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Doğalgaz Temel-Teknik Görünüm
Bir önceki ABD stoklarının geçtiğimiz hafta Perşembe günü beklentilerin altında düşüş göstermesiyle doğalgazda aşağı yönlü
baskının arttığını görmüştük. Beklentiler 113 milyarlık bir düşüş kaydedilmesi yönünde iken stoklar 94 milyar geriledi ve talep
taraflı düşüklük belirtisi oluşturarak fiyatları aşağı yönlü baskıladı. 2.70 seviyesinin altına inen fiyatlar 2.7360 – 2.6090 bandından
işlem görmeye devam etti.
Raporlama haftası süresince üretim %0.8 artış göstermesine rağmen, tüketim de %3.3 artış göstermişti. Ancak bu seviye bir önceki yılın aynı dönemine göre %22.1 düşük seviyede idi. Bu hafta ABD stok verisi Enerji Bilgi Kurumu tarafından Perşembe günü
açıklanacak. Geçtiğimiz hafta ABD’de özellikle kuzeydoğu bölgesinde yaşanan düşük hava sıcaklıkları tüketimi arttırmış olabilir.
Ancak önümüzdeki hafta için hava tahminlerinin daha yüksek seviyelerde olması fiyatları aşağı yönlü baskılayan faktörlerden.
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2014 senesi başında düşük hava sıcaklıkları sebebiyle 2013 senesine göre düşük seviyelerde seyreden doğalgaz stokları ise önceki senenin aynı dönemine göre yüksek seviyede. ABD Enerji Bilgi Kurumu verilerine göre Aralık ayı sonunda stoklar son beş
yılın ortalamasının 69 milyar kübik fit altına yükselmişti. Yine EIA tahminlerine göre Mart ayı sonunda stokların 1,431 milyar kübik
fit seviyesinde olması bekleniyor. Sonuç olarak stoklar son beş yılın ortalamasının altında olmasına rağmen artış yönünde. Stoklardaki artış beklentisinin bir diğer sebebi de üretimde görülmesi tahmin edilen artış. Enerji Bilgi Kurumu bu sene genel anlamda
daha yüksek seviyelerde üretim ve ısınma bazlı doğalgaz talebinde düşüş ancak toplam doğalgaz tüketiminde artış bekliyor.
ABD’de üretimin bu sene %5.5 artış ile günlük 74.26 milyar kübik fite yükselmesi bekleniyor.
Geçtiğimiz hafta 113 milyarlık düşüş beklentisinin altında 94 milyar düşüş gösteren ABD stok verileri Enerji Bilgi Kurumu tarafından
Perşembe günü açıklanacak. Doğalgaz fiyatlarında volatilite yaşanması 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.

Doğalgaz Teknik Görünüm
2014 senesinin başından beri düşen trend içerisinde olan ve kısa vadede oluşan üçgeni aşağı yönlü kırarak aşağıda üçgen hedefine
kadar düşüş gösteren doğalgaz fiyatları yukarı yönlü oluşabilecek tepki hareketlerinde 2.75 seviyesindeki düzeltme seviyesinin üzerinde 2.85 ve 3.11 seviyelerine doğru hareket edebilir. Bu seviyelerin üzerinde ise kısa vadede oluşan düşen kanalın üst bandı 3.22
seviyesi direnç oluşturabilir.
Aşağı yönlü hareketlerde ise 2.67 Fibo seviyesi ve 50 saatlik üssel hareketli ortalamanın altında ise saatlik grafikte 22 Ocak tarihinden beri oluşan düşen trendin alt kanalı 2.58 seviyesi destek olarak kullanılabilir. Aşağı yönlü hareketin devamında ise 2.54 ve 2.42
seviyelerindeki Fibonacci seviyeleri destek oluşturabilir.
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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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