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Dünya Bankası 2022 Küresel Büyüme Tahminini Düşürdü 

Dünya Bankası 2022 yılı için 

küresel büyüme tahminini 

yüzde 3,2'den yüzde 2,9'a 

düşürdü. 2023 ve 2024 yılı 

büyüme tahminleri de yüzde 3 

oldu. Küresel ekonomi 2021'de 

yüzde 5,7 büyümüştü. Kurum 

Türkiye ekonomisinin bu sene 

yüzde 2,3, 2023'te yüzde 3,2 

büyümesini bekliyor. Bankanın "Küresel Ekonomik Beklentiler" adlı raporunda 

dünya ekonomisinde 80 yıldan uzun sürenin en büyük yavaşlamasının 

kaydedileceği öngörüldü. Dünya Bankası Başkanı David Malpass "Ukrayna'daki 

savaş, Çin'deki karantinalar, tedarik zinciri sıkıntıları ve stagflasyon riski 

büyüme üzerinde baskıya neden oluyor. Birçok ülke için resesyondan kaçış 

zorlu olacak." açıklamasını yaptı. ABD için 2022 büyüme tahmini yüzde 3,7'den 

yüzde 2,5'e, Euro Bölgesi için ise yüzde 4,2'den yüzde 2,5'e düşürüldü. Kurum 

dünyanın en büyük ikinci ekonomisi Çin'de de büyümenin geçen yılki yüzde 

8,1'den yüzde 4,3'e gerilemesini bekliyor. Savaştaki Ukrayna ekonomisinin bu 

sene yüzde 45,1, Rusya ekonomisinin ise yüzde 8,9 daralacağı öngörüldü. 

OECD, Türkiye Büyüme Beklentisini Yükseltti 

OECD, Türkiye'nin bu yıl için büyüme 

tahminlerini yukarı yönlü revize etti. 

OECD yayınladığı "Ekonomik 

Görünüm" raporunda, Türkiye için 

2022 yılı GSYH büyüme tahmini 

yüzde 3,3'ten yüzde 3,7'ye çıkarıldı. 

2023 yılı için tahmin ise yüzde 

3,9'dan yüzde 3,0'e indirildi. 

Değerlendirmede, 2021 yılındaki güçlü toparlanmanın ardından büyümenin, 

projeksiyon döneminde ılımlı kalacağı ifade edildi. OECD, "Çok yüksek 

enflasyon ve azalan tüketici güveni, tüketici harcamalarını sınırlayacaktır. 

Yatırımlar, jeopolitik faktörler ve finansal koşullardaki belirsizlik nedeniyle geri 

tutulacak." değerlendirmesinde bulundu. OECD, 2022 yılı için işsizlik oranı 

beklentisini yüzde 12,5'ten yüzde 11,8'e, 2023 yılı için yüzde 12,6'dan yüzde 

11,8'e çekti. 
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Fitch, Türkiye'nin Büyüme Tahminini Yükseltti 

Fitch, Küresel Ekonomik Görünüm 

Raporu'nun haziran sayısını "Sıkı 

Para Politikasının Dönüşü" 

başlığıyla yayımladı. Raporda, 

enflasyon ve kısıtlayıcı para 

politikasının dünya ekonomisinin 

büyüme hızını azaltacağı belirtildi. 

Küresel enflasyon baskılarının 

büyüme görünümü üzerinde giderek artan olumsuz etkilerle birlikte 

yoğunlaşmaya devam ettiğine işaret edilen raporda, Çin'deki son karantina 

önlemlerinin küresel imalat tedarik zinciri baskılarına katkıda bulunduğu 

kaydedildi. Fitch'in raporunda, enflasyon baskılarının özellikle sıkı iş gücü 

piyasalarının nominal ücret artışını desteklediği ABD ve İngiltere'de hizmet 

sektöründe de arttığı belirtildi. Küresel ekonomiye ilişkin büyüme 

tahminlerinin düşürüldüğü raporda, dünya ekonomisinin bu yıl yüzde 2,9, 2023 

ve 2024'te yüzde 2,7'şer büyümesinin beklendiği kaydedildi. Fitch Ratings, 

Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 4,5, 2023'te yüzde 3 ve 2024'te yüzde 2,9 

büyümesini bekliyor. Kuruluş, daha önce Türkiye'nin bu yıl yüzde 2,4 ve 2023'te 

yüzde 3,2 büyüyeceğini öngörmüştü. 

