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ABD, Rusya'nın Tahvil Ödemelerini Durdurdu 

 ABD, Moskova üzerindeki 

baskıyı artırmak ve elindeki 

dolarları tüketmek amacıyla 

Rusya hükümetine ABD 

bankalarında tutulan 

rezervlerden 600 milyon 

dolardan fazla ödeme yapmasını 

durdurdu. Rusya'nın 24 Şubat'ta 

Ukrayna'yı işgal etmesinin 

ardından uygulamaya konulan 

yaptırımlar kapsamında, Rus Merkez Bankasının ABD finans kurumlarında 

tuttuğu döviz rezervleri donduruldu. Ancak Hazine Bakanlığı, Rus hükümetinin 

bu fonları, duruma göre dolar cinsinden devlet borcunda kupon ödemeleri 

yapmak için kullanmasına izin veriyordu. ABD Hazine sözcüsüne göre vadesi 

gelen bir tahvilin 552,4 milyon dolarlık anapara ödemesi de dahil olmak üzere 

ödemelerin en büyüğü geldiğinde, ABD hükümeti Moskova'nın donmuş fonlara 

erişimini kesmeye karar verdi. 84 milyon dolarlık bir kupon ödemesi de 2042 

vadeli dolar tahvili için yapıldı. 

FED Tutanaklarında Bilanço Daraltma Mesajı 

FED, Federal Açık Piyasa Komitesinin 

(FOMC) 15-16 Mart 2022 tarihlerinde 

düzenlenen son toplantısına ilişkin 

tutanaklarını yayımladı. Tutanaklarda 

95 milyar dolarlık aylık bilanço 

daraltmanın uygun olacağı ifade edildi. 

Birçok yetkilinin bir ya da daha fazla                 

50 baz puanlık artışın garanti olduğu yönünde fikir belirttiği de görüldü. Bilanço 

daraltma planının Mayıs toplantısında onaylanması beklentisi de öne çıktı. 

Buna göre, FOMC'nin 3-4 Mayıs'ta gerçekleştireceği bir sonraki toplantıda 

bilanço daralmasını onaylaması bekleniyor. Tutanaklarda yer alan ifadelerde, 

FED üyelerinin genel olarak ipoteğe dayalı menkul kıymetlerin aylık 35 milyar 

dolar düzeyinde azaltılmasını uygun gördüğü ve bir noktada ipoteğe dayalı 

menkul kıymetlerin aktif satışının düşünülebileceği bilgisi yer aldı.  
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BM, Rusya'yı İnsan Hakları Konseyi'nden Askıya Aldı 

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 

Rusya'nın Ukrayna'daki savaş sırasında 

Rus askerleri tarafından insan hakları 

ihlali yapıldığına dair iddiaların ardından 

Rusya'yı BM İnsan Hakları Konseyi'nden 

askıya almak için oy kullandı. Oylamanın 

sonucunda 93 lehte, 24 aleyhte ve 58 

çekimser oy çıktı. Önerge taslağı, Genel Kurul'un "ağır ve sistematik insan 

hakları ihlalleri işleyen bir Konsey üyesinin İnsan Hakları Konseyi'ne üyelik 

haklarını askıya alabileceğini" söylüyor. Genel Kurul'un Rusya'yı BM İnsan 

Hakları Konseyi'nden çıkarmak için hazır bulunan ve oy kullanan ülkelerin üçte 

ikisinin lehinde oy kullanması gerekiyordu. Önlem, Rusya'nın Konsey üyeliğini 

askıya alıyor ve BM'nin uygun görmesi halinde konunun gözden geçirilmesini 

başlatacak.  

Gıda Fiyatları Mart'ta Rekor Seviyeye Ulaştı 

Birleşmiş Milletler gıda ajansı 

yaptığı açıklamada, Ukrayna'daki 

savaşın temel tahıllar ve yemeklik 

yağlar piyasalarında kargaşaya yol 

açmasıyla dünya gıda fiyatlarının 

mart ayında yaklaşık %13 artarak 

yeni bir rekor seviyeye ulaştığını 

bildirdi.  Küresel olarak en çok 

ticareti yapılan gıda emtialarını 

takip eden Gıda ve Tarım Örgütü'nün (FAO) gıda fiyat endeksi, şubat ayı için 

yukarı yönlü revize edilen 141.4'e kıyasla geçen ay ortalama 159,3 puan oldu. 

