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Fed, 3 Yıl Sonra Faizi Artırdı 

ABD Merkez Bankası (FED), 

2018’den bu yana ilk kez faiz 

artırımına giderek politika faizini 

25 baz puan artışla yüzde 0,25-

0,50 aralığına yükseltti. FED'den 

yapılan açıklamada, faiz oranının 

artırılması kararının 1'e karşı                   

8 oyla alındığı, St. Louis Fed 

Başkanı James Bullard'ın 50 baz 

puan artırılması yönünde oy kullandığı aktarıldı. İki gün süren FOMC 

Toplantısı'nın ardından FED'den yapılan açıklamada, ekonomik faaliyet ve 

istihdam göstergelerinin güçlü gelmeye devam ettiği belirtildi.  

Rusya, Hububat İhracatını Geçici Olarak Yasakladı 

Rusya, eski Sovyet ülkelerine tahıl ihracatını ve çoğu şeker ihracatını geçici 

olarak yasakladı. Ancak üst düzey bir bakan mevcut kotası dahilinde tüccarlara 

özel ihracat lisansları sağlamaya devam edeceğini söyledi. Başbakan Mihail 

Mişustin, 31 Ağustos'a kadar beyaz ve ham şeker ihracatını ve 30 Haziran'a 

kadar Avrasya Ekonomik Birliği ülkelerine buğday, çavdar, arpa ve mısır 

ihracatını yasaklayan bir kararname imzaladı. Hükümetten yapılan açıklamada, 

önlemlerin "iç gıda pazarını dış kısıtlamalar karşısında korumak için" alındığı 

belirtildi. 
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Amazon Türkiye'de Lojistik Üssü Yatırımına Hazırlanıyor 

Amazon, 2022 sonbahar döneminde İstanbul’da açmayı hedeflediği 

Türkiye’deki ilk lojistik üssü ile bir yılda bini aşkın çalışan için istihdam 

yaratmayı planlıyor. Yeni kurulacak lojistik üssü için 100 milyon doların 

üzerinde bir yatırım planlanırken, son dönemde artan müşteri talebinin 

karşılanması hedefleniyor. 

Amazon, Tuzla’da kurulacak yeni Amazon Lojistik Üssü için mühendislik, insan 

kaynakları, muhasebe, operasyon ve bilgi işlem (IT) gibi merkez fonksiyonları 

için işe alım süreçlerini başlatırken, müşteri hizmetleri ve lojistik ekipleri için 

alımlar ise önümüzdeki aylarda başlayacak. Amazon halihazırda dağıtım 

hizmetlerini sağlayan iş ortakları ile çalışmaya devam edecek. 

Amazon Avrupa Operasyonlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Stefano Perego, 

“Türkiye’deki ilk lojistik üssümüzün açılışını İstanbul’da yapmanın mutluluğunu 

yaşarken, bu vesileyle Türkiye’ye olan güvenimizin de altını çizmek istiyoruz. 

Tatmin edici ücret ve yan haklar ile modern ve güvenli bir çalışma ortamı 

sunarak ilk senemizde yaratacağımız bini aşkın yeni iş fırsatı için son derece 

heyecanlıyız.” açıklamasında bulundu. 

Perego sözlerine “İşe alım süreçlerinde değişen tecrübe ve eğitim geçmişlerine 

sahip adaylar için çeşitlilik ve kapsayıcılık anlayışı ile kariyer fırsatları 

sunuyoruz.” şeklinde devam etti. 
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Rusya Yaptırımlar Nedeniyle Döviz Borcunu Ruble Olarak Ödemek Zorunda 

Kalabilir 

Rusya Maliye Bakanlığı döviz 

borcunun bir kısmını ödemeye 

hazırlanıyor ancak Bakanlık, 

yaptırımların bankaların borçları 

ihraç edilen para biriminde 

ödemesini engellemesi halinde bu 

tür ödemelerin ruble olarak 

yapılacağını belirtiyor. Ukrayna'daki 

olaylara yönelik Batı yaptırımları, 

Rusya'yı küresel finans piyasalarının önemli bölümlerinden kopardı ve ülkenin 

640 milyar dolarlık altın ve döviz rezervlerinin neredeyse yarısını dondurdu ve 

1991'de Sovyetler Birliği'nin çöküşünden bu yana yaşanan en kötü ekonomik 

krizi tetikledi. Siluanov, Rusya'nın 16 Mart'ta Eurobond kuponlarını ödemesi 

gerektiğini ve Batılı bankalardan işlemi gerçekleştirmelerini istediğini söyledi.  