Morgan Stanley'den ABD'nin Resesyona Girme Olasılığına İlişkin Tahmin 

ABD'nin büyük bankalarından Morgan 

Stanley CEO'su James Gorman, ABD 

ekonomisinin resesyona girme 

olasılığının yüzde 50 olduğunu söyledi. 

Gorman, ülke ekonomisinin bu 

aşamada derin veya uzun bir resesyona 

girme ihtimalinin ise olmadığını belirtti. 

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyonu aşağı çekebileceğine dair güveni 

olduğunu vurgulayan Gorman, sürecin "inişli-çıkışlı" olacağını dile getirdi. 

Gorman, tüketici ve şirket bilançoları dahil olmak üzere ekonominin 

temellerinin iyi durumda olduğunu belirterek, yine de Fed'in faiz oranlarını 

yükseltmek için çok uzun süre beklediğini ve bunun da bir resesyon başlaması 

durumunda onlara daha az manevra alanı bıraktığını kaydetti. ABD'de 40 yılın 

zirvesine çıkan enflasyon ve Fed'in agresif para politikası sıkılaşması, 

piyasalarda resesyon endişelerini artırmıştı. 
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FED'in Şahin ve Güvercinleri Enflasyon Konusunda Hemfikir 

"Güvercin" San Francisco FED 

Başkanı Mary Daly ve "Şahin"                    

St. Louis FED Başkanı James 

Bullard 40 yılın zirvesindeki 

enflasyonu dizginlemek için bu ay 

ve gelecek ay 50 baz puan faiz 

artırma planını desteklediklerini 

açıkladı. Bu açıklamalar, FED'in 

Bej Kitap Raporu'nda 12 bölgeden 4'ünün büyümede yavaşlama açıklamasının 

ardından geldi. Bazı FED yetkilileri ekonominin hala güçlü olduğunu ve en 

olumsuz sonuçlardan kaçınılabileceğini belirtiyor. Son olarak Richmond FED 

Başkanı Thomas Barkin politikada sıkılaşmanın çok uygun olduğunu belirterek 

"İnsanların yatırım yaptığını, tüketicilerin harcadığını görüyoruz. Verilerde 

resesyon emaresi yok." açıklamasını yaptı. FED mayıs ayı toplantısında faiz 

oranını 50 baz puan artırmış ve gelecek 2 toplantıda devamının geleceği sinyali 

vermişti. 

Euro Bölgesi'nde Rekor Enflasyon Gerçekleşti 

Euro para birimini 

kullanan 19 ülkeden 

oluşan Euro Bölgesi'nde 

artan enerji fiyatlarının 

etkisiyle enflasyon 

rekor kırdı. Avrupa 

Birliği (AB) İstatistik 

Ofisinin (Eurostat) 

açıklamasına göre, mayıs ayında enflasyon yüzde 8,1 oldu. Euro Bölgesi'nde 

enflasyon Nisan ayında yüzde 7,5 ile bu alanda istatistik çalışmasına başlanılan 

1997 yılından bu yana en yüksek seviyeye çıkmıştı. Eurostat'a göre enerji 

fiyatları Ukrayna Savaşı nedeniyle mayıs ayında yüzde 39,2 zamlandı. Nisan 

ayında ise bu artış yüzde 37,5'ti. İşlenmemiş gıda fiyatları da yüzde 9,1 artış 

gösterdi. Ekonomistler mayıs ayında enflasyonu yüzde 7,7 olarak tahmin 

ediyordu. Böylece enflasyon Avrupa Merkez Bankası’nın ekonomi için ideal 

seviye olarak nitelendirdiği yüzde 2'nin neredeyse dört katına çıkmış oldu.  