Şubat rakamı daha önce 140,7 olarak belirlenmişti ve bu o zamanlar bir 

rekordu. Rusya ve Ukrayna, Karadeniz üzerinden başlıca buğday, mısır, arpa ve 

ayçiçek yağı ihracatçıları ve Moskova'nın altı haftalık komşusunu işgali 

Ukrayna'nın ihracatını durdurdu. FAO geçen ay, Ukrayna'daki çatışmanın bir 

sonucu olarak gıda ve yem fiyatlarının %20'ye kadar yükselebileceğini ve bunun 

artan yetersiz beslenme riskini artırabileceğini söyledi. FAO, tahıl fiyat 

endeksinin mart ayında %17 artarak rekor bir seviyeye çıktığını, bitkisel yağ 

endeksinin ise %23 artarak şimdiye kadarki en yüksek oranı kaydettiğini 

belirtti.  
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Ekonomistler, FED'in Önümüzdeki Aylarda Oranları Agresif Bir Şekilde 

Artıracağını Söylüyor 

Reuters'in yaptığı ankete ve gelecek yıl 

resesyon olasılığının %40 olduğunu söyleyen 

ekonomistlere göre, Federal Rezerv'in 

enflasyonla mücadele için mayıs ve haziran 

aylarında arka arkaya iki yarım puanlık faiz 

artırımı yapması bekleniyor. İşsizlik oranının 

rekor düşük seviyeye yakın olması, 

enflasyonun kırk yılın en yüksek sevisinde olması ve küresel emtia 

fiyatlarındaki artışın sürmeye devam etmesi ile çoğu analist, fiyat baskılarını 

kontrol altında tutmak için FED'in hızlı hareket etmesi gerektiğini söylüyor. 

Sri Lanka Dış Borç Ödemelerini Tek Taraflı Olarak Askıya Aldı  

Sri Lanka Merkez Bankası yaptığı 

açıklamada, azalan döviz rezervlerini 

yakıt gibi temel ihtiyaçları ithal etmek 

için kullanmaya çalıştığı için dış borcu 

geri ödemenin imkânsız hale geldiğini 

söyledi. Ada ülkesinin rezervleri,                         

vergi indirimleri ve pandeminin turizme 

bağımlı ekonomisine ciddi zarar vererek 

hükümetin borç kaynaklı harcamalarını açığa çıkarması nedeniyle son iki yılda 

üçte ikiden fazla düştü. 

ABD Enflasyonu %8,5 ile Son 41 Yılın Zirvesine Ulaştı  

ABD’de enflasyon rakamları açıklandı. 

Buna göre mart ayında Tüketici Fiyat 

Endeksi (TÜFE) yıllık bazda yüzde 8,5 

oranında artarak son 41 yılın zirvesine 

ulaştı. ABD’de tüketici fiyatları martta 

aylık bazda yüzde 1,2 oranında artarak 

piyasa beklentilerine paralel geldi. 

Çekirdek gösterge olan gıda ve enerji 

hariç tüketici fiyatları mart ayında 

yıllık yüzde 6,5 ile beklentilerin hafif 

altında kaldı. Aylık bazda çekirdek enflasyon ise yüzde 0,3 olarak kaydedildi.   
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Avrupa’da Gaz Tedariki Konusunda Adımlar Atılıyor 

Almanya, Rusya'nın doğalgaz için 

ruble ile ödeme alma talebi 

nedeniyle doğalgaz arzını 

kesintiye uğratması veya 

durdurması halinde, Avrupa'nın 

en büyük ekonomisinin gücünü 

bölüştüreceği bir acil durum 

planını ortaya koyuyor. 

Moskova'nın Avrupa'nın yıllık 

enerji ihtiyacının üçte birini 

karşılayan Rus gazı için ruble ödeme ısrarı Avrupa'daki ülkeleri harekete 

geçirdi. Yunanistan tedarikçileri acil bir toplantıya çağırdı. Hollanda hükümeti 

tüketicileri daha az gaz kullanmaya teşvik edeceğini söyledi ve Fransız enerji 

düzenleyicisi tüketicilerin paniklememesi konusunda uyarıda bulundu.   Yediler 

Grubu tarafından reddedilen ruble talebi, Batı'nın Ukrayna'yı işgal etmesinin 

ardından Rusya'ya uyguladığı yaptırımları felce uğratmasına misilleme amaçlı 

ortaya çıktı. Rusya'nın en kıdemli milletvekilinin yaptığı açıklamada, Rusya'nın 

petrol, tahıl, gübre, kömür ve metaller gibi diğer emtialar için de ruble ödemesi 

talep edebileceğini ve bunun Avrupa ve ABD'de resesyon riskini artırabileceğini 

dile getirdi.  
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Rus Ekonomisinde Küçülme Beklentisi 

Avrupa Yeniden Yapılanma ve 

Kalkınma Bankası (EBRD)'na göre, 

Ukrayna'daki savaş ve batı 

yaptırımları 1990'ların başından bu 

yana en derin durgunluğa neden 

olurken, Rusya ekonomisi bu yıl yüzde 

10 küçülecek. Banka, Rusya'nın gayri 

safi yurtiçi hasılasının da 2023'te yatay 

seyredeceğini, uzun vadede çok düşük 

bir büyüme göstereceğini, denizaşırı alıcıların Rus petrol ve gaz alımlarını 

azalttığını, yabancı yatırımcıların ülkeden kaçınacağını ve eğitimli genç Rusların 

göç edeceğini ileri sürdü. Ancak finans sisteminin şimdiye kadar batıdan gelen 

misilleme önlemlerinin şokuna dayandığını kaydetti.  

