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2014 Senesinde Petrol Piyasası
6 Haziran’da gerçekleşen OPEC toplantısında OPEC yetkilileri petrol piyasasının oldukça stabil olduğunu ve fiyatlarda oluşan dönemsel volatilitenin jeopolitik riskler sebepli olduğunun altını çizmişti. OPEC Haziran ayında 2015 senesi için OPEC’ten talebi günlük 30.4 milyon varil olarak tahmin ediyor olmasına rağmen, üretim kotasını 30 milyon seviyesinde tutmuş, ve Libya’da yaşanan
gerginlik ortamının OPEC üretimini bir miktar kısıtladığından bahsedilmişti. Ardından Musul’da başlayan olaylarla Orta Doğu’da
bir tehdit haline gelen IŞİD kaynaklı gerginlik ortamının üretimi kesintiye uğratması olasılığıyla petrol fiyatlarının sert yükseliş gösterme tehlikesi oluşmuştu.
ABD’li Enerji Bilgi Kurumu Haziran ayında 2014’te BRENT fiyatını 108 dolar, WTI fiyatını ise 99 dolar olarak tahmin ederken, 2015
senesi için ise BRENT fiyatını 102 dolar, WTI fiyatını ise 91 dolar olarak tahmin ediyordu. OPEC yetkilileri ise o zaman %4.3 olarak
tahmin edilen küresel büyüme rakamına rağmen FED’in beklenen sıkılaştırıcı adımları sebebiyle özellikle risk altında olan gelişmekte olan ülkeler açısından küresel çapta aşağı yönlü risklerin varlığı yinelemişti. Kısacası OPEC toplantısı market dinamiklerinden ziyade jeopolitik riskler ve henüz etkisini bugünlerde olduğu kadar hissettirmeyen küresel büyüme risklerine yoğunlaşmıştı.

Kasım ayında gerçekleşen toplantıda ise OPEC dünya genelindeki arz fazlası, daha da artan düşük küresel büyüme beklentileri ve
talep artış hızındaki yavaşlık sebebiyle Haziran ayından sene sonuna kadar %50 düşüş kaydeden petrol fiyatları üzerine yoğunlaştı. Petrol fiyatlarındaki düşüşün sebebi hem küresel yavaşlık hem de OPEC dışı üretimin artışı ile birlikte pazar payı mücadelesinin hız kazanması idi.
27 Kasım’da gerçekleşen OPEC toplantısında OPEC ülkelerinin yarısına yakını - Irak, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri, Angola, Libya,
Ekvador ve Venezuela - petrol arzında fazlalık gördüklerini belirtirken, Venezuela ve Ekvador üretim kesintisi yönünde öneri getirdiler. Ancak toplantı sonucunda OPEC günlük üretim kotasını 30 milyon varilde tuttu. Hafta başından itibaren OPEC ülkelerinden
gelen ve herhangi bir üretim kesintisine gidilmeyeceğinin sinyallerini veren açıklamalar ve bazı spekülasyonlar ile düşüş gösteren
petrol fiyatları OPEC toplantısının ardından sert düşüş göstererek Eylül 2010’dan beri görülen en düşük seviyelere geriledi.
OPEC arz fazlasının piyasa dinamiklerinin korunarak çözümlenmesi gerektiği yönünde görüş açıkladı. Piyasada istikrarın sağlanması konusunda sorumluluğun hem OPEC hem de OPEC dışı üreticiler tarafından paylaşılması gerektiği belirtildi. OPEC toplantının ardından petrol fiyatlarına dair panik yapmaya gerek olmadığını ve üretim kotasına üye ülkeler tarafından kesinlikle uyulacağını ve 2015 ilk yarısında toplam üretimin 30 milyon varil olacağını açıkladı.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun “Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar” hakkında tebliğ uyarınca yayımlanması zorunlu olan Uyarı Notu’nu en arka sayfada bulabilirsiniz.