  

https://www.dw.com/tr/enflasyon-euro-b%C3%B6lgesinde-de-rekor-k%C4%B1rd%C4%B1/a-61639558
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İngiltere Başbakanı Johnson'dan Türk Zeytinyağı Vergilerinin Kaldırılması 

Sinyali 

İngiltere Başbakan Boris Johnson, 

yaptığı açıklamada, "Neden Türk 

zeytinyağında kilo başına 93 peni vergi 

var?" diyerek zeytinyağında vergilerin 

kaldırılabileceğinin sinyalini verdi. 

Johnson, Brexit'in verdiği özgürlükleri 

kullanarak işletmeler ve tüketiciler için 

maliyetleri düşürecek regülasyonlara hazırlanıyor. Beklenen adımlar arasında, 

İngiltere'de üretilmeyen ve ithalata bağımlı olunan ürünlerde vergilerin 

kaldırılması da var. Türkiye'nin İngiltere'ye toplam gıda ihracatı 2021 itibariyle 

615 milyon dolara ulaşmış olsa da İngiltere'nin toplam gıda ithalatı içerisinde 

Türkiye ufak bir paya sahip. Türkiye, İngiltere'ye gıdada en çok sebze ve meyve 

ihracatı gerçekleştiriyor. 

İngiltere, Brexit’te Tek Taraflı Değişikliğe Gidiyor 

İngiltere'de hükümet, Brexit 

anlaşmasının parçası olan Kuzey İrlanda 

Protokolü'nün tek taraflı değiştirilmesini 

öngören yasa tasarısını parlamentoya 

sundu. Tasarı, Birleşik Krallık'ı oluşturan 

İngiltere, Galler ve İskoçya'dan Kuzey 

İrlanda'ya giden malların gümrüğe tabi 

tutulması zorunluğunu büyük ölçüde kaldırıyor. Metne göre, Kuzey İrlanda'da 

kalacak mallar, gümrük kontrolüne gerek duyulmadan "yeşil şerit" üzerinden 

taşınabilecek. Ancak İrlanda Cumhuriyeti dolayısıyla AB'ye gidecek mallar ise 

"kırmızı şerit" uygulamasıyla gümrüğe tabi tutulacak. Kuzey İrlanda'daki 

işletmeler, AB veya İngiltere regülasyonlarından birini seçebilecek. Dolayısıyla 

AB regülasyonlarınca uygun görülmeyen mallar da Kuzey İrlanda'da 

satılabilecek. Ayrıca, anlaşmazlık durumunda artık Avrupa Adalet Divanı değil 

İngiliz mahkemeleri son sözü söyleyecek. İngiliz basını, tasarının 

yasalaşmasının bir seneyi bulabileceği, hükümetin amacının AB'yi değişikliği 

kabul etmeye zorlamak olduğunu yazdı. Ancak AB'nin uluslararası bir anlaşma 

hükmünde olan protokoldeki tek taraflı değişikliğe tepki göstermesi 

bekleniyor.  
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ABD, Küba'ya Uyguladığı Tüm Uçuş Yasaklarını Kaldırdı 

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 

Ulaştırma Bakanlığına gönderdiği 

mektupta, Küba uçuşlarına uygulanan 

kısıtlamaların kaldırılmasını istedi. 