Gelişmekte Olan Ülkeler Krizden Nasıl Etkilenecek? 

Avrupa Yeniden Yapılanma ve Kalkınma 

Bankası (EBRD) gelişmekte olan pazarlar ve 

düşük gelirli ülkeleri kriz konusunda uyardı. 

Politika yapıcılar, gelişmekte olan piyasa 

para birimleri ve yükselen faiz oranları 

üzerinde baskı altındayken, nüfuslarını 

yüksek gıda fiyatları ve enerji fiyatlarından 

korumak için daha fazla harcama yapma 

baskısı altında kalacaklar. Kuzey Afrika 

ekonomilerinin yanı sıra Lübnan'ın özellikle dünyanın en büyük 

ihracatçılarından ikisi olan Ukrayna ve Rusya'dan gelen buğday arzının 

azalmasına maruz kaldığı belirtiliyor. Bazı ülkeler, Rusya'dan gelen turist 

miktarının azalmasından da zarar görecek. Mısır'da, Ukrayna'nın işgalinin 

ardından dolar cinsinden devlet tahvillerinin getirileri arttı. Bu durum artan 

gıda ve enerji fiyatlarına karşı kırılganlığı yansıttı. EBRD, petrol ve gaz 

ihtiyacının yüzde 90'ından fazlasını ithal eden Türkiye'nin lira üzerinde daha 

fazla baskı göreceğini belirtti. Türkiye’yi ziyaret eden turistlerin beşte birini 

Ruslar ve Ukraynalılar oluşturuyor. EBRD, Rusya'nın işgalinin ekonomik 

etkisinin Orta ve Doğu Avrupa'da da dalgalanacağını ve ticaretin aksamasından 

en büyük darbeyi Baltık ülkelerinin alacağını ekledi.  
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Avrupa’da İşsizlik En Düşük Noktada Ancak Reel Ücret Kesintileri Gündemde 

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali, 

yükselen enflasyonla 

mücadele eden çalışanların 

ücret artışlarını baltalıyor.                 

Bu yıl, Avrupa ücretlerinin 

enflasyonu yakalamaya 

başlaması bekleniyordu, ancak 

sendika yetkililerine ve 

yöneticilerine göre, Rusya'nın 

Ukrayna'yı işgalinin ekonomik 

yansımaları, birçok AB çalışanını reel olarak daha da büyük ücret kesintileriyle 

karşı karşıya bırakıyor. Bölgedeki tüketiciler, altı ayı aşkın bir süredir elektrik, 

yakıt, gıda ve diğer mallar için yükselen fiyatlar ile boğuşuyor. Avro bölgesi 

işsizlik oranı şubat ayında yüzde 6,8 ile rekor düşük seviyeye ulaştı. Birçok AB 

şirketinde işgücü sıkıntısı raporları, yılın başında ekonomistleri güçlü ücret 

artışı tahmin etmeye sevk etti.  İthalat için Rusya ve Ukrayna'ya bağımlı olan 

otomobil üreticileri, kimya şirketleri, gıda üreticileri ve çelik üreticileri gibi kilit 

işverenler de dahil olmak üzere birçok şirket kriz havasına girebilir.  Tedarik 

darboğazları, Ukrayna'daki fabrikalar tarafından sağlanan kablo demeti 

sıkıntısı nedeniyle şimdiden otomobil ve kamyon üreticilerini vurdu.                         

Alman kamyon üreticisi MAN, Volkswagen ve BMW'deki benzer fabrika 

kapanışları ve vardiya iptallerinden sonra yaklaşık 11.000 çalışanı izne 

çıkardığını ve yüzde 80 ücretle eve gönderdiğini söyledi. Ukrayna ihtilafından 

kaynaklanan hareket tüketici ve 

iş duyarlılığını sarsıyor. Avrupa 

Komisyonu anketi, avro bölgesi 

ekonomik güven göstergesinin 

esas olarak tüketici güvenindeki 

düşüş nedeniyle 12 ayın en 

düşük seviyesine düştüğünü 

gösterdi.  AB işgücü piyasasının 

görünümü, tüketicilerin işsizlik 

beklentilerinin keskin bir şekilde 

artması ve hizmetler dışındaki çoğu sektörde şirketlerin istihdam 

beklentilerinin düşmesiyle daha da kötüleşti. 
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Brezilya'nın Mart Ayındaki Rekor Ticaret Fazlası  

Brezilya, açıklanan resmi verilere 

göre mart ayı için 7,4 milyar 

dolarlık rekor ticaret fazlası 

bildirdi. Ancak emtia fiyatları 

yükseldikçe ihracatın artacağı 

beklentileriyle bu rakam piyasa 

tahminlerinin altında kaldı. 