Brezilya Hükümeti 32 Milyar Dolarlık Ekonomik Teşvik Hazırlıyor  

Brezilya Federal Hükümeti, mevcut 

seçim yılı boyunca yaklaşık 165 

milyar real (32 milyar $) ekonomik 

teşvik sağlayan bir programı 

açıklamayı planlıyor. Gelir ve Fırsat 

Programı, bazı kamu emeklilik 

çeklerinin erken ödenmesini, 

işçilerin FGTS olarak bilinen bir 

kıdem tazminatı fonundan bir miktar 

nakit çekmesine izin veren bir önlemi, yeni bir mikro kredi programını ve 

bordrodan düşülebilir kredilerin genişletilmesini içeriyor. FGTS'den en az                       

30 milyar reali serbest bırakılacağı ve işçi başına 1.000 reale kadar izin 

verileceği belirtiliyor. Normal şartlar altında, FGTS'den yalnızca belirli 

durumlarda, örneğin bir işçinin emekli olması, işten çıkarılması veya mülk satın 

almak istemesi gibi durumlarda para çekilebiliyor. 
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Ford, Türkiye'de Batarya Fabrikası Kuracak 

ABD'li otomobil üreticisi Ford, Almanya'daki 

yatırımlarını ikiye katlayarak ve Türkiye'de bir 

batarya fabrikası kurarak Avrupa'daki elektrik 

hedeflerini genişletecek. Bu çerçevede, Türkiye'de 

üretilen ticari araçlar için batarya üretimi 

gerçekleştirilecek. Duyurunun, söz konusu şirket 

tarafından yürütülen işlerin batarya ile çalışan 

araçlara ve motorlu modellere ayrılmasından bir 

hafta sonra geldiği belirtildi. Yeni plana göre,                   

2035 yılına kadar her modelin tamamen elektrikli hale getirilmesi hedefleniyor. 

Ford Avrupa Başkanı Stuart Rowley, "Her şey değişiyor, her şey dönüşecek ve 

bu çok fazla değişiklik getiriyor. Avrupa'da toplumun talep ettiği şeyin bu 

olduğunu düşünüyoruz." dedi. Şirket, 2026'dan itibaren Avrupa'da her yıl 

yaklaşık 600 bin elektrikli araç üretmeyi amaçlıyor. Avrupa'da halihazırda 

bataryalı tek binek otomobil model olan ve Meksika'dan ithal edilen                    

Mustang Mach-E'yi satan Ford, önümüzdeki yıldan itibaren kıtada 7 yeni 

elektrikli model piyasaya sürecek. Bu atılım, Türkiye'de üretilen Transit Custom 

ve Almanya'daki Köln fabrikasında yapılacak yeni bir küçük spor arazi aracı ile 

başlayacak. 

Ford Otosan, Romanya'daki Fabrikayı Bünyesine Katıyor 

Ford Otosan, şirketin büyümesinde 

stratejik bir hamle yaparak Ford’un 

Craiova fabrikasını 575 milyon euro işlem 

bedeli ile satın almak üzere anlaşma 

imzaladı. Ayrıca tesisin gelecekteki 

kapasite kullanım oranını dikkate alarak en 

fazla 140 milyon euroya kadar ilave ödeme 

yapılması konusunda taraflar anlaşmaya vardılar. Bu anlaşma ile Ford’un 

Craiova’da yer alan araç üretim ve motor üretim tesislerinin sahipliği Ford 

Otosan’a geçecek. Tasarımını ve mühendisliğini Ford Otosan’ın üstlendiği yeni 

nesil Transit Courier’nin van ve kombi versiyonları 2023 senesi itibariyle ve 

bunların tam elektrikli versiyonları 2024 senesi itibariyle Cravoiva’da üretilecek 

ve piyasaya sunulacak. Ayrıca Craiova’da üretilmekte olan, Ford Puma’nın, 

2024 senesi itibariyle devreye alınacak yeni tam elektrikli versiyonunu ve 1.0 

litre EcoBoost motorlarının üretimini de Ford Otosan üstlenecek. 
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Sri Lanka, Ekonomik Kriz Kötüleşirken IMF İle Müzakerelere Başlayacak 

Sri Lanka, döviz kıtlığının, yaklaşan borç 

ödemelerinin, ithalat sorunlarının 

oluşturduğu kriz nedeniyle Uluslararası Para 

Fonu (IMF) ile görüşmelere başlayacak.                   

Sri Lanka, son yılların en kötü mali kriziyle 

karşı karşıya. Döviz rezervleri 2,31 milyar 

dolar gibi düşük bir seviyedeyken ülke, yakıt, gıda ve ilaç gibi kritik ithalatları 

ödemekte zorlanıyor. IMF'ye yardım için yaklaşma hareketi, muhalefet liderleri 

ve uzmanların bir kurtarma paketi çağrılarına rağmen, Sri Lanka hükümeti ve 

Merkez Bankasının aylarca süren direnişinin ardından geldi. Maliye Bakanı 

Basil Rajapaksa, Sri Lanka'nın teklifini üst düzey IMF yetkililerine sunmak için 

Nisan ortasında Washington'a gidecek.  