Blinken, Küba'ya uçuşların açılmasının 

Kübalıların yararına ve ABD'nin dış 

politika çıkarlarına uygun olduğunu 

ifade etti. Bakanlığın bunun üzerine, 

Küba'ya uygulanan ve tüm uçuşları kapsayan yasağı kaldırdığını kaydeden 

Blinken, iki ülke arasındaki uçuşların sürdürülebileceğini belirtti. ABD Başkanı 

Joe Biden, Donald Trump'ın Küba'ya yönelik getirdiği bazı kısıtlamaları Mayıs'ta 

kaldırmıştı. Biden'ın kararıyla Küba'nın başkenti Havana dışındaki kentlere 

uçuşların ve aile birleşimi programlarının yeniden başlatılacağı duyurulmuştu. 

Küba'ya eğitim veya iş amaçlı grup ziyaretlerine de izin verileceği ve bu ülkeye 

her 3 ay için 1000 dolarlık para gönderme sınırının da kaldırıldığı açıklanmıştı. 

Dünyanın En Büyük Kamyon Üreticisinden 'Çip Krizi Azalıyor' Mesajı 

Daimler Truck Yönetim Kurulu Başkanı 

olan ve Avrupa ile Güney Amerika 

faaliyetlerini de yöneten Karin Radstrom 

aylar süren çip ve hammadde krizinin 

ardından siparişlerin küresel ekonomideki 

çalkantıya rağmen arttığını söyledi. 

Radstrom verdiği bir mülakatta Çin'deki 

koronavirüs kısıtlamalarından şimdiye kadar olumsuz etkilenmediklerini 

belirterek "Şu anki durum mükemmel değil ancak geçen seneden daha iyi. 

Henüz kutlamak için erken, durumu yakından takip ediyoruz" ifadelerini 

kullandı. Küresel çapta yüksek teknolojili ürün bulmak konusundaki sıkıntılar 

Daimler'in yanı sıra Volvo Grup gibi birçok otomotiv devinin üretime ara 

vermesine neden olmuştu. Radstrom küresel ekonomide alarm zilleri 

çalmasına rağmen yavaşlamalara duyarlı olan kamyon imalatında bir azalma 

olmadığını ifade ederek "Talep hala arza kıyasla çok çok yüksek. Ekonomideki 

değişimlere rağmen talepte bir düşüş beklemiyoruz. Ancak elbette bu durum 

kolayca değişebilir" değerlendirmesini yaptı.  
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Avustralya'dan Beklentileri Aşan Faiz Artışı  

Avustralya Merkez Bankası enflasyonla 

mücadele etmek için politika faizini 

beklentilerin üzerinde artırırken, 

genişleyen enflasyon baskılarını kontrol 

altına almak için ne gerekiyorsa yapmaya 

hazır olduğu mesajını verdi. Banka 

politika faizini 50 baz puan artışla yüzde 

0,85'e çıkardı. Ekonomistlerin beklentisi faizin 25 baz puan artırılması 

yönündeydi. Kararla ilgili açıklamasında Avustralya Merkez Bankası Başkanı 

Philip Lowe, para politikası kurulunun önümüzdeki aylar boyunca 

Avustralya'da parasal koşulları normalleştirme sürecinde daha fazla adımlar 

gelebileceğini öngördüğünü söyledi. 

İngiltere'de Haftada Dört Gün Çalışma Denemesi Başladı 

İngiltere'de 6 ay boyunca                            

3 binden fazla çalışanın haftada 

dört gün çalışacağı pilot 

uygulama başlatıldı. Ülkede kâr 

amacı gütmeyen "4 Day Week 

Global" adlı kuruluşça yürütülen 

pilot uygulama kapsamında 70 

şirketten 3 bin 300 çalışanın 

çalışma süreleri yüzde 20 oranında kısaltılırken, maaşlarında herhangi bir 

değişikliğe gidilmeyecek. Haftada dört gün çalışma denemesi kapsamında 

çalışanların refahı ve iş verimliliğinin yanı sıra uygulamanın çevre ve cinsiyet 

eşitliği üzerindeki etkileri ölçülecek. Denemenin sonuçları, Cambridge 

Üniversitesi, Oxford Üniversitesi ve Boston College'dan araştırmacılarca 

değerlendirilecek. 