Kısacası OPEC petrol piyasasına müdahale etmekten kaçınırken, düşük fiyatlardan olumsuz etkilenen OPEC ülkelerinin bile kesinti konusunda genelde olumsuz görüş bildirdiğini gördük. Ayrıca OPEC’in tahminlerine göre 2015 ilk çeyrekte OPEC’ten talep 28.4
milyon varil seviyesinde olacak. Yine OPEC’in tahminlerine göre 2015 yılında OPEC’ten ortalama talep günlük 29.2 milyon varil
civarı olacak. OPEC küresel petrol tüketiminin de 2015 senesinde 1.19 milyon varil artışla 92.38 milyon varile yükseleceğini öngörüyor. Dolayısıyla arz kesinti olmaması ve OPEC dışı üretimde artış arz-talep dengelerinin petrol fiyatlarını aşağı yönlü baskılamaya devam edeceğine işaret ediyor. Bu durumda piyasa dengeleri OPEC dışı petrol üreticisi ülkelerdeki üretim seviyesine göre
belirlenecek.
Piyasadaki mevcut dinamikler önümüzdeki sene petrol piyasasını OPEC dışı üretim seviyesinin, özellikle de ABD’deki kaya gazından petrol üretiminin seviyesinin belirleyeceğini gösteriyor. Goldman Sachs’e göre ABD OPEC’in ‘swing producer’ statüsünü elinden alıyor ve
OPEC küresel fiyatları belirleme gücünü ABD’li üreticilere kaybediyor.
Arz fazlası ve talep artışında yavaşlık petrol fiyatlarında 2015 senesinin ilk yarısında düşük seyrin devamına işaret ediyor. Ancak düşük
karlılık sebebiyle ABD’deki shale üretiminin askıya alınması olasılığı ile senenin ikinci yarısında petrol fiyatlarının yukarı yönlü baskılanması beklenebilir.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun “Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar” hakkında tebliğ uyarınca yayımlanması zorunlu olan Uyarı Notu’nu en arka sayfada bulabilirsiniz.

Petrol fiyatlarını aşağı yönlü baskılayan en önemli faktör küresel ekonomik yavaşlama.
Çin, Japonya ve Euro Bölgesi kaynaklı riskler emtia piyasasını genel anlamda baskı altına alıyor. Bu çerçevede küresel büyümede
toparlanma gerçekleşmediği durumda OPEC veya ABD’nin üretimi azaltması ancak anlık çözüm üretmek olacaktır. Ekim ayı başında IMF küresel büyüme beklentisini 2014 senesi için 3.8%’ten 3.3%’e; 2015 senesi için ise 3.1%’ten 3.0%’e indirmişti. Ardından
Çin’in büyüme konusunda sıkıntı yaşadığını ve %7.5’lik hedefi tutturamama riskinin dile getirildiğini, Japonya’nın resesyona girdiğini ve Euro Bölgesi’nin ek genişleme paketleri ile ekonomiyi canlandırma çabalarını izledik.
Avrupa’da ek teşvik paketlerine ihtiyaç ve petrol fiyatlarındaki düşüklüğün düşük seyreden enflasyonda aşağı yönlü baskıyı arttırıyor olması sebebiyle deflasyon riski devam ederken, Nisan’da 2014’te uygulamaya konulan satış vergisinin ardından üst üste
ikinci çeyreklik daralmasını kaydeden Japonya’da ise resesyona girildi ve aynı zamanda erken seçimlere gidildi. Japonya’da resesyon ve Çin’de Konut Fiyatlarının düşüşü ile emlak sektörüne dair sıkıntıların tekrardan dile getirilmesi büyüme konusundaki endişeleri güçlendirdi.
Çin’deki %7.5’lik Büyüme hedefi ve Çin’in bu hedefleri tutturabilme olasılığı bir süredir ihracat görünümündeki toparlanmaya rağmen sene başından beri sürmekte olan büyümedeki ve üretim PMI’larında görülen düşüklük sebebi ile sorgulanan konulardan
biri. Özellikle gayrimenkul sektöründe yaşanan problemler ve kredi sıkıntıları sebebiyle Çin’e dair durgunluk kaygılarını artıran
veriler görülüyor. Dünya Bankası Ekim ayı başında Çin ekonomisi için Büyüme tahminlerini 2014 senesinde Çin’in hedef seviyesi
olan %7.5’ten %7.4’e, 2015 senesi için %7.2’ye, 2016 için ise %7.1’e indirdi. Çin için özellikle gayrimenkul sektöründe riskler tanımlanırken, Üretim PMI’larında Ağustos ayında Şubat’tan beri görülen ilk düşük rakamlardan bahsedilmişti. Ancak Dünya Bankası Çin’de görülen durgunluk belirtilerine dair ülke içi problemlerin yanı sıra pozitif görünen ihracat görünümünden tahmin edildiği seviyede faydalanılamayacağına, zira güçlenmekte olan Amerikan ekonomisinin ve Amerikan dolarının Güneydoğu Asya’daki
diğer ekonomileri destekler nitelikte olduğuna da dikkat çekmişti.
Büyüme beklentileri düşük ve küresel çapta riskler had safhada iken; Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) 2014 yılında 2009 senesinden sonra dünya petrol talebinde en düşük büyümenin gerçekleşeceğini tahmin ettiğini açıkladı. Petrol talebi tahminlerini ikinci
kez aşağı yönlü revize eden IEA ise; 2014 yılı global petrol talebi beklentisini günlük 200 bin varil azaltarak 700 bin varil/güne indirdi; 2015 senesi için ise 100 bin varil indirim ile günlük 1.1 milyon varile indirdi. OPEC de 2015 yılı için global günlük petrol talebi tahminini 0.2 milyon varil azaltmıştı.
Bank of America BRENT petrolü için 2015 beklentisini 108 dolar/varilden 98 dolar/varile indirdi. WTI için ise 96 dolar/varilden 90
dolar/varile indirdi. Bank of America’dan sonra S&P de petrol fiyatlarında beklentilerini aşağı yönlü revize edenlerden oldu. S&P
BRENT Petrolünün 2014’ün geri kalanında ortalama 85 dolar/varil civarında ve önümüzdeki yıl ise 90 dolar/varil civarında olacağını öngörüyor. S&P’nin öncesinde hem 2014, hem de 2015 senesi için beklentisi 105 dolar/varil civarı idi. WTI Petrolü için ise
2014’ün geri kalanı ve 2015 senesi için öncesinde 95 dolar/varil olan tahminini 80 dolar/varile indirdi. Goldman Sachs de petrol
fiyatlarına dair 2015 ilk çeyrek beklentilerini 15’er dolar aşağı revize ederek; WTI için 90 dolardan 75 dolara; BRENT için ise 100
dolardan 85 dolara indirdi.
Pazar kavgası sona erse bile, ABD’deki toparlanmaya rağmen küresel ekonomik yavaşlama petrol fiyatlarını aşağı yönlü baskılamaya devam edecektir.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun “Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar” hakkında tebliğ uyarınca yayımlanması zorunlu olan Uyarı Notu’nu en arka sayfada bulabilirsiniz.

