26 Mart 2015

ABD Stok Verileri Öncesinde Doğalgaz Temel-Teknik Görünüm
Enerji Bilgi Kurumu’nun 18 Mart ile biten haftaya dair yayınladığı raporuna göre ABD’de doğalgaz üretimi önceki haftaya oranla
%0.5 artış gösterdi. Bir önceki yılın aynı dönemine göre ise %9 artış kaydedildi. Tüketim ise sehayat sezonu arası olması sebebiyle düşüşte idi. Toplam tüketim %16.9 oranında düşüş gösterirken, önceki yılın aynı haftasına göre ise %11 düşük seviyede
gerçekleşti.
EIA’nın Mart ayı kısa vadeli enerji görünümü raporuna göre 2014 senesinde toplam doğalgaz üretimi %6.1 seviyesinde artış
gösterdi, bu artış 2011 senesinden beri en yüksek artış olarak kaydedildi. 2015 senesi içerisinde ise Ocak ve Şubat ayında geçen birkaç soğuk hafta sebebiyle üretimde dönemsel düşüşler görüldü, ancak üretim yapılan platformların sayısında azalmaya
rağmen verimlilikte artış görülmesi sebebiyle, Mart ayı raporunda 2015 ve 2016 senesi üretim tahminleri bir önceki ayın raporuna göre günlük bir milyar küp yukarı yönlü revize edildi. Verimlilikte artış ve petrol üretiminde yavaşlayan ancak devam eden
artışın doğalgaz üretiminde artışı da desteklemesi bekleniyor. Üretimin 2015’te %3.8, 2016’da ise %2.2 artış göstermesi bekleniyor.
Tablo 1: ABD’de Çalışan Doğalgaz Platformları

Kaynak: ABD Enerji Bilgi Kurumu

Baker Hughes verilerine göre 20 Mart ile biten haftada çalışmakta olan doğalgaz platformlarında bir önceki haftaya göre 15
adet düşüş görüldü ve toplam sayı 242 seviyesine düştü. Bir önceki yılın aynı döneminde ise toplam sayı 326 idi ve platformlar
senelik bazda 84 adet düşüş gösterdi.
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Orta-uzun vadede arz-talep dengelerine bakacak olursak; Enerji Bilgi Kurumu, 2015 ve 2016 senesi için doğalgaz tüketim tahminlerini 2014’te yapılan tahminlere göre de yükseltti ve 2014’te 73.5 milyar küp olan tahminler 2015 için 75.7 milyar küpe, 2016 için ise
76.2 milyar küpe revize edildi. 2015 ve 2016’da endüstri ve elektrik sektörlerinde beklenen talep artışı ve hanelerde talepte düşüş
bekleniyor, ancak talep artışının büyük bir bölümünün endüstriden gelmesi bekleniyor.
Önceki senenin soğuk geçen kışı sebebiyle Nisan 2014’te stoklar son beş yılın averajının 1000 milyar küp aşağısında idi, ancak artan
üretim sebebiyle envanterler Şubat ayı ortasında kısa bir süreliğine beş yıllık averajın üzerine çıktı. Son haftalardaki soğuk havalar
sebebiyle averajın altına inen stokların EIA tarafından Mart sonunda neredeyse beş yıllık averaj seviyesinde ve geçen yılın aynı döneminin 730 milyar küp üzerinde olması bekleniyor. Şubat ayı sonunda 1,710 milyar küp ile önceki yılın seviyesinin %40 (492 milyar
küp) üzerinde ve son beş yılın averajının %8 altında (143 milyar küp) olan stokların Mart ayı sonunda 1,587 milyar küp seviyesinde
olması bekleniyor.
Bir önceki ABD stoklarının geçtiğimiz hafta Perşembe günü beklentilerin bir miktar altında düşüş göstermesine rağmen doğalgazda
aşağı yönlü baskı oluştuğunu görmüştük. Stoklar 50 milyarlık düşüş beklentisine karşılık 45 milyar düşüş göstermişti. Hafta başında
2,69 seviyesine kadar düşen fiyatlar 2.81’e kadar yükseldi ancak stok verisi öncesinde 2,70’li seviyelerde yatay fiyatlanıyor.

Grafik 1: ABD Doğalgaz Stokları
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Bu hafta ABD stok verileri Enerji Bilgi Kurumu tarafından bugün TSİ 16:30’da açıklanacak. Beklenti stokların 10 milyar küp artış göstermesi
yönünde.

Doğalgaz Teknik Görünüm

2014 senesinin başından beri düşen trend içerisinde olan doğalgaz fiyatlarında günlük grafikte kısa vadedeki sıkışma sebebiyle 2,70
seviyesinin altında kalıcı olunması durumunda 2,54-2.57 bandı ve daha aşağıdaki hedef seviyesi 2,26 takip edilebilir. Düşen kanalın
ara bandı 2.58; alt bant ise 2.40 seviyesinde.

Yukarıda ise 2,80’in üzerinde 2,94 seviyesi hedef olabilir. Son tepe seviyesi ve Fibo seviyesi olan 3,03’ün ise güçlü direnç oluşturduğu görülüyor.
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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.

ATIG YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Barbaros Mah. Al Zambak Sok. No:2
Varyap Meridyan Sitesi A Blok Kat:16
Batı Ataşehir İstanbul/Türkiye

