2 Mart 2015

Petrol Piyasası Haftalık Temel ve Teknik Görünüm (2 - 6 Mart 2015)
Geçtiğimiz hafta BRENT petrol fiyatlarında üç haftalık çıkışın ardından kaydedilen düşüşün bir sonraki haftaya taşınmadığını ve
kalıcı olmadığını gördük. Arz fazlasının devam ettiği piyasada talepte de kayda değer artış görülmemesine rağmen BRENT petrol
fiyatlarında haftalık çıkış kaydedildi. WTI fiyatlarında ise ikinci haftalık düşüşün kaydedildiğini gördük.
Petrol fiyatlarında dip seviyesinin görüldüğü ve yükselişin kalıcı olacağı yönündeki spekülasyonlar sebebiyle yukarı yönlü hareket
üç hafta boyunca devamlılık kazanırken son iki haftadır haftalık bazda incelendiğinde BRENT petrol fiyatlarının yatayda kaldığı
görülüyor. WTI petrolde ise yedi haftadır beklentilerin üzerinde artış gösteren petrol stokları verileriyle birlikte aşağı yönlü baskının daha yüksek olduğundan bahsedilebilir. 12-13 dolara kadar açılan WTI-BRENT makası da iki benchmark arasındaki aşağı yönlü baskının farkını gösteriyor.
Küresel arz-talep dinamiklerinin yanı sıra ABD’de devam eden grev ve üretim kapasitesini etkileme olasılığı piyasada gerginliği
arttırıyor. ABD’de 1980’lerden beri görülen en kapsamlı ve uzun rafineri grevi yaklaşık bir aydır devam ediyor. Greve katılan 6550
sendikalı rafineri çalışanı ve 15 platform 12 rafineriyi kapsamına alarak yerel üretim kapasitesinin beşte birini etkileyebilecek grev
konusunda petrol şirketleri ve sendika arasında görüşmeler devam ediyor olsa da henüz herhangi bir sonuca varılmış değil. Önceki hafta gerçekleşen buluşmalarda herhangi bir çözüm üretilememişti. Unites Steel Workers (USW) sendikası ile Shell arasında
gerçekleşen görüşmeler sonuç vermemişti ve bir sonraki görüşme için tarih belirlenmediği bildirildi. Sendika görüşmelere açık
olduğunu belirtti.
ABD’de de azalmakta olan petrol platformları ve global çapta yatırımlarda görülen azalma üretimde de düşüş beklentisini birlikte
getirdiğinden, yani piyasada ABD’deki kaya gazından petrol üreten ve geçtiğimiz aylarda birçoğu yatırımlarında kesinti ve tasarruf
planları açıklayan şirketlerin karlılıktaki düşüşü daha fazla kaldıramayacağı ve üretimde de kesintiye gideceği beklentisinin fiyatlarda oluşan yukarı yönlü hareketi desteklediğini, ancak ardı ardına stoklarda artış belirten petrol raporlarının ve bir taraftan da
OPEC tarafında üretimin kota üzeri seviyelerde devam ediyor olduğu haberleri ile petrol fiyatlarında çıkışın sert bir şekilde gerçekleşemediğini ve piyasadaki spekülatif haberlerin de etkisiyle zaman zaman fiyatların yön arayışı içerisine girdiğini görüyoruz.
Aylık bazda bakıldığında ise petrol fiyatları Haziran 2014’ten beri görülen düşüş içerisinde yedi ay sonra ilk aylık kazanca doğru
ilerlemeye devam ediyor. Geçtiğimiz haftanın kapanış seviyesi baz alındığından Ocak ayı ortasından beri petrol fiyatlarındaki yukarı yönlü hareket %22 seviyesinde.
BRENT petrol haftayı 59.97 seviyesinden açtı ve 62.14 seviyesinden %3.49 kazanç ile kapattı. WTI petrol ise haftayı 50.78 seviyesinden açtı ve 49.40 seviyesinden %2.72 düşüş ile kapattı. Hafta başında iki günlük kazanç kaydeden BRENT petrol fiyatlarının
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Salı günü 58.06 seviyesi ile haftanın en düşük seviyesini test ettikten sonra Çarşamba günü yayınlanan ve petrol stoklarında yedinci haftalık artışa ve ABD’de hala artmakta olan üretime işaret eden Enerji Bilgi Kurumu raporunun ardından gelen düşüşün
tepki hareketi ile 62.12 seviyesine kadar yükselerek haftanın en yüksek seviyesini test etti. Hafta başında iki günlük düşüş kaydeden WTI petrolde ise Pazartesi günü 48.68 seviyesi ile haftanın en düşük seviyesi test edildikten sonra Çarşamba günü gelen EIA
raporunun ardından 51.26 seviyesi ile haftanın en yüksek seviyesi test edildi.
Mevcut piyasa dengeleri içerisinde fiyatlamaların nasıl bir ivme kazanacağı tartışılıyor. Sonuç olarak petrol fiyatlarını sert düşüşe
iten sebepler küresel büyüme beklentilerindeki düşüklük ile talep artış hızındaki yavaşlık artı artan üretim seviyesi sonucu oluşan
arz fazlası ve ABD/OPEC arasındaki pazar mücadelesi idi.