Reuters anketine göre, 

ekonomistler Mart ayı için                    

9,01 milyar dolarlık fazla 

öngörüyordu. İhracat, geçen yılın mart ayına göre %25 artışla 29,1 milyar 

dolara ulaşarak aylık rekor kırdı. Ayrıca, Ekonomi Bakanlığı, ithalatın %27,1 

artarak 21,7 milyar dolara yükseldiğini bildirdi. İthal ürün hacmi geçen yılın aynı 

ayına göre %7,1 düşerken, fiyatlar %29,5 arttı. Mart ayında ihraç edilen mal 

hacmi %1,8 artarken, fiyatlar %17,2 arttı. İlk çeyrekte, Brezilya'nın ticaret 

fazlası geçen yılın aynı dönemindeki 8,1 milyar dolardan 11,3 milyar dolara 

yükseldi. 

Elon Musk, Twitter'ın En Büyük Hissedarı Olmak İçin %9 Hissesini Satın Aldı  

Tesla Inc (TSLA.O) patronu Elon 

Musk Twitter Inc'in (TWTR.N) 

yaklaşık 3 milyar dolar 

değerinde %9,2 hissesini aldığını 

açıkladı. Bu durum onu sitenin 

en büyük hissedarı yaptı ve 

şirketin hisselerinde %27'den 

fazla bir artışa neden oldu.  

Musk'ın hareketi, Twitter'ın 

ifade özgürlüğüne olan bağlılığını sorgularken, satın alma işlemi yeni bir sosyal 

medya platformu oluşturma düşüncesini ifade ettiği tweet'inin hemen 

ardından geldi. Ayrıca, sosyal medya platformunun üzerinde çalıştığı uzun 

zamandır beklenen bir özellik olan Twitter kullanıcılarına bir düzenleme isteyip 

istemediklerini soran bir anket başlattı. Buna karşın, İcra Kurulu Başkanı Parag 

Agrawal, kullanıcıları dikkatli oy kullanma konusunda uyardı.  
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Euro Bölgesi Yatırımcı İlgisi Temmuz 2020'den Bu Yana En Düşük Seviyeye 

Geriledi 

Euro bölgesindeki yatırımcı 

ilgisi Nisan ayında yaklaşık iki 

yılın en düşük seviyesine 

geriledi ve 2022'nin ikinci 

çeyreğinde bir resesyonun 

başlangıcına işaret etti. 

Sentix'in euro bölgesi 

endeksi, bir önceki ayki                           

-7,0'dan Nisan ayında -18,0'a 

düşerek Temmuz 2020'den bu 

yana en düşük seviyesine ulaştı. Reuters anketi -9,2'lik bir okumaya işaret 

etmişti. Cari koşullar endeksi geçen yıl Nisan ayından bu yana en düşük seviyesi 

olan 7,8’den -5,5'e düşerken, beklentiler endeksi Aralık 2011'den bu yana en 

düşük seviyesi olan -20,8'den -29,8'e düştü. Sentix, mart ayındaki moralin 

Ukrayna'da savaşın başlaması nedeniyle düşmesi beklenirken, Nisan ayındaki 

güçlü düşüşün yatırımcıları bir kez daha geri plana attığını söyledi. Çatışma ve 

ilgili yaptırımlar ve belirsizlikler Euro bölgesi ekonomisini resesyona doğru 

itiyor. 

Kanada, Elektrikli Araç Pil Tedarik Zinciri İçin Mineral Stratejisine 2 Milyar 

Kanada Doları Yatırım Yapacak 

İki üst düzey hükümet 

kaynağı, Kanada'nın federal 

bütçesinin, elektrikli araç (EV) 

pil tedarik zinciri için ihtiyaç 

duyulan kritik minerallerin 

üretimini ve işlenmesini 

hızlandırma stratejisi için en 

az 2 milyar Kanada Doları                          

(1,6 milyar$) yatırım 

içereceğini söyledi. Başbakan 

Justin Trudeau'nun hükümeti nikel, lityum, kobalt ve magnezyum gibi kritik 

minerallerin işlenmesini hızlandırmak için yatırım yapacak. Yatırım bir yıldan 

fazla bir süreye yayılabilir, ancak kaynaklar zaman çerçevesi hakkında yorum 

yapmaktan kaçındı.  
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Yenilenebilir Enerji Emisyonları Azaltmanın Anahtarı  