Sri Lanka Devlet Borcu Temerrüdü Giderek Daha Olası Görünüyor 

Washington DC merkezli gelişen piyasa analistleri Kleiman International'ın 

yönetici ortağı Beth Morrissey, bir 

müşterisinden Bangladeş'in Sri Lanka 

Merkez Bankası'na 200 milyon dolarlık 

bir para takası sağladığına dair sahte 

haberleri okumaları gerektiğini 

söyleyen bir telefon aldı. “Onları 

düzelttim ve bunun doğru olduğunu 

söyledim. Bangladeş, Sri Lanka'yı 

kurtarıyor.” Kişi başına gayri safi yurt 

içi hasıla (GSYİH) 1.626 dolar olan 

Bangladeş, Güney Asya komşusuna 

sadece para takası sağlamakla kalmadı, aynı zamanda ülkenin ekonomik 

sorunlarının ölçeğini de vurguladı. 16 Kasım'da binlerce Sri Lankalı, temel gıda 

maddelerinin kıtlığına yol açan artan fiyatlar ve ithalat kontrolleri sorunları 

nedeniyle Cumhurbaşkanı Gotabaya Nandasena Rajapaksa'nın hükümetini 

protesto etmek için ülkenin başkentinin sokaklarını doldurdu.  
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İngiltere Merkez Bankası, Nikel Ticaretine Devam Etmek İçin LME İle Birlikte 

Çalışıyor 

İngiltere Mali Davranış 

Otoritesi (FCA) yaptığı 

açıklamada, İngiltere Mali 

Davranış Otoritesi ve İngiltere 

Merkez Bankası'nın Londra 

Metal Borsası ile nikelde adil 

ve düzenli bir piyasanın 

yeniden başlaması hakkında 

görüştüğünü söyledi. Çin'deki 

Tsingshan Holding Group'un 

metaldeki açık pozisyonlarını azaltmak için büyük miktarlarda satın almasından 

sonra, 8 Mart’ta fiyatların ton başına 100.000 doları aşmasının ardından                    

LME nikel ticaretini durdurmak ve ticareti iptal etmek zorunda kaldı.                                

FCA, "Düzenlenmiş bir yatırım borsası olarak LME, adil ve düzenli piyasaların 

korunmasından sorumludur." ifadesinde bulundu. LME ayrıca vadesi gelen 

sözleşmelerin fiziksel teslimatını erteledi ve resmi ve kapanış nikel fiyatlarını 

yayınlamayı geçici olarak durduracağını duyurdu.  

Nikelin Londra'daki Fiyatı Çin'deki Fiyata Yaklaşıyor 

Londra Metal Borsası’nda (LME) nikel 

fiyatları son birkaç gündür limit koyulan 

seviyelerden düşerek Çin piyasasındaki 

fiyatlara yaklaştı. LME fiyatlarında 

Shanghai Futures Exchange’e (SHFE) 

kıyasla oluşan primli fiyatlar Çin’de emtia 

fiyatlarında yaşanan ufak yükseliş 

sonrası yüzde 10’un altına geriledi. 

LME’de nikeldeki sert hareketler bu hafta da düşüş yönünde devam ediyor. 

Yaşanan yüzde 250’lik artış sonrası işlemler askıya alınmış, bazı işlemler iptal 

edilmiş ve durumun ele alınma tarzı borsada işlem yapan bazı tacirlerde 

tepkilere neden olmuştu. Nikel LME’de dördüncü gününde de limit koyulan 

noktaya kadar düşerek SHFE’deki 30 bin dolar civarına geriledi.                                           

Bazı yatırımcılara göre bu seviye alıcıları tekrar pazara çekerek işlemlerine 

normalleşmesini sağlayabilir. Nikel fiyatları Çin’de vergiler harici 29 bin dolara 

çıkarken LME’de fiyatlar 31 bin 380 dolara kadar geriledi.  
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Avrupa'da Resesyon Mu Geliyor? 

Bir İngiliz düşünce kuruluşu olan 

Çözünürlük Vakfı (The Resolution 

Foundation) tarafından yayınlanan bir 

rapora göre, Rusya'nın Ukrayna'daki 

savaşı enflasyonist baskıları yüksek 

hale getirdi ve resesyon olasılığını 

artırdı. Çözünürlük Vakfı, artan gıda 

ve enerji fiyatlarının sonbaharda ikinci bir enflasyon artışına neden olmasıyla 

birlikte, daha yoksul haneler için %8 olan genel enflasyon tahmininin üzerinde 

%10'u aşabilecek bir yaşam maliyeti krizi konusunda uyarıda bulundu.                      

