9 Şubat 2015

Petrol Piyasası Haftalık Temel ve Teknik Görünüm (9—13 Şubat 2015)
Geçtiğimiz hafta petrol fiyatları ikinci haftalık kazancı kaydetti. Yedi ay sonra ilk aylık kazanca ilerleyen fiyatlarla petrol fiyatlarının
dip seviyesini gördüğünü ve dönüş hareketini gerçekleştirdiği yönünde oluşan algı sebebiyle yukarı yönlü baskı desteklendi ve
WTI Petrolü haftayı 52.14 seviyesinden %9.33 kazançla, BRENT petrolü ise haftayı 58.07 seviyesinden %12.87 kazançla kapattı.

Ancak mevcut piyasa dengeleri içerisinde bu yükseliş hareketinin ne kadar devam edeceği ve devam etse bile nasıl 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. Fiyatlar düştükçe dünya genelinde petrol şirketlerinin zor durumda kaldığını, enerji hisselerinde düşüş yaşandığını ve ABD’deki sondaj kulelerinin Kasım ayı sonunda gerçekleşen ve üretim kotasında kesintiye gitmenin reddedildiği OPEC toplantısından sonra her hafta
düşüş göstererek son üç yılın en düşük seviyelerine gerilediğini gördük. 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 gittikçe artarak rekor seviyelere ulaştığını, hatta bazı şirketlerin petrol ihracatı yapmak üzere gerekli regülasyonları gerçekleştirdiğini ve Obama yönetiminin petrol üretimini arttırmak üzere off-shore petrol çıkarmaya dair düzenlemeleri ajandasına aldığını gördük.
Kaya gazı üreticileri OPEC üreticilerine oranla daha yüksek maliyetlere sahip olmalarına rağmen düşük fiyatlar üretim artışını durduramıyor. ABD’de üretim yüksek seviyede devam ediyor. Geçtiğimiz hafta yayınlanan Enerji Bilgi Kurumu haftalık petrol raporunda ABD’deki günlük üretim 9.18 milyon varil olarak kaydedildi. Kurumun kayıtları tuttuğu 1980’lerden beri en yüksek seviye
olarak kaydedilen bu veri azalan petrol platformları ve azalan yatırımlara rağmen düşen fiyatların henüz üretimi durduramadığını
gösteriyor.
Geçtiğimiz hafta OPEC delegelerinin açıklamaları da petrol fiyatlarındaki yükselişi kesin ve kalıcı bir yükseliş olarak algılamamak
gerektiği yönünde idi. Hatta OPEC yetkilileri geçen haftanın fiyat hareketlerini değerlendirerek petrol fiyatlarının 30-35 dolar seviyesine inmeyeceğinin garantisini veremeyeceklerini söylediler. Ayrıca 2015 senesi ilk ve ikinci çeyreğinde zayıf talep sebebiyle
aşağı yönlü baskının sürebileceğini düşündüklerini belirttiler.
OPEC’in Ocak ayı üretimi de Irak, Suudi Arabistan ve Angola’da artan üretim sebebiyle küresel arz fazlası içerisinde Aralık ayına
göre günlük 483 bin varil artış ile günlük 30.905 milyon varil seviyesine ulaştı. OPEC genel sekreteri El Badri de OPEC’ üretiminin
Haziran ayında yapılacak toplantıya kadar mevcut seviyede devam edeceğini yinelemişti.
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Kısacası piyasada oluşan petrol fiyatları yükselişte algısının yukarı yönlü hareketi ne kadar destekleyebileceği bir merak konusu.
Çünkü 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
edebilir. Fakat ABD2li üreticilerin üretiminde düşük fiyatlar sebebiyle azalma görülse dahi, kayagazı üretiminde kullanılan teknolojinin kısa süre içerisinde durdurulup tekrar başlatılabilen bir yöntem olması sebebiyle fiyatların yukarı yönlü harekete devam
etmesi aynı zamanda ABD’de üretimin daha da artması anlamına gelebilir.

ABD’de petrol çıkarma aktiviteleri:
Geçtiğimiz hafta yayınlanan Enerji Bilgi Kurumu haftalık petrol raporunda ABD’deki günlük üretim 9.18 milyon varil olarak kaydedildi. Baker Hughes verilerine göre ise ABD’de 30 Ocak ile biten haftada çalışmakta olan petrol platformları 87 adet düşüş göstererek toplam 1456 seviyesine indi. Önceki senenin aynı dönemine göre 315 adet düşüşe denk gelen bu veriler, ABD’de artmakta
olan petrol üretimine rağmen petrol çıkarma aktivitelerinde azalmaya işaret ediyor. 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 makinalar, yani kaya gazı tesislerinde kullanılan yatay makinelerden değil. Dolayısıyla shale üretiminde düşüş
görülmemesi doğal. ABD’de petrol ihracatı da artan bir eğilim içerisinde.
Ancak ABD’li petrol şirketlerinin tasarruf planlarına her gün bir yenisi ekleniyor. Geçtiğimiz hafta, Schlumberger, Baker Hughes,
Continental, ConocoPhillips, Apache Corp.ve Shell’den sonra BP de bütçe kesintisine gidebileceklerini belirtti. Ancak geçtiğimiz
hafta S&P500 enerji endeksinde petrol fiyatlarındaki artışla paralel kazanç elde edildi.
Grafik 1: S&P 500 Enerji Hisseleri