ABD’deki Shale Çağı
Amerikan politika belirleyicileri Amerika’nın ithal enerjiye olan bağımlılığını ülke ekonomisi ve siyasi arenadaki konumu açısından
bir tehdit unsuru olarak tanımlarken; petrolün yer altından çıkarılması ve işlenmesi konusunda yeni teknolojilerin hayata geçirilmesi Amerika’yı enerji konusunda neredeyse kendine yetebilir noktaya getirdi. Hidrolik kırılma ve yatay burgulama yöntemi ile
petrol ve petrol yan ürünlerini daha ucuz ve kolay üreten Amerikan firmaları arzda artışın en önemli sebebi iken; talepte ise daha
az araba kullanılması ve çevre dostu araçların daha da yaygınlaşması sebebi ile bir düşüş gözleniyor.
ABD Enerji Bilgi Kurumu’na göre Amerika’da petrol sahalarında üretim 2015’te 1 milyon varil artış ile 1970 senesinden beri görülen en yüksek seviyelere ulaşacak. Kurum ABD’de 2013 senesinde 7.3 milyon varil olan günlük petrol üretimini 2014 senesinde
8.54 milyon varil; 2015 senesinde ise 9.5 milyon varil olarak tahmin ediyor. Paris’teki International Energy Agency ise ABD’de petrol üretiminin 10 sene içinde azalarak durma noktasına gelebileceğini tahmin etmesine rağmen, kısa vadede yani önümüzdeki
birkaç sene içerisinde 1990lardan beri devam eden ivmeyle artışa devam ederse 2015 senesinde Rusya ve Suudi Arabistan’ı da
geçerek petrol üretiminde dünya lideri olacağını öngörüyor.
OPEC ülkeleri ve özellikle Suudi Arabistan ise ABD’ye göre daha düşük maliyet ile petrol çıkarabildiği için ABD’nin kısa vadede
düşük fiyatlardan etkilenerek pazardan çekilmesini bekledi. Kaya gazı petrolü hem araştırma aşamasında hem de çıkarma ve
depolama aşamasında daha yüksek yatırımlar gerektirdiğinden OPEC’in üretim giderlerinden daha yüksek maliyetler yaratıyor.
ABD’li petrol şirketleri düşük fiyatlara uzun süre dayandı. Ancak birkaç ay önce düşük fiyatlardan etkilenmediklerini ve hatta yatırımlarını arttırarak önümüzdeki sene üretimi de arttırmayı planladığını belirten petrol şirketlerinden bazılarının tasarruf planları
yaptığını ve ABD genelinde işlemekte olan petrol kuyularının sayısında Kasım ayından itibaren, yani fiyatları sert şekilde aşağı baskılayan OPEC toplantısından sonra azalmakta olduğunu gördük. Yani petrol fiyatları 70 doların altına indikten sonra ABD’li üreticilerin bir miktar zarar gördüğünü fark ettik. ABD borsalarında enerji hisselerinin petrol fiyatlarının düşüşe geçtiği Haziran ayından
sene sonuna gerçekleşen düşüşü %25 civarında.
ABD’li petrol şirketlerinin de fiyatlar düşüşe devam ettikçe karlılık konusunda sıkıntı yaşamaya başladığı görülüyor. Üçüncü çeyrekte günlük 136 bin varil petrol üreten Devon Energy önümüzdeki yıl üretimini %25 arttırmayı planlıyordu. Üçüncü çeyrekte 128
bin varil petrol üreten Continental Resources, 2015 bütçesinden 600 milyon dolarlık kesinti ile yeni üretim tesisleri kurmayı planlarken üretimi de %29 arttırmayı planlıyordu. Pioneer Natural Resources Co. önümüzdeki yıl üretimini %25, EOG Resources ise