Birleşmiş Milletler iklim uzmanları 

tarafından yayınlanan bir raporda, 

ülkelerin 2015 Paris anlaşmasındaki 

hedeflere ulaşmak için fosil 

yakıtlardan yenilenebilir enerjiye 

büyük ve hızlı geçişler yapmaları 

gerektiğini söyledi. BM 

Hükümetlerarası Paneli tarafından 

toplanan bilim adamlarına göre, ısınmanın sanayi öncesi seviyelerin 1,5 

santigrat derece üzerinde kalması gerekiyorsa, 2030 yılına kadar karbondioksit 

emisyonları tahmini 2019 seviyelerine göre yarıya indirilmelidir ve metan 

emisyonları üçte bir oranında azaltılmalıdır.  

ABD’de Dış Ticaret Rekor Açık Verdi 

ABD’de dış ticaret 89,2 

milyar dolar rekor açık 

verdi.  Son ayda ithalat 

317,8 milyar dolar ile rekor 

kırdı. İhracat ise 228,6 

milyar dolar oldu. Ocakta 

89,7 milyar dolar olan açık 

89,2 olarak revize edildi ve 

şubatta da aynı miktarda 

açık verilerek rekor seviye korundu. Dünyanın en büyük ekonomisine sahip 

olan ABD’de dış ticaret rakamlarındaki denge, pandemiyle beraber bozulmaya 

başladı. Salgın öncesi -45 milyar dolar ortalamasında olan dış ticaret açığı 

Ağustos 2020’de -67 milyar dolara çıkarak 14 yılın zirvesini gördü. Şubat 

2021’de -70,5 milyar dolar açık ile veri ölçüm setinde en yüksek seviye görüldü. 

Şubat 2021’den itibaren dış ticaret açığı rekor kırmaya devam etti ve Aralık 

2021’de bu rakam -82 milyar dolar oldu. ABD’nin Çin ile teknoloji başta olmak 

üzere birçok üründe sınırlı ticaret yapması son yıllarda açığı artıran bir etken 

ancak pandemiyle beraber durum değişti. Pandeminin ardından dünyada 

enerji, emtia ve gıda fiyatlarında yüksek oranda artışlar yaşandı. ABD nüfusu 

ve yapısı nedeniyle gıda ile endüstriyel ürünlerde büyük ithalatçı konumunda.  
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AB Standardizasyon Stratejisini Yeniliyor 

AB’nin küresel rekabet gücünü 

korumaya yönelik standardizasyonun 

öneminin vurgulandığı stratejide, 

Avrupa standardizasyon önceliklerini 

daha iyi tanımlamayı amaçlayan 

politikalar yer alıyor. Yeni 

Standardizasyon Stratejisi ile ilgili 

Avrupa Standardizasyon Stratejisinin 

sağlamlaştırılması ve ön koşul standardizasyon süreçlerinin iyileştirilmesi 

gerektiğini dile getiren BusinessEurope Genel Müdürü Markus J. Beyrer, yeni 

stratejinin ikiz dönüşüm olarak adlandırılan dijital ve yeşil dönüşüm olmak 

üzere Avrupa’nın stratejik önceliklerini yerine getirmeyi sağlayacağını 

vurguladı. Önümüzdeki yıllarda yaşanabilecek teknolojik ve çevresel zorluklar 

düşünüldüğünde Avrupa Komisyonu, Avrupa’nın küresel rekabet gücünü 

koruması, teknolojik egemenliğini sürdürmesi ve standardizasyon yoluyla 

temel değerlerini desteklemesi için Standardizasyon Stratejisini bir rota olarak 

görüyor. 

Nikel Madenine Olan Küresel Talep Artıyor 

Elektrikli otomobiller piyasada 

sağlam bir yer edinirken, buna bağlı 

olarak batarya üretiminde kritik bir 

hammadde olan nikel madeni için 

küresel otomotiv sektörü talebinin 

artması bekleniyor. 2021 yılında                  

330 bin ton olan yıllık küresel nikel 

talebi 2022 yılında 410 bin tona 

yükseldi. Otomotiv sektörünü nikel talebi son bir sene içerisinde tahminlerin 

çok üzerinde bir artış kaydetti. Bu hızlı talep artışının bir yan etki de 

yaratabileceği, fiyatların aşırı yükselmesi durumunda özellikle otomotiv 

sektöründeki firmaların nikel bağımlılığını azaltmak için teknolojik atılımlara 

yatırım yapmaya başlayabilecekleri değerlendiriliyor. Öte yandan, talebin 

arzdan fazla olduğu küresel nikel piyasasındaki arz açığı 2021 yılında 135 bin 

ton iken, 2022 yılında 68 bin tona geriledi. Endonezya’daki nikel pik demiri 

(NPI) üretimi artarken, bu yıl içerisinde kapasitenin yıllık bir milyon tonun 

üzerine çıkması bekleniyor. 
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Avustralya Merkez Bankası Sıkılaştırmaya Kapı Açıyor 