Hazine için daha yüksek borç geri ödemeleri, sıkıştırılmış gelirler ve daha zayıf 

GSYİH büyümesi olasılığı, finansal krizden hemen önce resesyon riskini en 

yüksek seviyeye çıkardığını belirtti. Geçen hafta, İngiliz Ticaret Odaları (BCC) da 

İngiltere'nin yüksek resesyon riski altında olduğunu söyledi ve Şansölye Rishi 

Sunak'ı bu parlamentodaki işletmelerin maliyetlerini artıracak yeni politika 

önlemleri almamaya ve krizi ertelemeye çağırdı. 6 Nisan için Ulusal Sigorta'da 

%1,25 artış belirlendi. 

Ford ve Volkswagen Avrupa Elektrikli Araç Üretimini İkiye Katlayacak Şekilde 

Genişletecek 

Ford Motor (F) ve Volkswagen (VW), 

2026 yılına kadar 2 milyar dolar 

yatırım yapacak.  Üretimi yılda ikiye 

katlayarak 1,2 milyon araca 

çıkaracak bir elektrikli araç (EV) 

üretim planını genişlettiklerini 

duyurdular. Ford, Avrupa pazarı için 

yedi yeni EV modeli planlıyor. 

Avrupa'da yılda 600.000 EV üretecek. 2026 yılına kadar iki milyonun üzerinde 

küresel EV üretimini planlıyor. Ford ve VW arasında merkezi Köln, Almanya'da 

bulunan bir açık araç platformu olan Mobile Electric Battery (MEB) araç 

setinden ilk Ford EV, 2023’te çıkacak. Ford, Türkiye'de bir EV pil fabrikası 

kurmak için SK On (034730) ve Koç Holding (KCHOL) ile bağlayıcı olmayan bir 

mutabakat zaptı (MOU) imzaladı. Volkswagen ise Avrupa'da yılda 600.000 EV 

üretecek.  
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Suudi Arabistan, Çin Petrol Satışlarında Dolar Yerine Yuan Kabul Etmeyi 

Düşünüyor 

Suudi Arabistan'ın Çin'e yaptığı 

petrol satışlarının bir kısmını yuan 

cinsinden fiyatlandırmak için Pekin 

ile aktif görüşmelerde bulunduğu 

ifade edildi. Bunun ABD dolarının 

küresel petrol pazarındaki 

hakimiyetini azaltacağını ve 

dünyanın en iyi ham petrolünün bir 

başka kaymasını işaret edeceği 

belirtildi. Çin ile yuan fiyatlı petrol sözleşmelerine ilişkin görüşmeler altı yıldır 

kesintiye uğramıştı. Ancak Suudilerin krallığı savunmak için yıllardır ABD'nin 

güvenlik taahhütlerinden giderek daha fazla mutsuz olması nedeniyle bu yıl 

hızlandığı söyleniyor. 

Fransa Gaz Isıtıcıları Sübvansiyonlarını Sona Erdirdi 

Çevre Bakanı, Fransa'nın yeni konut 

tipi gaz ısıtıcılarının kurulumu için 

devlet sübvansiyonlarını sona 

erdireceğini ve Rusya'nın fosil yakıt 

ihracatına olan bağımlılığı daha da 

azaltmak amacıyla yenilenebilir enerji 

ısıtmasına desteği artıracağını söyledi. 

Fransa, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin 

ekonomik etkileriyle başa çıkmada 

hane halklarına ve şirketlere yardımcı olmayı amaçlayan bir hükümet 

"dayanıklılık planının" bir parçası olarak, 2027 yılına kadar Rus gaz ve petrol 

ithalatını sona erdirmek istiyor. Gaz talebini azaltmak için Fransa, fosil yakıtla 

çalışan ısıtıcıların ısı pompaları ve hibrit sistemler de dahil olmak üzere 

biyokütle ısıtıcıları gibi yenilenebilir ısıtma sistemleriyle değiştirilmesini 

hızlandırmak için "MaPrimeRenov" sübvansiyon planında reform yapacak. 
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Dünya Bankası: Meksika'nın Üretkenliği Artırmak İçin Reform Yapması Gerekli 