%10 üzerinde artırmayı planlıyordu. Ancak Kasım ayı sonundaki üretim kesintisine gidilmeyen OPEC toplantısının ardından
ABD’de hem petrol kuyularında ve platformlarında azalma hem de şirketlerin yatırım planlarında değişiklikler görüldü.
ABD’de Drilling Info Inc tarafından açıklanan verilere göre ABD’de Kasım ayında yeni petrol ve doğalgaz kuyusu için alınan ruhsatların sayısında %40’a varan bir düşüş görülmüştü. Baker Hughes’ın en son 29 Aralıkta yaptığı sayımlara göre ise ABD’de işleyen
petrol platformu sayısı 1840 ile bir önceki seneden 83 adet artış ancak önceki haftadan 35 adet düşüş göstermiş oldu. Bir önceki
haftalık sayımda platformların 18 adet azaldığını önceki hafta ise 27 adet azaldığını görmüştük. Kısacası düşük petrol fiyatları
ABD’de petrol çıkarma aktivitelerini azalma eğilimine girdiğini görüyoruz.
Platformlarda azalma varken, Enerji Bilgi Kurumu tarafından yayınlanan haftalık petrol envanter raporlarına göre ise stoklarda
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yatay seyir ve üretim seviyesinde pek de düşüş olmaması konusunda karışık görüşler mevcut. Goldman Sachs’in analizlerine göre geçtiğimiz haftalarda ABD’de son iki yıldır en çok sayıda petrol platformu çalışmayı durdurdu veya geçici olarak ara verdi; ancak bu platformların büyük bir çoğunluğu dikey makinalar, yani kaya gazı tesislerinde kullanılan yatay makinelerden değil. Dolayısıyla shale üretiminde düşüş görülmemesi doğal.
Ayrıca bazı büyük şirketler üretim metotlarının verimliliği sebebiyle düşük fiyatlara daha dirençli iken, bazıları ise düşük fiyatlardan daha sert etkileniyor. Exxon Mobil daha önceden 40 dolar seviyesinin bile kendilerini etkilemeyeceğini belirterek yatırımlarının devam ettiğini belirtmişti. Exxon Mobil Corp. ve Chevron Corp. entegre model (rafineri ile platformların bir arada kullanılması)
ile üretim yaptığından düşük fiyatlarından daha az etkilenerek 3. çeyrekte karlarını arttırdıklarını açıklamışlardı. Ancak bazı şirketler için tam tersi bir durum yaşanıyor. Örneğin BP bazı maliyet azaltma planları uygulayacağını ve araştırmaya ayrılan yatırımı
azaltacağını belirtmişti. Daha küçük çaplı şirketlerin ise karlılık konusunda daha da sıkıntıda olduğunu geçtiğimiz haftalarda düşen petrol platformu sayılarında görebiliyoruz.
Ancak ABD’de üretim bir miktar azalmış olmasına rağmen yüksek seviyede devam ediyor. EIA raporları incelendiğinde 1983 senesinden beri kaydedilen en yüksek seviye olan 9.14 milyon varil ile pik yapan ABD günlük petrol üretiminin senenin son haftasında 9.12 milyon seviyesine düştüğü görüldü. EIA raporlarına bakıldığında ABD’de 2014 senesi boyunca günlük üretim seviyesinde artış, Günlük üretimde Şubat ayındaki düşüşten sonra sene sonuna kadar devam eden artış, toplam stoklarda ise arz-talep
dengesi ile bağlantılı dalgalanmalar görülüyor.
Tablo 1: ABD Üretim ve Stoklar
Pe r i od