Ukrayna Rus İşgalinden Bu Yana İlk Kez Faiz Artırdı 

Banka yapılan toplantıda enflasyonla mücadele etmek ve para birimini 

savunmak için politika faizini yüzde 25'e yükseltti. Bu, Eylül 2015'ten beri en 

yüksek seviye oldu. Ülkede Nisan ayında yüzde 16,4 olan enflasyon Mayıs'ta 

yüzde 17'ye yükselmişti. Son faiz kararını ocak ayında açıklayan Ukrayna 

Merkez Bankası politika faizini 100 baz puan artırarak yüzde 10'a yükseltmişti.  
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Mercedes 1 Milyon Aracını Geri Çağırıyor 

Mercedes-Benz tarafından yapılan 

açıklamada, 2004-2015 yıllarında 

üretilen ML, GL ve R-Class serilerinde 

(SUV) “fren güçlendiricinin işlevinin” 

“korozyondan etkilenebileceği belirtildi. 

Açıklamada, potansiyel olarak etkilenen 

araçların sahipleriyle iletişime geçilerek, 

araçların hemen geri çağırmaya başlanacağı belirtildi. Almanya Federal 

Motorlu Taşıtlar Dairesi'ne (KBA) göre, Mercedes-Benz, 70 bini Almanya'da 

olmak üzere dünya çapında 993 bin 407 aracını geri çağıracak.  

AB, Rus Petrolüne Kısmi Yaptırımı Onayladı 

Avrupa Birliği Rusya'dan petrol ithalatına 

kısmi yasağın da bulunduğu 6. yaptırım 

paketini onayladı. AB Rus petrolüne kısmi 

yaptırımı onaylarken Rusya'nın en büyük 

bankalarından biri olan Sberbank'a da 

yaptırım kararı aldı. Rusya'nın savaş 

finansmanını engellemeye yönelik yeni 

yaptırımlarla buradan deniz yoluyla AB üyesi devletlere yapılan petrol 

ithalatının 6 ay, rafine petrol ürünlerinin de 8 ay yasaklanması hedefleniyor. 

Yaptırımlarla Sberbank uluslararası ödeme sistemi SWIFT'ten çıkarılacak. 

Credit Bank of Moscow ve Russian Agricultural Bank da SWIFT sisteminden 

çıkarılacak diğer bankalar arasında yer alıyor. 27 üyesi bulunan AB'de kararlar 

oybirliğiyle alınıyor. Macaristan Başbakanı Viktor Orban son yaptırım paketine 

haftalardır karşı çıkıyordu. 

OPEC+ Grubu Temmuz’da 648 Bin Varil Üretim Artışına Gidecek 

OPEC'ten yapılan açıklamada, temel küresel ekonomik merkezlerdeki 

kısıtlamaların kaldırılması ve mevsimsel bakımın ardından küresel rafineri 

alımlarının artacağına yönelik beklentilerin dikkate alındığı, ham petrol ve 

işlenmiş ürünler için stabil ve dengeli bir piyasanın önemli olduğu ifade edildi. 

Grubun, 18 Temmuz 2021'de düzenlenen 19. Bakanlar Toplantısı'nda alınan 

günlük petrol üretiminin kademeli artırılmasına ilişkin karara bağlı kaldığı, 

ancak eylül ayında planlanan üretim artışını temmuz ve ağustos aylarına 

dağıtarak temmuzda 648 bin varil üretim artışına gidileceği belirtildi. 
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Çin, ABD'den Tayvan İle Ticaret Görüşmelerini Durdurmasını İstedi 

Çin hükümeti, ABD elçilerinin kendi 

kendini yöneten ada demokrasisiyle 

ilişkileri derinleştirmeyi amaçlayan 

Tayvan ile ticaret görüşmelerine 

başlamasının ardından Washington'u 

barışı tehlikeye atmakla suçladı. ABD 

Ticaret Temsilciliği Ofisi'ne göre 

görüşmeler, pazar odaklı ekonomiler 

olarak "ortak değerlere" dayalı ticaret, düzenleme ve diğer alanları kapsıyor. 