Avustralya Merkez Bankası 

politikada sabırlı olma 

taahhüdünü düşürerek on 

yıldan fazla bir süre içinde ilk 

faiz oranı artışının kapısını açtı. 

Bu, yerel doları dokuz ayın en 

yüksek seviyelerine gönderen 

büyük bir sürpriz oldu. Nisan 

ayı politika toplantısını 

tamamlayan Avustralya Merkez Bankası (RBA) nakit oranını %0,1'de tuttu, 

ancak enflasyonun yükseldiğini ve daha da yükselmesinin muhtemel olduğunu, 

işsizliğin ise beklenenden daha hızlı düştüğünü ve %4,0 olduğunu belirtti. RBA 

Başkanı Philip Lowe yaptığı açıklamada, "Önümüzdeki aylarda hem enflasyon 

hem de işgücü maliyetlerinin gelişimi hakkında Kurul'a önemli ek kanıtlar 

sunulacak." dedi.  

ABD Hükümeti 100.000'den Fazla Şarj İstasyonuna İhtiyaç Duyabilir 

Bir hükümet gözlemcisi kongre 

oturumunda yaptığı açıklamada, ABD 

hükümetinin yaygın elektrikli araç 

kullanımını desteklemek için 

100.000'den fazla şarj istasyonuna 

ihtiyacı olabileceğini söyledi. Devlet 

Hesap Verebilirlik Ofisi (GAO), mart 

ayı itibariyle federal kurumların 

yaklaşık 1100 şarj istasyonuna sahip 

olduğunu ifade etti. Başkan Joe Biden aralık ayında ABD hükümetini 2035 yılına 

kadar gazla çalışan araç alımlarını sona erdirmeye yönlendiren bir yürütme 

emri imzaladı. Hükümetin 657.000 aracının %0,3'ünden daha azı elektrikliydi. 

2020'de hükümet, yakıt için 730 milyon dolar dahil olmak üzere araç 

maliyetlerine 4,2 milyar dolar harcadı. Genel Hizmetler İdaresi (GSA) yaptığı 

açıklamada, 10 Mart itibariyle federal kurumların önceki rapordan bu yana ek 

1854 sıfır emisyonlu araç sipariş ettiğini söyledi.  
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Küresel Asgari Vergiye Polonya’dan Engel 

Polonya'nın 2023'ün sonunda 

tedbir uygulamak için bir AB 

anlaşmasını veto etmesinin 

ardından, şirket kârlarına 

minimum vergi oranı getiren 

küresel bir anlaşma hem ABD'de 

hem de Avrupa Birliği'nde 

durduruldu. 2021'de 137 ülke, 

büyük şirketlerin kârlarına asgari %15'lik bir vergi koyma üzerinde anlaşmaya 

vararak, yüzyılın en önemli uluslararası vergi kurallarının elden geçirilmesinin 

önünü açmıştı. 

Intel, Rusya'daki İşini Askıya Alan En Son Batılı Teknoloji Firması Oldu 

ABD'li yonga üreticisi Intel Corp 

(INTC.O) yaptığı açıklamada, 

Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından 

ülkeden çıkmak için bir dizi şirkete 

katılarak Rusya'daki ticari 

faaliyetlerini askıya aldığını söyledi. 

Geçen ay Rusya ve Beyaz Rusya'daki 

müşterilere sevkiyatları askıya alan 

şirket, küresel operasyonlarındaki 

kesintiyi en aza indirmek için iş sürekliliği önlemleri uyguladığını söyledi. 