S t ok l ar dak i De ği ş i m

Topl am S t ok l ar

Or t al am a G ünl ük Ü r e t i m

Oc ak 2 0 1 4

+6.8 M Varil

363.8 M Varil

8.01 M Varil

Ş ubat 2 0 1 4

+9.5 M Varil

373.3 M Varil

7.59 M Varil

Mar t 2 0 1 4

+10.4 M Varil

383.7 M Varil

8.26 M Varil

N i s an 2 0 1 4

+9.5 M Varil

393.2 M Varil

8.54 M Varil

May ı s 2 0 1 4

+0.8 M Varil

394 M Varil

8.62 M Varil

H az i r an 2 0 1 4

-10.1 M Varil

383.9 M Varil

8.70 M Varil

Te m m uz 2 0 1 4

-14.2 M Varil

368.7 M Varil

8.72 M Varil

Ağus t os 2 0 1 4

-8.1 M Varil

360.6 M Varil

8.76 M Varil

E y l ül 2 0 1 4

+0.3 M Varil

360.9 M Varil

8.98 M Varil

Ekim 2014

+19.7 M Varil

382 M Varil

9.05 M Varil

K as ı m 2 0 1 4

-2 M Varil

380 M Varil

9.07 M Varil

Ar al ı k 2 0 1 4

+5 M Varil

386 M Varil

9.13 M Varil

Grafik 1: Toplam Stoklar

Grafik 2: Ortalama Günlük Üretim
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OPEC Ülkelerinin Petrol Krizi Karşısındaki Tutumu
OPEC’in kendi tahminlerine göre 2015 ilk çeyrekte OPEC’ten talep 28.4 milyon varil seviyesince olacak, yine OPEC’in tahminlerine
göre 2015 yılında OPEC’ten ortalama talep günlük 29.2 milyon varil civarı olacak. EIA’ya göre iaw OPEC ülkelerinden petrol talebi
2015 senesi ilk çeyreğinde günlük 28.8 milyon varil olacak. 2015 senesi ortalaması ise 29.3 milyon varil olacak. OPEC petrol üretimi Eylül ayında günlük 30.7 milyon varil ile son 13 ayın en yüksek seviyesinde kaydedilmişti. EIA’nın tahminleri OPEC’in Eylül ayı
günlük üretiminden 2.1 milyon varil düşük seviyede.
Üretim kesintisine gitmeyerek talep edilmesini tahmin ettiğinden fazlasını üretmeyi planlayan OPEC düşük fiyatların ABD’deki
üreticileri maliyetleri daha yüksek olduğu için OPEC ülkelerinden daha önce zora sokacağını düşünüyor. OPEC Genel Sekreteri
Abdalla El-Badri kaya gazı petrolünün %50’sinin bu fiyat seviyelerinde Pazar dışına itileceği yönünde görüş bildirmişti. Düşük küresel büyüme beklentileri, talep artış hızında yavaşlık ve arz fazlası sebebiyle petrol fiyatlarının son 4 yılın düşük seviyelerini test
etmesinin ardından bazı OPEC ülkelerinin Pazar paylarını korumak amacıyla fiyat indirimine gittiklerini gördük. Önce Suudi Arabistan, sonra da Irak, İran ve Kuveyt fiyatlarda indirimleri uygulayarak Pazar paylarını korumayı hedeflediler. Fiyat indirimleri Suudi Arabistan önderliğinde başlamıştı. OPEC ülkelerinin ve dünyanın en büyük petrol ihracatçısı Suudi Arabistan Asya ve Avrupa’ya
fiyat artırımı uygularken, üretimi son 31 yıldır en yüksek seviyede olan ve stoklarında artış görülen ABD’ye fiyat indirimi yaptı. Geçen sene petrol ihracatının %68’ini Asya’ya ve %19’unu ABD’ye yapan ve bu hamleyle ABD’deki Pazar payını artırmayı hedefleyen
Suudi Arabistan Pazar payı kaybetme riski görmediği Asya’ya ise fiyat artırımı ile petrol gelirlerini dengelemiş oluyordu. Geçen