Peki Haziran 2014’ten beri yedi aylık süreçte petrol fiyatlarındaki düşüş devam ettikçe petrol piyasasında neler oldu?
Petrol şirketlerinden tasarruf planları, işten çıkarmalar ve kapsamlı maliyet azaltma hareketleri, enerji hisselerinde düşüş,
ABD’deki sondaj kulelerinin sayısında Kasım ayı sonundan beri düşüş ve son üç yılın en düşük seviyelerine gerileme, OPEC ülkelerinden ardı ardına gelen fiyat indirimleri ve Pazar payını kaptırmama mücadelesi.
Ancak bütün bunlar oluyorken, hatta ABD’deki petrol çıkarma maliyetleri OPEC ülkelerine göre daha yüksek olan kayagazı petrol
üreticilerinin karlılığında azalma görülmesine rağmen, ABD’nin günlük petrol üretiminin artmaya devam etti ve kayıtların tutulduğu 1980 senelerinden beri en yüksek seviyelere ulaştı. Hatta ve hatta ABD’de bazı şirketleri petrol ihracatı yapmak üzere gerekli
regülasyonları gerçekleştirdiğini ve Obama yönetiminin petrol üretimini arttırmak üzere off-shore petrol çıkarmaya dair düzenlemeleri ajandasına aldığını gördük. Kısacası beklendiği gibi düşük fiyatlar ABD’deki petrol üretimini durduramadı ve şirketlerde
sıkıntı yaşansa ve kaya gazı üreticileri OPEC üreticilerine oranla daha yüksek maliyetlere sahip olsa da üretim yüksek seviyede
devam ediyor. Geçtiğimiz hafta yayınlanan Enerji Bilgi Kurumu haftalık petrol raporunda ABD’deki günlük üretim 9.285 milyon
varil olarak kaydedildi. Bu üretim seviyesi azalan petrol platformları ve azalan yatırımlara rağmen düşen fiyatların henüz üretimi
durduramadığını gösteriyor.
ABD’li shale üreticilerinin petrol krizinden daha çok ve daha çabuk etkilenmesinin beklenmesinin ardındaki ana sebep shale teknolojisinin OPEC üreticilerine göre daha pahalı bir yöntem olması. Dolayısıyla düşük fiyatların karlılığı hızlı bir şekilde etkilemesi
doğal. Çoğunluğu ABD merkezli olan uluslararası petrol şirketlerinin Kasım ayından beri neredeyse 40 milyar dolara varan tasarruf planları açıkladıklarını gördük. Geçtiğimiz haftalarda Schlumberger, Baker Hughes, Continental, ConocoPhillips, Apache
Corp.ve Shell’den sonra BP de bütçe kesintisine gidebileceklerini belirtmişti. Ancak shale teknolojisinin en büyük avantajı üretime
başlama aşaması ile son ürüne ulaşma aşaması arasından uzun süre olmaması ve üretimi durdurma/tekrar başlatma işleminin
diğer yöntemlere göre çok pahalı olmaması.

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.