Dünya Bankası yayınlanan bir 

raporda, Meksika'nın ülkenin 

düşük üretkenliğini artırmak için 

bir dizi reform yapması gerektiğini 

belirtti. COVID-19 pandemisi, 

verimlilik artışına yönelik uzun 

süredir devam eden yapısal 

zorlukları daha da kötüleştirdiği 

için değişim ihtiyacını                                      

"her zamankinden daha önemli" hale getirdi. Dünya çapında yoksullukla 

mücadele etmeye çalışan finans kurumu, Meksika'nın ekonomik büyümeyi 

ilerletmek için sermayeden yoksun olduğunu söyledi. Merkez Bankası üyesi 

Jonathan Heath de benzer şekilde şubat ayında ülkenin bir "büyüme 

motoruna" sahip olmadığını ve ülkenin gayri safi yurt içi hasılasını yükseltmek 

için gereken özel yatırımın olmadığını belirtti. Dünya Bankası, Meksika'da 

piyasa yoğunlaşmasına son verilmesi çağrısında bulundu ve büyük firmaların 

ülkenin ekonomik gücünün çoğunu kontrol ederken yeterince hızlı 

büyümediklerini veya yeterli istihdam yaratmadıklarını söyledi.  

İngiltere Merkez Bankası (BOE) Faiz Artırdı 

İngiltere Merkez Bankası, 

politika toplantısında faiz 

oranını üçüncü kez yükseltti.                    

Bu hamle, dünyanın birçok 

yerindeki merkez bankalarının 

Ukrayna Rusya savaşının 

ekonomiler üzerindeki olumsuz 

etkisine karşı hazırlanırken 

büyümeyi yavaşlatmak yerine 

enflasyondaki artışa karşı koymaya öncelik verdiklerinin yeni bir işareti.  

BOE'nin kararı, Federal Rezerv'in 2018'den bu yana ilk faiz artışını 

açıklamasından bir gün sonra geldi. 
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Almanya, Rusya'ya Olan Bağımlılığını Azaltmak İçin Katar İle Doğalgaz 

Anlaşması İmzaladı 

Bir Alman yetkili, Avrupa'nın en 

büyük ekonomisinin Rus enerji 

kaynaklarına daha az bağımlı 

hale gelme arayışında olduğu 

için Almanya ve Katar'ın uzun 

vadeli bir enerji ortaklığına 

ulaştığını söyledi. 

Rusya, Almanya'nın en büyük 

gaz tedarikçisi.  Alman Ekonomi 

Bakanı Robert Habeck, komşusu 

Ukrayna'yı işgal etmesinden bu yana Almanya'nın Rusya'ya olan enerji 

bağımlılığını azaltmak için çeşitli girişimlerde bulundu. Katar Emiri Şeyh Tamim 

bin Hamad Al Thani'nin Habeck ile bir araya geldiğini ve ikisinin özellikle enerji 

sektöründe ikili ilişkileri geliştirmenin yollarını tartıştığını söyledi. Berlin'deki 

Alman Ekonomi Bakanlığı sözcüsü anlaşmaya varıldığını doğruladı.  

Renault Moskova Fabrikasını Askıya Aldı 

Rusya pazarına en çok yoğunlaşan Batılı 

otomobil üreticisi Renault SA (RENA.PA) 

tarafından yapılan açıklamada, Avtovaz'daki 

çoğunluk hissesi üzerindeki seçenekleri 

değerlendirirken Moskova'daki tesisindeki 

faaliyetlerini askıya alacağını söyledi. Hareket, 

ülkenin Ukrayna'yı işgal etmesinden bu yana Fransız şirketinin Rusya'daki 

varlığını sürdürmesi üzerindeki artan baskının ortasında geldi. Ukrayna Dışişleri 

Bakanı Dmytro Kuleba, Renault'ya küresel boykot çağrısında bulundu.  
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İngiltere 2022 Yılı Büyüme Tahminini Düşürdü 

Parlamentoda konuşan Maliye 

Bakanı Sunak 2022 için büyüme 

tahmininin yüzde 6'dan yüzde 

3,8'e düşürüldüğünü açıkladı. 

2023 için büyüme tahmini 

yüzde 2,1'den 1.8'e 

düşürülürken, 2024 yılı için 

yüzde 1,3'ten 2.1'e yükseltildi. 

2022 yılı için TÜFE tahmini ise 

yüzde 4'ten yüzde 7,4'e yükseldi. Bakan, "ekonomide daha fazla kötüleşmeye 

hazırlıklı olmalıyız." açıklamasını yaptı. Sunak ayrıca artan yaşam maliyetleri 

nedeniyle akaryakıttan alınan verginin de 5 sent indirileceğini açıkladı. Sunak 

konuşmasında vergi indirimlerine disiplinli yaklaşım sergileyeceklerini belirtti. 