Görüşmeler ABD'nin Tayvan'a desteğini gösteren jestlere katkıda bulunuyor. 

Dışişleri bakanlığı sözcüsü Zhao Lijian, ticari diyalogların "Tayvan Boğazı'ndaki 

barış ve istikrarı bozduğunu" söyledi. Washington'a "Tayvan ile egemen 

çağrışımları olan anlaşmaları müzakere etmeyi bırakması" çağrısında bulundu.  

Şangay Yeniden Açılırken Kaliforniya Limanları Kargo Artışına Hazırlanıyor 

Kaliforniya liman liderleri, dünyanın 

en işlek limanına ev sahipliği yapan 

Şanghay'ın iki aylık bir COVID-19 

karantinasından çıkmasıyla ithalatın 

artmasını bekliyor. Uzmanlar birikmiş 

malların serbest bırakılmasının Batı 

Kıyısı limanlarında yoğunluğun 

yaşanmasına neden olabileceğini ileri 

sürüyorlar. Şanghay Limanı şehrin 

kapanması sırasında açıktı ancak kargo akışları yavaşlamış durumdaydı.  Tesla 

elektrikli araçlarından Apple dizüstü bilgisayarlarına kadar her şeyin üretildiği 

bölge fabrikalarının normale dönüşü ile ticaret hızlanacaktır. Long Beach 

Limanı'nın yönetici direktörü Mario Cordero, "Şanghay ve Çin'den gelen kargo 

hacminin genel olarak gecikmesi göz önüne alındığında, bir tür dalgalanma 

olacak." dedi. Los Angeles/Long Beach liman kompleksi, Amerika Birleşik 

Devletleri'ndeki en işlek liman kompleksi durumundadır. Şanghay Limanı, 

Shenzen Limanı'ndan sonra ikinci en büyük konteyner ticaret kargo kaynağı 

olarak öne çıkmaktadır. 
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Elon Musk'ın ABD Ekonomisiyle İlgili Olumsuz Değerlendirmesi 

Tesla İcra Kurulu Başkanı Elon Musk, üst 

düzey yöneticilere ekonomi hakkında 

"kötü bir his" olduğunu ve elektrikli 

otomobil üreticisinin personelini 

yaklaşık %10 oranında azaltması 

gerektiğini söyledi. "Dünya çapındaki 

tüm işe alımları duraklat" başlıklı e-

posta yöneticilerine gönderildi ve 

fiyatların yükselmesi ve Ukrayna'daki savaşın 100. gününü geçmesiyle birlikte 

giderek daha da kasvetli bir küresel ekonomik görünümün altını çizdi. Musk'tan 

gelen mesaj, JPMorgan Chase'in başkanı ve CEO'su Jamie Dimon'un ABD 

ekonomisinin bir kasırgaya benzer zorluklarla karşı karşıya olduğunu 

söylemesinden kısa bir süre sonra geldi.  

Gıda Sorununu Önlemenin Tek Yolu Karadeniz Liman Ablukasını Kaldırmak 

Financial Times yazarı Max 

Seddon, Ukrayna’nın gıda kriziyle 

karşılaşılmaması için Rusya 

tarafından uygulanan Karadeniz 

liman ablukasının kaldırılması 

açıklamalarına yer verdi. Diğer 

ulaşım seçeneklerindeki 

iyileştirmeler toplam tahıl 

stokunun yalnızca bir kısmını 

teslim edilmesine olanak veriyor. 

Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov, mevcut durumdaki faaliyetlerin 

Karadeniz limanları üzerinden yapabileceklerin yüzde 20'sini bile 

kapsamayacağını söyledi. Ukrayna ve batılı müttefikleri, bu yılki hasat için 20 

milyon tona kadar tahılı ülke dışına çıkarmanın ve depolama alanını 

boşaltmanın yollarını arıyor. Kriz, Orta Doğu ve Afrika'da Ukrayna'nın 

tahıllarına bağımlı olan ülkelerde on milyonlarca insanı tehdit ediyor. Kiev, aynı 

demiryolu hatlarını kullanan Beyaz Rusya üzerinden Litvanya'daki bir limana 

ayda 4 milyon tona kadar tahıl göndermeyi tartışıyor. 
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ABD, İki Şirketin Venezuela Petrolünü Avrupa'ya Göndermesine İzin Verecek  

İtalyan petrol şirketi Eni SpA ve 

İspanyol Repsol SA, Rus ham 

petrolünü telafi etmek için 

önümüzdeki ay en kısa sürede 

Venezuella petrolünü Avrupa'ya 

sevk etmeye başlayabilir.  

Konuya aşina kaynaklar, iki yıl 

önce Washington'ın adım atması 

üzerine durdurulan petrol-borç 

takaslarını yeniden başlattığını 

söyledi. Eni ve Repsol'ün alması beklenen petrol hacminin büyük olmadığını ve 

küresel petrol fiyatları üzerindeki herhangi bir etkinin mütevazı olacağını 

belirtti. ABD Başkanı Joe Biden yönetimi, Venezuella ham petrolünün 

Avrupa'nın Rusya'ya bağımlılığını azaltmasına ve Venezuela'nın bazı kargolarını 

Çin'den yeniden yönlendirmesine yardımcı olabileceğini umuyor. Maduro'yu 

Venezuella muhalefetiyle siyasi müzakereleri yeniden başlatmaya ikna etmek 

de başka bir amaç olarak öne çıkıyor. 

Hedge Fonu Elliott, Nikel Ticaretinin Durması Nedeniyle LME'ye 456 Milyon 

Dolarlık Dava Açtı  

ABD hedge fonu Elliott Associates, 

mart ayında nikel işlemlerini iptal 

ettiği için Londra Metal Borsası'na 

(LME) 456 milyon dolarlık dava açtı.  

Dava, nikel piyasasında güveni ve 

hacimleri yeniden sağlamak için 

mücadele eden borsa üzerinde 

daha fazla baskı oluşturuyor. 

Elliott, LME'nin 8 Mart'ta fiyatların 

birkaç saat içinde ton başına 100.000 doları ikiye katladıktan sonra ticareti 

durdurmaması ve anlaşmaları silmemesi gerektiğini söyledi. Elliott sözcüsü bir 

e-postada LME'nin kendi mali durumu da dahil olmak üzere alakasız faktörleri 

hesaba katarak mantıksız davrandığını belirtti.  
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Freeport LNG Tesisi Patlaması Küresel Tedarik Üzerindeki Yükü Artırıyor 

ABD'nin sıvılaştırılmış doğal gaz üreten 

en büyük ihracat tesislerinden birinin 

işletmecisi olan Freeport LNG, Texas 

Gulf Coast tesisinde meydana gelen 

patlamanın ardından en az üç hafta 

süreyle kapanacak ve bu durum 

özellikle Avrupa'da kıtlık riskini 

artırıyor. ABD LNG işlemesinin yaklaşık 

%20'sini sağlayan Freeport LNG, devasa tesise verilen zararı değerlendirdikten 

tesisin kapatıldığını açıkladı. ABD doğal gaz piyasaları, tüccarların kesintinin iç 

talebi düşüreceğini tahmin etmesiyle geriledi.  