OPEC tarafında üretim yüksek seviyede devam ediyor.
Grafik 1: Bloomberg Tahmini OPEC Üretimi
Piyasada yaklaşık 2 milyon varillik arz fazlası mevcut iken, OPEC
üretimi kısıntıya gidilmeyen 30 milyon kotası üzerinde devam
ediyor. Bloomberg tahminlerine göre Ocak ayı OPEC üretimi
30.905 milyon seviyesinde idi.
Geçtiğimiz hafta Suudi Arabistan petrol bakanı El-Naimi petrol
piyasasında artık sakin bir görünüm olduğu ve petrol talebinin
artışta olduğu yönünde açıklamalar yaptı.

Baker Hughes verilerine göre ABD’de 20 Şubat ile biten haftada çalışmakta olan petrol platformları 43 adet düşüş göstererek
toplam 1267 seviyesine indi. Önceki senenin aynı dönemine göre 502 adet düşüşe denk gelen bu veriler, ABD’de artmakta olan
petrol üretimine rağmen petrol çıkarma aktivitelerinde azalmaya işaret ediyor, fakat yine de bu düşüşte azalma olduğunu görüyoruz. Fiyatların yukarı yönlü gidişatı ABD’deki karlılığı da bir miktar arttırdığı düşünülebilir. Öte yandan platformlarda düşüş olsa
bile geçtiğimiz hafta yayınlanan Enerji Bilgi Kurumu haftalık petrol raporunda ABD’deki günlük üretim 9.285 milyon varil olarak
kaydedildi.
Goldman Sachs verilerine göre ise ABD’de son iki yıldır en çok sayıda petrol platformu çalışmayı durdurdu, veya geçici olarak ara
verdi; ancak bu platformların büyük bir çoğunluğu dikey platformlar, yani kaya gazı tesislerinde yaygın olarak kullanılan yatay
platformlardan değil. Dolayısıyla shale üretiminde düşüş görülmemesi doğal. ABD’de petrol ihracatı da artan bir eğilim içerisinde.
Yatırımların üretimi azaltması beklenirken, bir taraftan da küresel talebin görünümü üzerine tartışmalar devam ediyor. Petrol
fiyatlarının düşen trende girmesinin ardından Uluslararası Enerji Ajansı önümüzdeki yıllarda petrol talebindeki artışın 2009’dan
beri en düşük seviyelerde beklendiğini açıklamıştı. Küresel çapta, ve özellikle Çin bazlı talepte gerileme bu beklentinin ana sebebi.
Ekonomik aktiviteyi canlandırma ve büyüme hedeflerini tutturma konusunda sıkıntı yaşanan Çin dünyanın en çok petrol tüketen
ikinci ülkesi. Konut sektöründeki sıkıntılar Ocak ayında Konut Fiyatlarındaki %5.1’lik rekor düşüşün ardından iyice alevlenen ve
Merkez Bankası’nın genişlemeci adımlarla ekonomik aktiviteyi canlandırmaya çalıştığı Çin için geçen hafta S&P büyüme beklentisini %7.1’den % 6.9’a, 2016 senesi için ise %6.7’den %6.6’ya indirdi. Çin’in resmi büyüme hedefi ise %7.5 seviyesinde. Çin’deki büyüme endişeleri genel anlamda emtia piyasasını aşağı yönlü baskılarken, petrol fiyatlarındaki ise arz fazlası kaynaklı aşağı yönlü
baskıyı daha da arttırdığını gördük. Uluslararası Enerji Ajansı Baş ekonomisti Fatih Birol 2015 senesinde petrol piyasasında yatırımlarda %15’lik düşüş (100 milyar dolar) beklediğini belirtmişti. Ayrıca yatırımlardaki azalmanın uzun dönemde üretimi düşüşe
itse dahi kısa vadede üretimde düşüş veya tüketimde artış gerçekleşmesi fiyatları yukarı yönlü baskılayabilecek faktör.
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Kısacası piyasadaki petrol fiyatlarının yönüne dair karmaşık öngörülerin oluşturduğu güvensizlik piyasanın kısa vadede nasıl şekilleneceğini daha da tahmin edilemez duruma getiriyor. Önceki hafta kaydedilen haftalık düşüşün devam etmediğini ancak ardından gelen
tepkinin de sınırlı olduğunu gördük ve petrol fiyatları iki haftadır yataya almış durumda. Genel anlamda arz fazlası ve talepte düşüklük
devam ediyor ve aşağı yönlü baskı fundamental anlamda sürüyor, ancak yatırımların azalması ve karlılık oranlarında düşüş üretimde
azalmaya sebep olarak arz yönlü kısıntı ile fiyatları yukarı yönlü baskılamaya devam ediyor.
Geçen hafta açıklanan Enerji Bilgi Kurumu raporuna göre Amerika’da ham petrol stokları 7.78.4 milyon varil artış, benzin stokları
ise 3.1 milyon varil düşüş gösterdi. Beklentiler ham petrol stoklarında 4.7 milyon varillik bir artış yönünde idi. Stoklarda artış yedinci haftalık artış olarak kaydedildi ve toplamda 434.1 milyon varile ulaşmış oldu, rafinerilerin kullanım oranı ise bir önceki haftadan %1.3 düşüş ile %87.4 olarak kaydedildi. Üretim seviyesi günlük 9.285 milyon varil ile kayıtların tutulduğu 1980 senesinden
beri en yüksek seviye olarak kaydedildi.
Tablo 1: Amerika Üretim—Stok Verileri:
Tar i h