Ancak geçtiğimiz hafta fiyatları yukarı yönlü baskılayan bir başka sebep de ABD’de rafinerilerde 1980’den beri, en geniş çaplı
grevin başlatılması idi. 200’den fazla rafineri ve terminalin çalışanlarını temsil eden Sendika Pazar günü 9 farklı rafineride
grev başlattı, bu rafinerilerin toplam kapasitesi ülke genelinde
%10’a denk geliyor. Salı günü bir rafinerinin çalışmayı tamamen durdurduğunu gördük. Grevdeki rafinerilerin günlük üretimi Bloomberg tahminlerine göre 1.82 milyon varil civarında,
ve üretimde düşüşün görülebileceği endişesi fiyatlarda yukarı
yönlü baskıyı destekledi.

Yatırımların üretimi azaltması beklenirken, bir taraftan da küresel çapta talepte düşüşün devam etmesi bekleniyor. Uluslararası
Enerji Ajansı Baş ekonomisti Fatih Birol 2015 senesinde yatırımlarda %15’lik düşüş (100 milyar dolar) beklediğini belirtmişti. Ayrıca yatırımlardaki azalmanın uzun dönemde üretimi düşüşe itse dahi kısa vadede çok etkili olmasını beklemek pek de inandırıcı
değil.

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.

Geçen hafta açıklanan EIA raporuna göre Amerika’da ham petrol stokları 6.33 milyon varil artış, benzin stokları ise 2.34 milyon
varil artış gösterdi. Beklentiler ham petrol stoklarında 3.46 milyon varillik bir artış yönünde idi. Ham petrol stokları toplamda 413
milyon varile ulaşmış oldu, rafinerilerin kullanım oranı ise bir önceki haftadan %1.9 artış ile %89.9 olarak kaydedildi. Üretim seviyesi günlük 9.18 milyon varil ile yüksek seviyede kaydedildi.

Tablo 1: Amerika Üretim—Stok Verileri:
Tar i h

S tok l ar dak i De ği ş i m

Topl am S tok l ar

G ünl ük Ü r e ti m

Raf i ne r i Kapas i te

12.03.2014

-3.68 M Varil

379.3 M Varil

9.08 M Varil

93.4%

12.10.2014

1.45 M Varil

380.8 M Varil

9.12 M Varil

95.7%

12.17.2014

-0.84 M Varil

380 M Varil

9.14 M Varil

93.5%

12.24.2014

7.28 M Varil

387.7 M Varil

9.13 M Varil

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

88%

02.04.2015

6.33 M Varil

413 M Varil

9.18 M Varil

89.9%

Sonuç olarak;
Haziran ayından beri düşüşte olan petrol fiyatları geçtiğimiz hafta ikinci haftalık kazancını 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 2015 senesinde yukarı yönlü hareket oluşacağı beklentisini destekliyor. 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. 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 ediyor.
ABD Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu verilerine göre Batı Teksas türü Ham Petrol (WTI) üzerinde kısa pozisyonlar geçtiğimiz hafta petrol
fiyatlarındaki %14’lük rallinin ardından %1.2 artarak Ağustos 2010’dan beri en yüksek seviyeye ulaştı. Yani son dönemde görülen yukarı
yönlü baskının petrol fiyatlarında kalıcı bir yükselişe sebep olup olmayacağı tartışma konusu.
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Veri takvimine bakacak olursak; geçtiğimiz hafta ABD’de Çekirdek PCE Fiyat Listesi, Üretim PMI, ISM İmalat Endeksi, Fabrika Siparişleri, ADP Tarım Dışı İstihdam Değişikliği, Tarım Dışı İstihdam Değişimi ile İşsizlik Oranı ve Markit Bileşik PMI ile Hizmetler PMI
verileri açıklandı. Çin’de HSBC PMI ve HSBC Hizmet PMI, Japonya’da İmalat PMI, Euro Bölgesi’nde İmalat PMI, Hizmetler PMI ve
Perakende Satışlar verileri açıklandı.
ABD’de Çekirdek PCE Fiyat Listesi %0.1’lik artış beklentisini karşılayamadı ve %0.0 seviyesinde açıklandı. Enflasyon ve çekirdek
enflasyon verilerinin oluşumunda baz alınan PCE ve PCE deflatörü verileri ABD’nin ekonomik görünümü için önemli ipuçları verebilir. ABD’de olumsuz veriler PCE ile sınırlı değildi. Fabrika Siparişleri de beklentiler üzerinde düşüş göstererek ekonomik aktivitede durgunluk belirtisi oluşturdu.
ABD’de ayrıca Markit PMI bir önceki aydan yüksek 54.4, Hizmetler PMI beklenti dahilinde 54.2 ve ISM İmal Olmayan Endeks ise
56.3 beklentisinin üzerinde 56.7 seviyesinde açıklandı.
ABD’de takip edilen önemli istihdam piyasası verileri ise karışık idi. ADP Tarım Dışı İstihdam Değişikliği verisi 225 bin olan beklentinin altında 213 bin olarak gerçekleşti. ABD Çalışma Bakanlığı tarafından açıklanan Tarım Dışı İstihdam Değişikliği verisi ise beklentiler üzerinde 257 bin olarak gerçekleşti. Beklenti 237 bin seviyesinde idi. İşsizlik Oranı ise %5.6 beklenirken %5.7 seviyesinde
açıklandı. Bir önceki ay %0.2 düşüş gösteren Ortalama Saatlik Kazançlar ise %0.5 artış göstererek olumlu kaydedildi.
Çin’de ekonomik aktiviteye dair veriler olumsuz idi. İmalat PMI 50.2’lik beklentinin altında 49.8 olarak açıklandı, Üretim Dışı PMI
da bir önceki dönemden düşük seviyede 537 olarak gerçekleşti. HSBC İmalat PMI da 49.8 olan piyasa beklentisinin altında 49.7
olarak gerçekleşti. HSBC Hizmet PMI da 52.8 seviyesindeki beklentinin altında 51.8 seviyesinde gerçekleşti.
Japonya’da ise İmalat PMI beklentinin üzerinde 52.2 olarak gerçekleşti.
Euro Bölgesi’nde İmalat PMI beklentiler dahilinde 51.0 seviyesinde, Markit PMI 52.2 seviyesindeki beklentinin üzerinde 52.6 seviyesinde, Hizmetler PMI da 52.3 seviyesindeki beklentinin üzerinde 52.7 seviyesinde, Perakende PMI ise önceki ayın 47.6 olan
verisinden düşük seviyede 46.6 olarak açıklandı.