Sunak'ın açıklamaları ülkede enflasyonun şubat ayında yüzde 6,2 ile 30 yılın 

zirvesinde seyrettiğini gösteren veri sonrası geldi. Bazı ekonomistler ülkede 

enflasyonun bu yıl çift hanelere çıkabileceğini öngörüyor. Bu nedenle İngiltere 

Merkez Bankası'nın gelecek aylarda da faiz artışına devam edeceği beklentisi 

hakim. Para piyasalarında şu an yüzde 0,75 olan politika faizinin yıl sonunda 

yüzde 2 olması bekleniyor. 

Putin'den "Dost Olmayan" Ülkelere Doğal Gaz Satışında Ruble Kararı 

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 

başkent Moskova’da hükümet yetkilileriyle 

gerçekleştirdiği toplantıda, yaptırımların 

etkilediği Rus ekonomisine dair 

değerlendirmelerde bulundu. Batılı 

ülkelerin, Rus varlıklarını dondurarak 

gayrimeşru adımlar attığını vurgulayan Putin, “Batı aslında kendi para 

birimlerine yönelik güveni zedeledi. Şimdi herkes dolar ve euro cinsinden 

yükümlülüklerin yerine getirilemeyebileceğini biliyor.” diye konuştu.                         

Putin, Rusya’nın ihracatta ödemeleri dolar ve euro ile almasının anlamsız 

olduğuna işaret ederek, “ABD ve AB’ye mallarımızı tedarik ederken ödemeleri 

dolar, euro ve bazı para birimleri üzerinden almanın artık bizim için hiçbir 

anlam ifade etmediği açıktır. Dost olmayan ülkelere doğal gaz satışının 

ödemelerinde Rus rublesine geçmeyi planlıyoruz.” dedi.  
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Fransa, Rusya Merkez Bankası'nın 22 Milyar Euro Tutarındaki Varlığını 

Dondurdu 

Rusya’ya yönelik yaptırımlara bir 

yenisi Fransa tarafından uygulandı. 

Fransa Ekonomi ve Maliye Bakanı 

Bruno Le Maire Fransız basınına 

verdiği demeçte, Fransa'nın Rusya 

Merkez Bankası'na ait 22 milyar 

euro (24 milyar dolar) değerindeki 

varlığını dondurduğunu bildirerek, 

"Rusya Merkez Bankası'nın                          

22 milyar euroluk varlıklarını ve 

Fransız finans kurumlarındaki özel 

kişilerin hesaplarındaki 150 milyon 

euroluk varlıkları dondurduk" dedi. 

Apple Tedarikçisi Foxconn, Suudi Arabistan'da 9 Milyar Dolarlık Fabrika İnşa 

İçin Görüşme Yapıyor 

Apple Inc. iPhone'ların en büyük 

montajcısı olan Foxconn Technology 

Group, mikroçipler, elektrikli araç 

bileşenleri ve ekranlar gibi diğer 

elektronik cihazları üretebilecek                          

9 milyar dolarlık çok amaçlı bir tesisi 

ortaklaşa inşa etmek için Suudi 

Arabistan ile görüşüyor. Suudi 

hükümeti, resmi olarak Hon Hai 

Precision Industry Co. olarak bilinen 

şirketin, krallığın geliştirmekte olduğu teknoloji odaklı bir şehir devleti olan 

Neom'da yüzeye montaj teknolojisi ve gofret üretimi için çift hatlı bir 

dökümhane inşa etme teklifini inceliyor.  
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ABD, İngiltere'ye Yıllık 500.000 Metrik Tonun Üzerinde Gümrüksüz Çelik Kotası 

Verecek  

Anlaşmaya aşina olan kaynaklar, daha 

sonra açıklanması beklenen                              

ABD-İngiltere çelik ticaret 

anlaşmasının, yılda 500.000 tondan 

fazla İngiliz yapımı çeliğin Amerika 

Birleşik Devletleri'ne gümrüksüz 

girmesine izin vereceğini belirtti. 

Kaynakların Reuters'e şartlı olarak verdiği demeçte, anlaşmanın çeliğin 

Britanya'da "eritilip dökülmesini" gerektirdiği ve İngiltere'nin Harley-Davidson 

(HD.N) motosikletler, burbon viski ve Levi's blue jeans gibi ikonik                                       

ABD ürünlerine yönelik misilleme tarifelerini kaldıracağı yer aldı. 