sene petrol ihracatının %68’ini Asya’ya ve %19’unu ABD’ye yapan Suudi Arabistan, ABD piyasasına süreceği ucuz petrol ile halihazırda yüksek seviyelerde üretim yapan ancak talep tarafında üretim fazlasını karşılayamayan ABD’ye bir miktar penetre edebilir.
Suudi Arabistan, 1986 senesinde düşük petrol fiyatlarını desteklemek adına üçte ikilik üretim kesintisine gitmiş ve ardından diğer
üreticilere Pazar payı kaybettiğinden bütçe açıkları ile mücadele etmek zorunda kalmıştı. Dolayısıyla petrol fiyatlarının yine düşük
seyrettiği bugünlerde OPEC dışı ülkelerde görülen üretim artışı sebebi ile üretim kesintisine gitmekten çekinmişti. OPEC toplantısında da üretim kesintisini reddeden ve üretimi azaltmanın ABD’yle olan Pazar savaşında geri adım atmak anlamına geleceğini
belirten ülke idi.
OPEC’in Aralık ayı üretimi de 122 bin varillik azalma ile 30 milyon 289 bin varil olarak kaydedildi, ancak 30 milyon varillik kotanın
hala üzerinde. OPEC’in üretiminde azalma olmamasına rağmen, önemli olan küresel anlamda Pazar payında azalma olup olmadığı. Sonuç ola-rak, enerji ihtiyacı konusunda kendi kendine yetebilir seviyeye gelmeyi amaçlayan ABD’nin pazarını genişletmesi,
daha fazla üre-tim yapması ve hatta maliyet-fiyat dengelerinin elverdiği oranda petrol ihracatına başlaması konusunda teşvik
edici olabilir. Kasım Ayı’nda dünyanın en çok petrol tüketen ikinci ülkesi olan Çin’in Rusya’dan olan petrol ithalatı bir önceki yıla
göre %65 artarak, 3.31 milyon varil ile rekor seviyeye ulaştı. Suudi Arabistan’dan ithalat %5.9 düşüş gösterirken, İran’dan yapılan
ithalat da %2.6 azaldı. Çin geçtiğimiz sene dünyanın en çok petrol tüketen ikinci ülkesi idi, toplam günlük ithalatı ise 6.2 milyon
varil ile günlük 6.6 milyon varil petrol ithal eden ABD’den sonra ikinci sırada idi. Ayrıca Kasım ayında Japonya’nın 2010 senesinden
beri ilk defa ABD’den petrol ithal ettiğini gördük. Petrol ihtiyacının %33’ünü Suudi Arabistan’dan karşılayan Japonya Ekim ayında
ABD’den 300 bin varil petrol ithal etti. OPEC dışı üreticilerin de market payında artış görüldüğünü söyleyebiliriz.
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Piyasada Swing Producer statüsünü elinde bulunduran Suudi Arabistan hem OPEC ülkelerinin karar mekanizmasını elinde tutuyor hem de düşük petrol fiyatlarından en az etkilenen petrol üreticisi ülkelerden. Ancak durum bazı OPEC ve bazı OPEC dışı ülkeler için aynı değil. Venezuela, Rusya ve İran’da ekonomik problemler petrol fiyatlarındaki düşüşün ardından sıkıntı yaratabilecek
noktaya geldi.
Düşük petrol fiyatlarının Rusya, Venezuela ve İran üzerindeki etkisi ağır.
Üretim kesintisinin reddedildiği OPEC kararlarının ardından Lukoil Başkan Yardımcısı düşük petrol fiyatları sebebiyle Rusya’nın
petrol üretimini 2015’te azaltabileceğini tahmin ettiklerini dile getirmişti. Bir diğer Rus enerji şirketi petrolde 60 doların altını görmemiz ve düşük fiyatların devam etmesi durumunda üretimi 200 bin ila 300 bin varil arasında kısabileceklerini belirtmişti.
