holding, Tofaş 

Türk Otomobil Fabrikaları ve Yapı Kredi Bankası da çıktı. MSCI, endekse Alarko 

Holding, İş Gayrimenkul Yatırım, Kızılbük Gayrimenkul, Penta Teknoloji ve 

Vestel Beyaz Eşya'yı dahil etti.  

Beyaz Saray'da Özel ABD-ASEAN Zirvesi Düzenlendi 

ABD ve Güneydoğu Asya 

Ülkeleri Birliği (ASEAN) üyesi 

ülkelerin liderleri Beyaz 

Saray'da düzenlenen ABD-

ASEAN Özel Zirvesi için bir 

araya geldi. ABD Başkanı Joe 

Biden, ASEAN üyesi ülkelerin 

liderleri ile Beyaz Saray 

bahçesinde aile fotoğrafı 

çektirdi. Beyaz Saray, söz konusu zirve kapsamında ABD ile ASEAN üyesi ülkeler 

arasında özellikle iklim, kalkınma, eğitim, denizcilik alanında iş birliği ve küresel 

sağlık güvenliği konularının ele alınacağını açıkladı.  

Powell’ın İkinci Dönem Başkanlığına ABD Senato’sundan Onay 

Powell'ın 4 yıllık ikinci bir dönem için Fed 

başkanlığına adaylığı 19'a karşı 80 oyla onaylandı. 

ABD Başkanı Joe Biden, Senatonun Powell'ı 

onaylamasının ardından yaptığı yazılı açıklamada, 

enflasyonla mücadelenin en önemli önceliği 

olduğunu yineledi. Biden, "Senatonun Fed'e 

adaylarımı onaylayarak enflasyonu kontrol altına 

almaya yönelik gündemimde ilerlediğini görmekten 

memnuniyet duyuyorum." ifadesini kullandı. 
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Terra'nın Düşüşü Sabit Koinlerin Risklerini Gösterdi 

Yellen, ABD Temsilciler Meclisinin 

Finansal Hizmetler Komitesinde 

düzenlenen oturumda ekonomiye 

ilişkin değerlendirmelerde 

bulundu. Enflasyonun çok önemli 

bir konu olduğunu vurgulayan 

Yellen, "Bunun yönetimin ve 

milletin karşı karşıya olduğu bir 

numaralı ekonomik sorun olduğuna 

dair başkanın değerlendirmesine 

katılıyorum." dedi. Yellen, fiyat artışlarının birçok kırılgan hane halkı üzerinde 

önemli bir olumsuz etkisi olduğuna işaret ederek enflasyonla mücadeleye 

odaklandıklarını belirtti. Komite üyelerinin dijital varlıklara ilişkin sorularını da 

yanıtlayan Yellen, sabitkoinlerin finansal istikrara yönelik risklerini inceleyen 

bir rapor üzerinde çalıştıklarını kaydetti. Yellen, ödeme sistemini daha hızlı ve 

verimli hale getirmeye yönelik potansiyel olduğunu ancak risklere karşı 

düzenleyici bir çerçeveye ihtiyaç duyulduğunu vurguladı. Sabit koin Terra'nın 

düşüşüne işaret eden Yellen, "Bu hafta, son birkaç gün içinde, riskleri gerçek 

yaşamda gördük." dedi. 

ABD'de Mortgage Oranları 13 Yılın Zirvesinde 

ABD’de mortgage oranları daha 

önce yaşanan hızlı artışına 

devam ederek gayrimenkul 

piyasasında bazı insanların ev 

almasının daha da zorlaşmasına 

neden oldu. Freddie Mac yaptığı 

açıklamada kredi oranlarının 

geçtiğimiz hafta yüzde 5,27’den 

5,30’a gelmesiyle 2009’dan bu yana en yüksek seviyesine ulaştığını kaydetti. 

Mortgage oranlarının geçtiğimiz hafta 2018’den bu yana en yüksek seviyesine 

ulaşan 10 yıllık tahvil getirilerini takip ettiği belirtiliyor. ABD’de Nisan ayı yıllık 

enflasyonu ise beklentilerin üstünde gelerek Fed’in enflasyonu dizginlemek 

amacıyla agresif faiz artışına devam etmesi gerektiğini işaret etti. Mortgage 

oranlarının Fed’in faiz artışlarını takip etmesi bekleniyor. 
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Gazprom'dan Bazı Gaz Şirketlerine Yaptırım Kararı 

