16 Mart 2015

Petrol Piyasası Haftalık Temel ve Teknik Görünüm (16— 20 Mart 2015)
Geçtiğimiz hafta petrol fiyatları
Şubat ayında petrol fiyatlarında arz fazlasının devam ettiği ortamda sektörde yatırımlarda azalma, platformlarda kapanmalar ve
dip seviyesinin artık görüldüğü psikolojisi ile yedi ay sonra ilk aylık kazanç kaydedilmesinin ardından iki haftadır düşüş gerçekleşiyor. Arz fazlasının devam ediyor olması, düşük fiyatlara rağmen ABD’de artan üretim seviyesi ve Dolar’daki güçlü ralli fiyatların
aşağı yönlü gidişini destekledi.
BRENT petrolde üç haftalık yatay hareketin ardından haftalık bazda aşağı yönlü hareket, WTI petrolde ise düşen seyrin devam
ettiği görüldü. Hem WTI hem de BRENT petrolde yedi aylık kazançtan sonraki ilk aylık kazancın kalıcı olmadığı ve aylık düşüşe
doğru ilerlendiği görülüyor. Geçtiğimiz haftanın kapanış seviyesi baz alındığında test edilen en düşük seviyelerden beri petrol
fiyatlarındaki yukarı yönlü hareket BRENT’te %21, WTI’da ise %4 seviyesinde.
Geçtiğimiz hafta BRENT petrol haftayı 59.58 seviyesinden açtı, 54.56 ile haftanın en düşük seviyesini test etti. Haftanın en yüksek
seviyesi ise 60 seviyesi idi ve BRENT petrol haftayı %8.2 düşüş ile 54.70 seviyesinden kapattı. WTI petrol ise haftayı 49.73 seviyesinden açtı, 44.75 ile haftanın en düşük seviyesini test etti. Haftanın en yüksek seviyesi ise 50.78 idi ve WTI petrol haftayı %9. 25
düşüş ile 45.13 seviyesinden kapattı.

ABD Enerji Bilgi Kurumu’na göre ABD’de üretim yüksek seyrediyor ancak Nisan ayında son dört yılın en yüksek üretim artış hızı
gerçekleşecek. OPEC üretimi ise 30 milyon kotası üzerinde devam ediyor.
ABD Enerji Bilgi Kurumu EIA Nisan ayında ABD petrol üretimi artışında son dört yılın en düşük seviyesinin görülmesini beklendiğini açıkladı. Petrol fiyatlarının düşüklüğü ve şirketlerin maliyet azaltma planları ile yatırımlardaki düşüş bu tahminin sebebi olarak
gösterildi. EIA, Nisan ayında sadece 298 bin varillik bir üretim artışı bekliyor. Üretim kesintisine gidilmeyen ve fiyatları aşağı yönlü
sert şekilde baskılayan 30 Kasım OPEC toplantısının ardından düşüşte olan petrol platformları ise Aralık ayı başı baz alındığında
%40 düşüş kaydetmiş. Yani üretim aktivitesinde azalma yüksek olmasına rağmen, üretim yüksek seviyede ve stoklar 1980’lerden
beri en yüksek seviyelerde (11 Mart itibariyle 449 milyon varil) devam ediyor.
OPEC tarafında ise Kuveyt’ten gelen açıklamalara göre OPEC Haziran toplantısında da üretim kotasını 30 milyonda tutacak. OPEC
üretimi ise Haziran 2014’ten beri 30 milyon kotasının üzerinde devam ediyor. Bloomberg tahminlerine göre Şubat ayı OPEC üretimi 30 milyon 568 bin varil idi. Morgan Stanley’ye göre Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Irak ve bazı diğer OPEC ülkelerinin hem üretiminde hem de ihracatında artış görülüyor.
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ABD’de Devam Eden Grev
Küresel arz-talep dinamiklerinin yanı sıra ABD’de bir aydan fazla süredir devam eden grev ve üretim kapasitesini etkileme olasılığı piyasada gerginliği arttırıyor. ABD’de 1980’lerden beri görülen en kapsamlı ve uzun rafineri grevi 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. Sendik temsilcileri
görüşmelerin devam ettiğini ve görüşmelerden sonuç alınamazsa grevin devam edeceğini belirtirken, Fitch Ratings tarafından
geçen hafta yayınlanan bir not ile devam eden grevin ABD’de özellikle yaz aylarında artması beklenene benzin ihtiyacının karşılanamaması ve arz yönlü sıkıntı oluşmasına sebep olabileceği belirtildi.

Libya’da 2 milyon varil civarında petrol ihracatı ve bazı petrol sahalarının tekrar çalışmaya başladığı haberleri.
Libya’nın Aralık’tan beri çatışmaların güvenliği tehdit etmesi sebebiyle Es Sidra ve Ras Lanuf limanlarında üretimin kesintiye uğraması sebebiyle atıl kapasite 1330 varile ulaşmış ve Şubat ayı ortalama günlük üretimi ise 220 bin varil seviyesinde kaydedilmişi. Toplam OPEC üretiminin %9’unu oluşturan Libya’daki üretim geçtiğimiz hafta çatışmaların azalması ve Sarir ve Mesla petrol
sahalarındaki arızaların giderilmesinin ardından günlük 245 bin varile ulaştı. Libya’nın geçtiğimiz hafta 2 milyon varil civarında
petrol ihraç etmesi bekleniyordu. Libya’da üretimin normal seviyesine dönmesi küresel arz fazlasını arttırabilecek bir faktör ve
fiyatlarda aşağı yönlü baskı oluşturması beklenebilir.