Rusya Maliye Bakanı da petrol fiyatlarının 60 doların altına inmesi durumunda Rusya ekonomisinin resesyona girmesinin kaçınılmaz olduğunu, petroldeki %30’luk gerilemenin Rusya ekonomisine 100 milyar dolara mal olduğunu belirtmişti. Bütçesinin büyük
bir kısmı petrol gelirlerine bağlı olan Rusya’da Haziran ayında düşüşe geçen petrol fiyatlarının Rublede değer kaybını da beraberinde getirdiğini ve Haziran ayında 30lu seviyelerde seyreden USDRUB paritesinin 79.51 seviyesine kadar yükseldiğini görmüştük.
Morgan Stanley’nin Rusya ve düşük petrol fiyatları için tahminleri şöyle: petrol fiyatlarındaki her on dolarlık düşüş petrol ve doğalgaz ihracatında 32.4 milyar dolarlık bir düşüş oluşturuyor ve bu GSYH’nın % 1.6’sına denk geliyor.
2014’ün son haftasında OPEC toplantısında üretim kesintisini en çok destekleyen ve düşük petrol fiyatlarında en çok etkilenmekte olan OPEC ülkelerinden Venezuela’nın resesyona girdiğini gördük. 2014 ilk çeyreğinde %4.8, ikinci çeyreğinde ise %4.9 küçülen
Venezuela üçüncü çeyrekte de %2.3 küçüldüğünü açıklarken, ülkede Kasım ayında %.63.5 oranında gerçekleşen enflasyon global
ekonomideki en yüksek enflasyon oranlarından biri.
Venezuela dünyadaki en geniş petrol rezervlerine sahip olan ülke, dolayısıyla bütçesi de petrol gelirlerine yüksek oranda bağımlı.
Haziran ayından beri düşüşte olan petrol fiyatları ülke ekonomisini oldukça olumsuz etkilemiş ve Venezuela OPEC toplantısında
üretim kesintisi yönünde oy kullanan ülkelerden biri idi. Ancak OPEC yetkilileri üretim kesintisinin ABD ile olan pazar mücadelesinde geri adım atmak anlamına geleceğini açıkça belirtmişlerdi.
Venezuela’nın azalmakta olan petrol ihracatının düşük fiyatlarla da birleştiğinde ülke ekonomisi için olumsuz etkisi aşikar iken,
yüksek seviyelerde olan enflasyon oranı da sıkıntıları katlayan bir faktör.
İran’da ise düşük petrol fiyatlarının etkisi benzer, bütçe dengesi ve cari açık konusunda sıkıntı yaşanması muhtemel. Araştırmalara göre petrol ihracatından elde edilen gelir ise %30 azalmış. Nükleer programı sebebiyle hali hazırda uygulanan ambargoların
yarattığı ekonomik çöküntüye petrol fiyatlarındaki düşüklük de eklendiğinde İran’ın bütçe dengesi konusunda sıkıntı yaşanması
kaçınılmaz gibi görünüyor.
Bunların yanı sıra Irak geçtiğimiz haftalarda petrol fiyatlarının 60 dolar civarı seyredeceğini öngördüğü bir 2015 bütçe planını
onayladı, Suudi Arabistan ise petrol gelirlerindeki azalmayla bağlantılı olarak daha geniş bir bütçe açığı beklediğini açıkladı. Irak
ayrıca düşük fiyatların devam etmesi durumunda OPEC’in müdahale etmesi gerekliliği doğabileceğini belirtmişti.
Kısacası OPEC’in ABD ile girdiği Pazar mücadelesi içerisinde bir çok OPEC ülkesinin maddi zarar gördüğü aşikar.
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Sene başından Haziran ayına kadar mevut jeopolitik risklere rağmen yatay seyreden petrol fiyatlarında Haziran ayında Irak’taki
IŞİD kaynaklı gerginlikler sebebiyle senenin en yüksek seviyelerini gördükten sonra neredeyse %50’ye varan bir düşüş gerçekleşti.