Nissan, Brezilya Fabrikasına 276 Milyon Dolar Yatırım Yapacak 

Nissan Motor Co. (7201.T) yaptığı 

açıklamada, Brezilya'nın Rio de Janeiro 

eyaletindeki Resende'deki fabrikasına 

ve bu yıl ile 2025 arasında yeni ürünlerin 

piyasaya sürülmesi için 1,3 milyar real 

(276,12 milyon $) yatırım yapacağını 

söyledi. Japon otomobil üreticisinin 

duyurusu, Arjantin, Puerto Iguazu'da 

Frontier kamyonetinin yeni bir versiyonunu piyasaya sürmek için düzenlenen 

bir etkinlik sırasında gerçekleşti.  
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Petrol Yöneticileri ABD Kongresi’nde Savunma Yaptı 

Petrol yöneticileri ABD 

Kongresi'nde, milletvekillerinin 

Amerikalıları yüksek yakıt 

fiyatlarıyla zorladıklarını, enerji 

üretimini artırdıklarını ve hiç 

kimsenin benzin fiyatını 

belirlemediğini söyleyerek 

suçlamalarına karşı kendilerini 

savundular. ABD Temsilciler 

Meclisi Enerji ve Ticaret Gözetim ve Soruşturma Alt Komitesi üyeleri, ham 

petrol fiyatlarının düşmesine rağmen benzin fiyatlarının neden yüksek kaldığı 

konusunda şirketleri sorguladı. ABD benzin fiyatları, Rusya'nın şubat ayında 

Ukrayna'yı işgal etmesinden ve Batılı ülkelerin Moskova'nın enerji ihracatına 

yaptırım uygulamalarından bu yana yükseldi. AAA sürücü grubuna göre, 

pompa fiyatları enflasyondan önce 11 Mart'ta galon başına 4,33 dolar ile rekor 

kırdı ve o zamandan beri galon başına yaklaşık %4 düşüşle 4,16 dolara geriledi. 

Aynı zaman diliminde, uluslararası ham petrol fiyatları %9'dan fazla düşerek 

varil başına yaklaşık 102 dolara düştüğünden, ABD benzin vadeli işlemleri galon 

başına %7'den fazla düşerek 3,07 dolara geriledi. 

Çin Devlet Rafinerileri Rus Petrol Ticaretine Mesafeli 

Çin'in devlet rafinerileri, mevcut Rus 

petrol sözleşmelerini koruyor ancak 

yüksek indirimlere rağmen yenilerinden 

kaçınıyor. Pekin, Ukrayna'yı işgali 

nedeniyle Rusya'ya karşı yaptırımlar 

artarken ihtiyat çağrısına kulak veriyor. 

Asya'nın en büyük rafinerisi olan devlete 

ait Sinopec (600028.SS), CNOOC, 

PetroChina (601857.SS) ve Sinochem mayıs yüklemeleri için yeni Rus 

kargolarının ticaretinde kenarda kaldılar. Washington'un geçen ay Rus 

petrolünü yasaklaması ve Avrupa Birliği'nin en büyük Rus ihracatçısı Rosneft'e 

yaptırım uygulaması sonrasında Çinli devlet şirketleri fazladan petrol satın 

alarak Moskova'yı desteklediği görüntüsünü vermek istemiyor.  
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ABD Müttefikleri Rezervlerden 60 Milyon Varile Yakın Petrol Serbest Bırakacak 

Yetkililer, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal 

etmesiyle keskin bir şekilde yükselen 

fiyatları ehlileştirmek için Biden 

yönetimine katılarak ABD 

müttefiklerinin rezervlerinden                        

60 milyon varile yakın petrol 

çıkarmayı planladıklarını söyledi. 

Yetkililer, ABD, Avrupa'nın çoğu, 

Avustralya, Japonya, Meksika ve diğerlerini içeren 31 üyeli Uluslararası Enerji 

Ajansı'nın 47 yıllık tarihindeki en yüksek oran olacak olan toplam 120 milyon 

varillik yeni bir rezerv salınımını duyurmayı planladıklarını söyledi. Bu miktarın 

yaklaşık yarısı, Washington'un daha önce açıkladığı altı ayda 180 milyon varil 

petrolü serbest bırakma kararına dahil olan ABD rezervlerinden gelecek. 

Volkswagen'in Gazla Çalışan Arabaları Çip Sıkıntısının Kurbanı Oldu 

CFO Arno Antlitz’in Financial 

Times'a verdiği demeçte, 

Volkswagen'in düzinelerce 

içten yanmalı motorlu 

otomobil modelinin üretimini 

on yılın sonuna kadar 

sonlandıracağını söyledi. 

Şirket, hangi modellerin 

kesileceğini belirtmedi ancak 

Antlitz, 2030 yılına kadar Avrupa'daki gaz ve dizel motorlu modellerinin %60'ını 

durdurmayı planladığını söyledi. Duyuru, tedarik zinciri zorluklarının otomobil 

üreticilerinin gazlı araçlardan elektrikli araçlara geçişini nasıl hızlandırdığını 

vurguluyor. Çip sıkıntısı, bazı içten yanmalı motorlu araba modellerinin 

üretimini duraklatmış ve diğerlerini erken emekliliğe sevk etmiş durumda. 