Dünya Ticaret Örgütünde Rusya İle Müzakerelere Ret 

Ticaret kaynakları Reuters'e verdiği 

demeçte, Batılı ülkelerin Cenevre'deki 

Dünya Ticaret Örgütü'nde (DTÖ) Rusya ile 

koordineli bir hareketle bir dizi sektörde 

müzakerelere yol açmayı reddettiğini 

söyledi. Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ve Batı 

yaptırımlarının bir sonucu olarak bunun 

ardından gelen ekonomik izolasyon, 

DTÖ'nün artan korumacılık dalgasına karşı kurallara dayalı ticareti yeniden 

tesis etme çabalarını geriletti. Ticaret delegeleri, başlangıçta 2020 için 

planlanan ancak koronavirüs pandemisi nedeniyle iki kez ertelenen                                    

ve bu defa 13 Haziran’da gerçekleştirilmesi planlanan ticaret bakanları 

toplantısında anlaşma sağlanamayacağından korkuyor.  

LGES, Arizona'da 1,4 Milyar Dolarlık Pil Fabrikası Kurmayı Planlıyor  

Elektrikli otomobil üreticileri Tesla ve 

Lucid'in tedarikçisi olan G Energy Solution 

(373220.KS) (LGES), Kore'de yaptığı 

açıklamada, 2024 yılına kadar Arizona'da bir 

pil fabrikası inşa etmek için 1,7 trilyon Kore 

Wonu (1,4 milyar dolar) yatırım yapmayı 

planladığını açıkladı.  
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Rusya Hisseleri, Bir Aylık Aradan Sonra Ticaretin Yeniden Başlamasıyla Yükseldi 

Enerji ve metal firmaları, Ukrayna 

krizinin arzı tehdit edeceğine dair 

korkular üzerine yükselen küresel 

petrol, gaz ve diğer emtia 

fiyatlarının yansıması olarak, 

ticaretin neredeyse bir aylık 

askıya alınmasının ardından 

yeniden başlamasıyla Rus hisse 

senetlerinde yükselişe öncülük 

etti. Piyasa aynı zamanda 

hükümetin hisse senetlerini 

destekleme taahhüdüyle 

decanlandı. Hisse senetleri, 

Başkan Vladimir Putin'in komşu Ukrayna'ya asker göndermesinden sonraki gün 

olan 25 Şubat'tan bu yana Moskova Borsasında işlem görmemişti.                               

Tepki, Rus finans piyasalarını küresel ağlardan kopararak, ruble para biriminin 

düşmesine yol açmıştı. 

AB, Açık İhaleleri Zorlamak İçin Kurallar Koyuyor 

Avrupa Birliği, Çin gibi ülkeleri 

pazarlarını açmaya zorlamak için                 

2 trilyon avro (2,2 trilyon dolar) 

değerindeki kamu ihalelerine 

erişimi sınırlayan yeni kuralları 

kabul etti. Kurallar, AB'nin daha 

iddialı bir ticaret politikası 

geliştirme çabasının bir parçası. 

Brexit'in yarattığı sorunlar, Trump başkanlığında ABD ile yaşanan çatışmalar ve 

Çin’in durumu bazı adımları atmak konusunda AB’yi zorluyor. Avrupa 

Parlamentosu milletvekilleri ve AB dönem başkanlığını yürüten Fransa, 

Uluslararası Tedarik Aracının (IPI) bu yıl içinde başlamasını hedefliyor. Teklife 

göre, Avrupa Komisyonu, üçüncü ülkelerin AB şirketlerine yönelik kamu 

ihalelerine adil erişime izin verip vermediğini belirleyecek. Kurallar, merkezi 

hükümetler ve 50.000 veya daha fazla nüfusa sahip herhangi bir yerel yönetim 

için geçerli olacak. Yol inşaatı gibi işler ve imtiyazlar için en az 15 milyon 

avroluk, mal ve hizmetler için ise 5 milyon avroluk ihaleleri kapsayacak.  
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Ukrayna Savaşı Dolar Hakimiyetinin Gizli Erozyonunu Hızlandırıyor 

ABD ve müttefiklerinin Rusya'nın 

döviz rezervlerini dondurma kararı, 

uluslararası para sisteminin 

geleceği hakkında yoğun bir 

tartışma başlattı. İkinci dünya 

savaşı sonrasında kararlar 

alındığından beri en az 75 yıl geçti. 

Ancak tartışma kafa karıştırıcı, 

çünkü küresel para sisteminde 

gerçekte neler olduğu gözden kaçıyor. “Dolar egemenliğine” tekrar tekrar 

atıfta bulunulmasına rağmen, küresel olarak tanımlanmış döviz rezervlerinde 

doların payı, yüzyılın başında yüzde 70'in biraz üzerindeyken son 20 yıldır düşüş 

eğilimi gösteriyor. Bu eğilim, farklı rezerv varlıklarının değerini etkileyen para 

birimi değişimlerinin veya faiz oranı değişikliklerinin bir sonucu değil.                           