Grafik 1: BRENT—WTI Petrol Fiyatları

WTI—BRENT petrol makasında da BRENT ve WTI petrolün petrol krizinden farklı hızlarda ve şekillerde etkilenmeleri sebebiyle
dönem dönem sıkışma dönem dönem ise ayrışma görüldü. Makasta petrol fiyatlarının düşüşe geçtiği geçtiğimiz yaz aylarından
beri daralma gözleniyor. Makas Haziran 2014’te 8-9 dolar civarında iken şu an 4-5 dolar arasında.
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Sene başında yatay seyreden petrol fiyatları Haziran ayında özellikle Irak’ta yaşanan gerginlikler sebebiyle senenin en yüksek seviyelerini test ettikten sonra (BRENT Petrolü: 115,67, WTI Petrolü: 107,68) küresel yavaşlama ve küresel arz fazlası sebebiyle %50
civarında düşüş kaydetti. OPEC toplantısında üretim kesintisi kararının alınmaması ile aşağı yönlü hareketin iyice pekiştiği ve volatilitenin arttığı görüldü.
ABD ve OPEC, özellikle Suudi Arabistan, arasındaki pazar payı mücadelesi devam ederken, OPEC’ten gelen açıklamalara ve özellikle Suudi Arabistan’ın fiyatlarda ne seviyede olursa olsun üretmeye devam edeceği yönündeki söylemleri, daha küçük OPEC
ülkelerinde artan ekonomik sıkıntılar ve ABD’de de azalan petrol araştırma ve çıkarma aktiviteleri piyasada fiyat/pazar mücadelesinin etkilerini göstermeye başladığını kanıtlıyor.
ABD’de üretim yüksek seviyelerde seyrediyor olmasına rağmen, araştırmaya yapılan yatırımlarda azalma ve açılan yeni petrol
platformlarında düşüş görülüyor. Yani düşük fiyatlar yavaş yavaş ABD’li kaya gazı petrolü üreticilerini etkiliyor. Ancak fiyatları düşürerek ABD’deki üretimi azaltmak, fiyatların yükseldiği noktada ABD’yi tekrar üretime teşvik etmek demek, çünkü kaya gazından
petrol üreten teknoloji ABD’de mevcut ve fiyatlar maliyetleri karşıladığı oranda ABD’nin üretimini daha da artması muhtemel.
Küresel büyüme beklentilerinin düşüklüğü ve talep artış hızında yavaşlık ile ABD ve OPEC arasındaki Pazar payı mücadelesi ve
piyasadaki arz fazlası güvensizlik ve gerilim ortamıyla birleştiğinde fiyatlarda düşük seyrin devamına işaret ederken, OPEC ülkeleri
arasındaki anlaşmazlıklar ve ABD’li üreticilerin düşük fiyatlara ne kadar dayanabileceği fiyatlarda yukarı yönlü oluşması muhtemel
baskının zamanlamasını belirleyecek.

Piyasadaki mevcut dinamikler önümüzdeki sene petrol piyasasını OPEC dışı üretim seviyesinin, özellikle de ABD’deki kaya gazından petrol üretiminin seviyesinin belirleyeceğini gösteriyor. Goldman Sachs’e göre ABD OPEC’in ‘swing producer’ statüsünü elinden alıyor ve
OPEC küresel fiyatları belirleme gücünü ABD’li üreticilere kaybediyor.
Arz fazlası ve talep artışında yavaşlık petrol fiyatlarında 2015 senesinin ilk yarısında düşük seyrin devamına işaret ediyor. Ancak düşük
karlılık sebebiyle ABD’deki shale üretiminin askıya alınması olasılığı ile senenin ikinci yarısında petrol fiyatlarının yukarı yönlü baskılanması beklenebilir.
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Sermaye Piyasası Kurulu’nun “Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar” hakkında tebliğ uyarınca
yayımlanması zorunlu olan Uyarı notu:
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti,
yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum
ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.”
Bu rapordaki veri ve grafikler güvenilirliğine inandığımız kaynaklardan derlenmiş olup, raporda yer alan yorumlar sadece
ATIG YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.’nin görüşlerini yansıtmaktadır. Bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan yatırımlardan ATIG YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. sorumlu tutulamaz.
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