Avrupa Merkez Bankasından Temmuz'da Faiz Artış Sinyali 

Avrupa Merkez Bankası (AMB) 

haziran ayı toplantısında 

beklendiği gibi faiz oranlarında 

değişikliğe gitmedi. AMB ana 

refinansman faizini yüzde 0, 

marjinal fonlama imkanını yüzde 

0,25 ve mevduat faizini eksi 

yüzde 0,50’de tuttu. Banka 2015 

yılında başlayan normal varlık 

alım programını 1 Temmuz'da bitireceğini açıklarken temmuz ayında 25 baz 

puan faiz artışına niyetli olduğunu duyurdu. Eylül ayında da artış öngörüldü. 

Açıklamada enflasyon görünümü kötüleşirse Eylül'de daha büyük adım 

atılmasının mümkün olduğu, Eylül ayından sonra ise "kademeli fakat sürekli" 

faiz artışı olacağı belirtildi. Enflasyonda yüzde 2'lik orta vadeli hedefe ulaşmak 

için uygulanacak para politikasının gelecek verilere bağlı olacağı ifade edildi. 

Ayrıca pandemi kapsamında yapılan varlık alım programına (PEPP) 

fragmantasyon durumunda yeniden yatırımlarda ayarlama yapılabileceği 

vurgulandı. Banka ayrıca bu yıl ve gelecek sene için enflasyon tahminlerini 

yükseltti. Buna göre 2022 yılı enflasyon tahmini yüzde 5,1'ten yüzde 6,8'e, 2023 

tahmini yüzde 2,1'den yüzde 3,5'e, 2024 tahmini yüzde 1,9'dan yüzde 2,1'e 

yükseltildi. Banka kararıyla rekor enflasyonla mücadele için on yıldan uzun süre 

sonra ilk faiz artışı için önemli bir adım atmış oldu. 
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ABD’de Enflasyon Yeniden 40 Yılın Zirvesinde 

ABD’de Mayıs enflasyonu yıllık bazda yüzde 

8,6’ya yükselerek tahminleri aştı. Bu 

1981’den beri görülen en yüksek seviye 

oldu. ABD’de mayıs ayına ilişkin enflasyon 

rakamları açıklandı. Yıllık enflasyon 

Nisan’daki yüzde 8,3 seviyesinden yüzde 

8,6’ya yükseldi. Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin medyan tahmini 

enflasyonun yüzde 8,3 olması yönündeydi. En büyük artış gıda, akaryakıt ve 

barınma maliyetlerinde gerçekleşti. 

Rusya MB Politika Faizini Savaş Öncesi Seviyeye Düşürdü 

Rusya Merkez Bankası Nisan ayından bu 

yana 4. kez faiz indirdi ve faizi Ukrayna’yı 

işgali öncesi seviyelere düşürdü. Banka 

politika faizini 150 baz puan indirimle yüzde 

9,50’ye çekti. Bloomberg anketine katılan 

ekonomistlerin medyan tahmini 100 baz 

puan indirim olması yönündeydi. Banka 

enflasyonda düşüş sürerse gelecek toplantılarda da faiz indirimlerine devam 

edilebileceğini açıkladı. 

Drewry Dünya Konteyner Endeksinde Düşüş 15. Haftaya Girdi 

Denizcilik danışmanlık Şirketi 

Drewry tarafından hazırlanan 

Dünya konteyner endeksi 9 

Haziran ile sona eren bir 

haftalık dönemde yüzde 0,6 

düşüş gösterdi. Böylece endeks 

üst üste 15'inci haftasında da 

geriledi. Drewry tarafından 

yapılan açıklamaya göre, Dünya 

Konteyner Endeksi söz konusu 

dönemde 40’lık konteynerin spot navlun fiyatlaması 7 bin 578,65 dolar olarak 

belirlendi. Endeks geçen hafta 7 bin 625,56 dolar seviyesinde bulunuyordu. 

Endeksin geçen yılın aynı ayına göre artışı geçen haftaki yüzde 18'den yüzde 

13'e indi.   
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