Önümüzdeki haftanın veri takvimine bakacak olursak geçtiğimiz haftaya göre relatif olarak sakin olacağını görüyoruz. ABD’de
Perakende Satışlar ve Michigan Hassasiyeti, Euro Bölgesi’nde Sanayi Üretimi ve Büyüme rakamı, Çin’de ise Enflasyon verileri açıklanacak.
Önümüzdeki Haftanın Veri Takvimi:

Tarih
09.02.2015
10.02.2015
10.02.2015
11.02.2015
11.02.2015
12.02.2015
12.02.2015
13.02.2015
13.02.2015
13.02.2015

Veri
Euro Bölgesi Sentix Yatırımcı Güveni
Çin Çin CPI (Yıllık) (Oca)
Çin CPI (Aylık) (Oca)
Euro Bölgesi Sanayi Üretimi (Yıllık) (Ara)
Euro Bölgesi Sanayi Üretimi (Aylık) (Ara)
ABD Çekirdek Perakende Satışları (Aylık) (Oca)
ABD Perakende Satış (Aylık) (Oca)
Euro Bölgesi GDP (çeyreklik) (4. Çeyrek)
Euro Bölgesi GDP (Yıllık) (4. Çeyrek)
ABD Michigan Hassasiyeti (Şub)

Önem Seviyesi
Düşük
Yüksek
Orta
Düşük
Orta
Yüksek
Yüksek
Orta
Orta
Orta

Beklenti

%0.2
%0.3

97.3

Önceki
0.9
%1.5
%0.3
%-0.4
%0.2
%-1.0
%-0.9
%0.2
%0.8
98.1
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BRENT Petrol Teknik Görünüm:

Tepki hareketiyle 59 seviyesine kadar yükselen BRENT petrolde yukarı yönlü hareketin devamında kısa vadede oluşan yükselen
trendin üst bandı 59.30 seviyesinin üzerinde 60.12’deki düzeltme seviyesi ve 61.80’deki Fibonacci seviyesi direnç oluşturabilir.
Daha yukarıda ise 62.30 ve 64.40 seviyesinde dirençler görünmekte.
Aşağı yönlü hareketlerde ise 56.90’ın altında 56 seviyesi önemli Fibonacci seviyesi olarak öne çıkıyor. Daha aşağıda ise 54.60 ve
51.10 seviyeleri takip edilebilir.

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

Tepki hareketiyle 54.20 seviyesine kadar yükselen WTI petrolde bir miktar geri çekilme ile 47.40-53.20 bandında işlemler görüldü.
Yukarı yönlü hareketin devamında 53.40 seviyesinin üzerinde kalıcı olunması durumunda 54.70’teki düzeltme seviyesi ve kısa
vadedeki yükselen kanalın üst bandı 55.25 seviyesi direnç seviyesi olarak takip edilebilir. Daha yukarıda ise önemli Fibonacci seviyesi 58.71 direnci öne çıkabilir.
Aşağı yönlü hareketlerde ise 50.40 seviyesi ile 49.60 ve 47.73 seviyeleri takip edilecek destekler. Bu seviyelerin aşağı yönlü kırılması durumunda ise kanalın alt bandı 45.22 seviyesi 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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