Volkswagen ve benzerleri, elektrikli araç (EV) üretimini artırmaya yönelik 

iddialı planlarla hala yarış halindeler. 
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Gemi Sektöründeki Yükseliş Dikkat Çekiyor 

Uçak sahipleri pandemi 

sırasında zor bir dönem 

geçirdi ancak gemi 

sahipleri hızla ilerliyor. 

Bu sektöre yakın olan 

yatırımcılar için ufukta 

daha fazla yukarı yönlü 

hareket var gibi 

görünüyor. Baltic 

Exchange Dry endeksi 

gibi denizcilik faaliyetinin temel ölçütleri pandemi toparlanmasında hızlandı ve 

2000'lerin başından beri görülmeyen seviyelerde zirve yaptı. Endeks şu anda 

bir miktar gerilese de geçmiş dönemlere kıyasla yüksek seviyelerde kalmaya 

devam ediyor. Fonlardan Clarkson gibi şirketlere kadar halka açık denizcilik 

işletmelerinden oluşan filoların hisse fiyatları yükseldi.  

İngiltere, Sberbank'ın Tüm Varlıklarını Dondurdu 

İngiltere Dışişleri Bakanlığından 

yapılan açıklamada, "Rusya Devlet 

Başkanı Vladimir Putin'in savaş 

makinesini aç bırakmak için kapsamlı 

yeni yaptırım kararları alındığı" 

belirtildi. Gerekçe olarak Ukrayna'da 

sivillere yönelik "menfur saldırılara" 

ilişkin haberlerin gösterildiği 

açıklamada, yeni yaptırım paketinin Rus ekonomisinin kilit sektörlerine darbe 

vuracağı ve Rus enerjisine olan bağımlılığı sona erdireceği ifade edildi. Yaptırım 

paketine göre, ABD ile koordineli olarak Rusya'nın en büyük bankası Sberbank 

ile Moskova Kredi Bankasının tüm varlıkları donduruldu. İngiltere'den Rusya'ya 

yönelik tüm yeni dış yatırımlar tamamen yasaklandı. 2022'nin sonuna kadar 

İngiltere, Rus kömür ve petrolüne olan tüm bağımlılığını sona erdirecek ve 

sonrasında ise mümkün olan en kısa sürede gaz ithalatını sonlandıracak. 
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Rusya: Yabancı Bankalar 649,2 Milyon Dolar Eurobond Ödemesini Reddetti 

Rusya Maliye Bakanlığı, yabancı 

bankaların 649,2 milyon dolarlık 

eurobond kupon ödemesini işlemeyi 

reddettiğini ve ödemelerin ruble olarak 

gönderildiğini söyledi. Bakanlık, bu ay ve 

Nisan 2042’de vadesi dolan eurobondlar 

için dolar cinsi ödemelerin 

reddedilmesiyle Rusya’nın ödemeleri yerel finans kuruluşlarıyla yapma 

imkanının oluştuğunu belirtti. Bakanlık ödemenin ulusal takas bankasına ruble 

cinsi yapıldığını söyledi. Rusya Maliye Bakanlığı böylece ödemelerin tamamen 

yapıldığını belirtti. ABD Hazinesi yeni bir kararla Rus hükümetinin ABD'li finans 

kuruluşlarına dolar cinsi ödeme yapmasına izin vermeyeceğini duyurmuştu. 

Karar 4 Nisan tarihi itibariyle uygulamaya alındı. Bloomberg'in haberine göre 

ABD Hazinesi'nden bir sözcü söz konusu hamlenin Rusya'nın rezerv 

kullanımının etkisizleştirilmesi ve temerrüde düşmesi için tasarlandığını 

belirtti. 

AB'nin Rus Kömürü Üzerindeki Yasağı Ağustos Ortasına Ertelenecek 

İki AB kaynağının Reuters'e verdiği 

demeçte, Avrupa Birliği elçilerinin, 

Almanya'nın tedbiri ertelemesi yönündeki 

baskısını takiben Rus kömürüne yönelik, 

başlangıçta planlanandan bir ay sonra, 

Ağustos ortasından itibaren tam olarak 

yürürlüğe girecek bir yasağı onaylamaya 

hazır oldukları belirtildi. AB'nin Rus 

kömürü ithalatının aşamalı olarak durdurulması, AB Komisyonu'nun 

Ukrayna'nın Bucha kasabasındaki sivil ölümlerine tepki olarak bu hafta 

önerdiği Rusya'ya yönelik beşinci yaptırım paketinin temel taşı niteliğinde. 

Operasyonun başlamasından bu yana AB'nin Rusya'dan enerji ithalatına 

uygulanan ilk yasak olacak. Moskova'dan çok daha büyük ithalatı temsil eden 

petrol ve gaza hâlâ dokunulmamış durumda. 
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