Çok sayıda merkez bankasının ABD para biriminden uzaklaşma çabalarının bir 

sonucu. Çeşitlenme sadece çok para birimli bir rezerv varlığı olan IMF'nin özel 

çekme hakları sepetinin uzun süredir devam eden diğer bileşenleri olan Euro, 

sterlin ve Yen’e yönelik değil. Bu para birimlerinin toplu rezerv payı, yirmi yıldır 

önemli ölçüde değişmeden kalmış durumda. Değişimin dörtte biri 2016 yılında 

SDR'ye eklenen Çin yuanına geçti. Dörtte üçü ise Kanada, Avustralya, İsveç, 

Güney Kore ve Singapur gibi daha küçük ekonomilerin para birimlerine yönelim 

olduğunu gösteriyor.  

AB Hazır Giyim Sektöründe Rusya’ya İhracata Yasaklama Getirdi 

15 Mart 2022 tarihli ve L 87/1 Sayılı AB Resmî Gazetesi’nde yayımlanan Konsey 

Düzenlemesi ile Rusya’nın Ukrayna’nın bağımsızlığına yönelik eylemlerine 

karşılık kısıtlayıcı önlemlere ilişkin olarak; demir ve çelik ürünlerinin yanı sıra, 

değeri 300 Euro’dan fazla olan hazır giyim ürünlerinin de dahil olduğu lüks 

ürünlerin, AB’nin diplomatik ve resmi amaçlı kullanımları hariç olmak üzere, 

Rusya’da yerleşik kişi ve kurumlara doğrudan veya dolaylı ihracatına 

yasaklama getirildiği belirtildi. Ayrıca Rusya’ya teknoloji ihracatı ve yatırımları 

ile aralarında denizyolu nakliye firmaları da olmak üzere belirlenen kişi ve 

kurumlarla ticari ilişki geliştirilmesinin yasaklandığı ifade edildi. Söz konusu 

uygulama 16 Mart 2022 tarihinden itibaren yürürlüğe konulurken, bu tarihten 

önceki sözleşmelere yönelik istisna uygulanabilecek. 
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ABD Getiri Eğrisinden Olası Durgunluk Sinyali 

Yatırımcılar, Federal Rezervin 

enflasyonu düşürme çabalarının 

ABD ekonomik aktivitesinde keskin 

bir yavaşlamaya neden olacağından 

endişe duyuyor. İki yıllık Hazine 

bonosu getirileri, Ağustos 2019'dan 

bu yana ilk kez 10 yıllıkların üzerine 

çıkarak Wall Street ve politika 

yapıcılar tarafından yakından 

izlenen getiri eğrisinin bir kısmını tersine çevirdi. Ters dönüşler tipik olarak 

ekonominin uzun vadeli büyüme beklentileri hakkında bir rahatsızlık sinyali 

veriyor ve son 50 yıldaki her ABD resesyonundan önce geldi. Tipik olarak, getiri 

eğrisinin bu ölçüsünün tersine çevrilmesinden sonraki iki yıl içinde bir 

durgunluk yaşanmıştır. Faiz beklentisiyle hareket eden iki yıllık getiriler yüzde 

2,45 ile Mart 2019'dan bu yana en yüksek seviyeye çıktı. ABD merkez 

bankasının para politikasını sıkılaştırmasıyla iki yıllık getiri bu yıl 1,64 puan 

arttı. 40 yılın en yüksek seviyesindeki enflasyonla mücadele etmek için 

2018'den bu yana ilk faiz artışını da içeriyor. 

ABD, Zengin Rusları Yaptırımlardan Kaçınmak İçin Varlıklarını Değiştirme 

Konusunda Uyardı 

ABD, Rus oligarklarını ve işletmelerini, 

Ukrayna savaşıyla ilgili yaptırımlardan 

kaçınma belirtileri için finansal 

işlemlerini izlediği ve onlara “maddi 

destek” sunanları takip ettiği 

konusunda uyardı. Üst düzey bir ABD 

Hazine yetkilisi Financial Times'a verdiği 

demeçte, Washington'un, Batılı hükümetlerin Ukrayna'daki savaşı nedeniyle 

Rusya'ya yaptırım uygulamaya başlamasından bu yana zengin Rusların ve 

şirketlerin servet ve para transferlerini gizleme çabalarında bir artış 

kaydettiğini ifade etti. Yetkili, vergi kaçırmak için varlıklarını saklama 

konusunda zaten iyi olan zengin Rusların, Moskova'nın finansal sistemdeki bir 

çöküşü önleme çabalarının bir parçası olarak dayattığı "sızdıran" sermaye 

kontrollerinden yararlandığını belirtti. Yetkiliye göre ABD, henüz yaptırım 

uygulanmayan Rusları da takip ediyor.   
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