S t o k l ar d ak i De ği ş i m

To p l am S t o k l ar

G ünl ük Ü r e ti m

12.24.2014

7.28 M Varil

387.7 M Varil

9.13 M Varil

R af i n e r i K ap as i t e
93.5%

12.31.2014

-1.75 M Varil

386 M Varil

9.12 M Varil

94.4%

01.07.2015

-3.06 M Varil

382 M Varil

9.129 M Varil

93.9%

1.14.2014

5.4 M Varil

387.8 M Varil

9.192 M Varil

0.91%

1.22.2015

10.071 M Varil

397.9 M Varil

9.186 M Varil

85.5%

1.28.2014

8.9 M Varil

406.7 M Varil

9.21 M Varil

0.88%

02.04.2015

6.33 M Varil

413 M Varil

9.18 M Varil

89.9%

02.12.2015

4.9 M Varil

418 M Varil

9.22 M Varil

0,9

02.19.2015

7.72 M Varil

426 M Varil

9.28 M Varil

88.7%

02.20.2015

8.4 M Varil

434.1 M Varil

9.285 M Varil

87.4%

Sonuç olarak;
Haziran ayından beri düşüşte olan BRENT ve WTI petrol fiyatları geçtiğimiz hafta üç haftalık çıkıştan sonra kaydedilen ilk haftalık düşüşün ardından yine çıkışta idi. BRENT petrol %3.49 artış, WTI petrol ise %2.72 düşüş kaydetti.
Düşük fiyatlara rağmen düşük talep sebebiyle küresel çaptaki arz fazlası devam ediyor. Küresel büyüme görünümü ve talep artış hızındaki yavaşlık fiyatlarda düşük seyrin devamına ancak ABD’de azalan petrol platformları ile kaya gazı üretiminin de ilerleyen aylarda
azalacağı beklentisi petrol fiyatlarında yukarı yönlü hareketi destekliyor. ABD’de bir aydır devam eden grev ise fiyatlardaki yukarı yönlü
baskıyı destekliyor. Ancak petrol fiyatlarında iki haftadır yatay hareketin görüldüğü ve aşağı veya yukarı hareketlerin sınırlı olduğu görülüyor.
Ancak yatırımlarda ve platform sayılarında azalmaya rağmen ABD’de üretim şu an yüksek seviyede devam ediyor. Geçen hafta yayınlanan EIA raporu Amerika’da yüksek seviyede üretim ve stoklarda artışa işaret etti. Azalan platformların büyük bir çoğunluğu ise dikey
makinalardan, yani kaya gazı tesislerinde kullanılan yatay makinelerden değil ve platform sayılarında azalmaya rağmen üretimin artış
göstermesi bu durumlar açıklanabilir.
Piyasada volatilite oldukça yüksek iken, uzun-orta vadede fiyatlama görünümü için özellikle ABD’deki üretim ve OPEC-OPEC dışı üreticilerin oluşturduğu arz-talep dengeleri dikkatle izlenmeli.
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Global veri takvimine bakacak olursak; geçtiğimiz hafta ABD’de takip edilen en önemli veriler Enflasyon ve Dayanıklı Malların Siparişleri verileri idi. Ayrıca Şuan ki Ev Satışları, Mevcut Konut Satışları, Yeni Ev Satışları ve Beklemedeki Ev Satışları gibi konut sektörü
verileri ile, Hizmetler PMI ve Tüketici Şartları verileri takip edildi. Ayrıca 4. Çeyrek Büyüme verisi izlendi. Almanya’da GDP, ve TÜFE