Gazprom'un Temsilcisi Sergey 

Kupriyanov, yaptığı yazılı 

açıklamada, Rus hükümetinin, 

aralarında Polonyalı EuRoPol 

GAZ şirketinin de bulunduğu 

çeşitli yabancı şirketlere 

yönelik yaptırım kararı aldığını 

anımsattı. EuRoPol GAZ'ın, 

Avrupa'ya Rus gazını taşıyan 

Yamal-Avrupa boru hattının Polonya'daki kısmının sahibi olduğuna işaret eden 

Kupriyanov, yaptırımlar nedeniyle artık EuRoPol GAZ'ın sahibi olduğu hat 

üzerinden Rus gazı sevk edilmeyeceğini belirtti. Kupriyanov, Polonya'nın 

EuRoPol GAZ'ın hissedarı olarak Gazprom'un haklarını birçok defa ihlal ettiğini, 

Gazprom'a yaptırım da uyguladığını kaydetti. Yamal-Avrupa boru hattı, 

Ukrayna'daki boru hatları ve Kuzey Akım boru hattının yanı sıra Rus gazını 

Avrupa'ya taşıyan önemli hatlardan biri olarak biliniyor. 

Lukoil, Shell'in Rusya'daki İştirakini Satın Alıyor 

Rus petrol şirketi Lukoil, Shell'in 

Rusya'daki iştiraki Shell Neft'in 

satın alınması konusunda 

anlaşma sağlandığını açıkladı. 

Lukoil'den yapılan yazılı 

açıklamada, Shell ile yapılan 

görüşmelerde Shell Neft'in 

yüzde 100'ünün satın alınması 

konusunda anlaşmaya varıldığı 

belirtildi. Açıklamada, Shell 

Neft'in Rusya'da 411 adet benzin istasyonu ve Rusya'nın batısında yer alan 

Tver'de bir fabrikaya sahip olduğu bilgisi verildi. Shell'den 8 Mayıs'ta yapılan 

açıklamada, şirketin Rus enerji sektöründeki tüm faaliyetlerini sonlandırmak 

istediği bildirilmişti. Savaş sonrası uygulanan yaptırımlar nedeniyle çok sayıda 

Batılı şirket Rusya'daki faaliyetlerini geçici olarak durdurmuş veya 

sonlandırmıştı.  
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Suudi Petrol Devi, Apple’ı Tahtından Etti 

Suudi petrol şirketi Saudi Aramco 

Apple’ı tahtından ederek dünyanın 

en değerli şirketi oldu. FactSet 

verilerine göre Suudi petrol devi 

Aramco’nun piyasa değeri 2.43 

trilyon dolar oldu. ABD’deki 

işlemlerde yüzde 5 düşen Apple’ın 

piyasa değeri ise 2,37 trilyon dolara 

geriledi. Yatırımcılar, ekonomilerde daha fazla kötüleşme endişesiyle teknoloji 

başta olmak üzere birçok sektörde satışa geçerken enerji hisseleri ve fiyatları 

artışını sürdürüyor. Apple hissesi 4 Ocak’taki zirvesinden bu yana yüzde 20’ye 

yakın düşerek 182,94 dolara geriledi. Aramco hissesi ise yıl başından bu yana 

yüzde 27’nin üzerinde arttı. Petrol fiyatlarındaki yükselişle birlikte şirket geçen 

sene kârını ikiye katladı. 

Çin’de Gayrimenkul Şirketi Sunac Krizi 

Çin'de gayrimenkul sektörünün en 

büyük dördüncü şirketi olan Sunac, 

dolar cinsi kupon ödemesini 

yapamadı. Şirket diğer ödemelerinin 

yapılamayacağını da öngördü. 

Çin'de gayrimenkul devi 

Evergrande'nin yaşadığı borç krizi 

hafızalardaki yerini korurken, 

sektörde yine kriz sinyalleri gelmeye başladı. Ülkenin en büyük dördüncü 

gayrimenkul şirketi Sunac, vadesi biten kupon ödemesini yapamadığını belirtti. 

Şirketten yapılan açıklamada diğer varlıklarla ilgili ödeme yükümlülüklerinin de 

yapılamayacağı öngörüldü. Şirketin 29,5 milyonluk kupon ödemesinin vadesi 

geçen ay dolmuş, bunun üzerine verilen bir aylık süre de tamamlanmıştı. Şirket 

yeni finansmana erişimin zor olmaya devam ettiğini, özellikle ülkede sektörün 

satışlarını vuran salgının etkileriyle bu durumun daha da zorlaştığını belirtti. 

Sunac 2022'de ödemesini kaçıran en büyük gayrimenkul şirketi oldu.  
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