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BRENT/WTI

Petrol fiyatları hakkındaki birkaç önemli gelişmeye dikkat çekmekte fayda var:

1.Bloomberg

Emtia Endeksi yüzde 0,4’lük bir düşüş ile 5 gün sürekli düşerken bu

Ağustos’tan bu yana yaşanan en uzun gerileme ile kayıtlara geçti.
2.Üç

yıldan bu yana ilk kez 2 dolar altına gerileyen Doğalgaz fiyatları Petrol fi-

yatları üzerinde çok olumsuz etki etmekte. Doğalgaz/petrol fiyat ilişkisi göz
önüne alındığında düşük Doğalgaz fiyatlarına rağmen Petrol fiyatları kolay ko-

lay yukarı gidemez.
3.Petrol

fiyatları üzerinde çok fazla etki etmeyeceğini düşündüğüm ama yoruma

açık olan bir gelişme de ABD Hazinesi’nin ‘stratejik rezerv’lerinden ham petrol
satma kararı. Neden bu düşük fiyatlarda almak varken satıyorlar sorusunun
cevabı:
A.Fiyatlar
B-Bütçe

daha da düşebilir;

açığına yardımcı olması hasebi olabilir.

5 Ekim tarihli ‘Bu Hafta Piyasalar’da’ raporumuzda Brent USD 50/varil üzerind e
işlem görürken uyarılarımı 42-43 USD seviyelerine düşebileceği yönünde yapmıştım.
USD 48,52/varil üzerine gelmedikçe teknik olarak da ‘buy’ vermiyor.
Okan BÖKE

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.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun “Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar” hakkında tebliğ uyarınca yayımlanması zorunlu olan Uyarı notu:
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.
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.”
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