verileri ile, Euro Bölgesi’nde TÜFE verileri takip edildi. Çin’de HSBC İmalat PMI, Japonya’da ise TÜFE, İşsizlik Oranı, Sanayi Üretimi
ve Perakende Satışlar verileri açıklandı.
ABD tarafında enflasyon rakamları beklentilerin üzerinde artış göstererek çekirdek enflasyon aylık bazda ocak ayında %0,2 olarak
açıklandı. Ancak bir başka önemli veri seti olan Dayanıklı Malların Siparişleri ise 0,5% olan piyasa beklentisinin altında %0,3 olarak
açıklandı. ABD’de Konut Sektörü verileri genel anlamda olumsuz idi. Mevcut Konut Satışları %4.9, Yeni Ev Satışları ise %0.2 düşüş
gösterdi.
Önceki ay 49.5 seviyesi ile 50’nin altında kalan Çin HSBC PMI yeniden 50’nin üzerine çıktı ve 50.1 seviyesinde açıklandı.
Almanya’da GDP %1.5’lik beklentilerin üzerinde %1.6 artış gösterirken, İşsizlik ise beklentiler dahilinde %6.5 olarak açıklandı.
Enflasyon ise beklentilerin üzerinde aylık bazda %0.9, yıllık bazda ise %0.1 artış gösterdi.
Japonya’da konut satışları ve perakende satışlar daralma gösterirken TÜFE rakamları beklentilere paralel geldi. Japonya’da Tüketici Fiyatları Endeksi Ocak ayında yıllık bazda %2.2 artış gösterdi. Artış Aralık ayında %2.5, Ocak ayı için piyasa beklentisi ise %2.3
seviyesinde idi. TÜFEnin Ocak ayındaki artışı Mart 2014 ayından bu yana kaydedilen en düşük artış oldu. Endüstriyel üretimde ise
beklentilerin oldukça üzerinde bir büyüme var. Satışlarda görülen gerileme Japonya’da tüketim bazlı problemin altını çizdi.
Euro Bölgesi’nde TÜFE aylık bazda beklentiler dahilinde %1.6 düşüş gösterdi, Çekirdek TÜFE ise %1.9 düşüş gösterdi. Yıllık bazda
TÜFE ise beklentiler dahilinde %0.6 düşüş gösterdi.
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BRENT Petrol Teknik Görünüm:

61.83 Fibonacci direncinin üzerinde fiyatlanan BRENT fiyatlarında yukarı yönlü hareketin devamında 63.30 ve 65 düzeltme seviyeleri direnç olarak öne çıkabilir. Yukarıda ise 65.90 ve 67.80 seviyeleri takip edilebilir.
Aşağı yönlü hareketlerde ise yukarı yönlü kanalın alt bandı 60.80 seviyesinin altında 59.52 ve 48.48 seviyeleri destek seviyesi olarak takip edilebilir.

Grafik 1: BRENT Petrol Teknik Görünüm:
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WTI Petrol Teknik Görünüm:

Yukarı yönlü kanalın alt bandı seviyesinde fiyatlanan WTI petrolde yukarı yönlü hareket oluşması durumunda 51.51
seviyesi üzerinde 53.80 ve 57.48 seviyeleri takip edilebilecek direnç seviyeleri.
Aşağı yönlü hareketin devamında ise 48.82 seviyesinin altında 47.80 ve 46.70 seviyeleri destek seviyesi olarak takip
edilebilir.

Grafik 1: WTI Petrol Teknik Görünüm:
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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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