ABD’de azalan petrol kuyuları ve artan üretim seviyesi…
Baker Hughes verilerine göre ABD’de 13 Mart ile biten haftada çalışmakta olan petrol platformları 67 adet düşüş göstererek
toplam 1125 seviyesine indi. Önceki senenin aynı dönemine göre 684 adet düşüşe denk gelen bu veriler, ABD’de artmakta olan
petrol üretimine rağmen petrol çıkarma aktivitelerinde azalmaya işaret ediyor.
Önceki haftalarda Suudi Arabistan petrol bakanı El-Naimi petrol piyasasında artık sakin bir görünüm olduğu ve petrol talebinin
artışta olduğu yönünde açıklamalar yapmıştı. Petrol fiyatları düşüşte iken Pazar payını korumak adına fiyat indirimlerine giden
Suudi Arabistan geçtiğimiz hafta Asya ve ABD’ye sattığı petrolün resmi fiyatlarının arttırdı.
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 9.366 milyon varil olarak kaydedildi.
Geçen hafta Amerikan Petrol Enstitüsü tarafından açıklanan haftalık petrol raporuna göre ABD’de petrol stokları sekiz haftalık
artıştan sonra ilk düşüşü kaydetti. Ham petrol stokları 404 bin varil azalırken, benzin stokları ise 1.7 milyon varil artış gösterdi.
Rafineri kapasite kullanım oranı ise %0.2 artış ile %87.5 seviyesine ulaştı. Beklenti ham petrol stoklarında 4.4 milyon varillik artış,
benzin stoklarında ise 1.7 milyon varillik düşüş yönünde idi.
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Enerji Bilgi Kurumu raporu resmi veriler içerirken, Amerikan Petrol Enstitüsü raporu ise anketler üzerinden hesaplanıyor. Geçen
hafta açıklanan Enerji Bilgi Kurumu raporuna göre ise Amerika’da ham petrol stokları 4.5 milyon varil artış, benzin stokları ise 19
bin varil düşüş gösterdi. Beklentiler ham petrol stoklarında 4.8 milyon varillik bir artış, benzin stoklarında ise 1.7 milyon varillik bir
düşüş yönünde idi.
Stoklarda artış dokuzuncu haftalık artış olarak kaydedildi ve toplamda 449 milyon varile ulaşmış oldu, rafinerilerin kullanım oranı
ise bir önceki haftadan %0.7 artış ile %87.3 olarak kaydedildi. Üretim seviyesi günlük 9.366 milyon varil ile kayıtların tutulduğu
1980 senesinden beri en yüksek seviye olarak kaydedildi
Tablo 1: Amerika Üretim—Stok Verileri:
Tar i h

S t ok l ar dak i De ği ş i m

Topl am S t ok l ar

G ünl ük Ü r e t i m

Raf i ne r i K apas i t e

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%

2.26.2015

8.4 M Varil

434.1 M Varil

9.285 M Varil

87.4%

03.04.2015

10.3 M Varil

444.4 M Varil

9.324 M Varil

86.6%

03.11.2015

4.5 M Varil

449 M Varil

9.366 M Varil

87.3%

Karlılıkta düşüş sebebiyle üretimde azalma gerçekleşse dahi talepte artış hızının yavaş gerçekleşmesi yukarı yönlü hareketi sınırlandırıyor…
Petrol piyasasında 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. Yatırımlardaki azalmanın ve ABD’deki çalışan platform sayısındaki düşüşün üretimi azaltması
beklenirken, bir taraftan da küresel talebin görünümü ve talepte artışın 2009’dan beri en düşük seviyelerde bekleniyor olması
petrol fiyatlarının yatay bantta hareket etmesi olasılığını güçlendiriyor.
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.
Geçtiğimiz haftalarda Çin Merkez Bankası 2015 senesi büyüme hedefini aşağı yönlü revize ederek 2015 senesi için %7 seviyesine
indirdi. Son 24 yılın en düşük büyümesi öngörülürken, geçtiğimiz yılın %7.4 olan büyümesinin altındaki bu tahminin yine de pek
çok önde gelen ekonominin büyüme oranlarının üzerinde olacağı yönünde açıklama yapıldı. Çin için önceki 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 idi.
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Çin’deki büyüme endişeleri genel anlamda emtia piyasasını aşağı yönlü baskılarken, petrol fiyatlarındaki ise arz fazlası kaynaklı
aşağı yönlü baskıyı daha da arttırdığını görmüştük. Geçen hafta ise Çin’de açıklanan Sanayi Üretimi verisi beklentilerin altında
kalarak talepte gerilemeye işaret etti. Sanayi Üretimi ve Perakende Satışlar verilerinin beklentilerin altında kalması ise dünyanın
ikinci büyük petrol tüketicisinde talebin zayıfladığı yönünde işaret verebilir. Çin’de Sanayi Üretimi Şubat ayında %7.8 seviyesindeki
beklentinin altında %6.8 artış gösterdi. Ocak ayında ise bu veri %7.9 olarak kaydedilmişti. Perakende Satışlar ise %11.7 beklentisinin altında %10.7 seviyesinde gerçekleşti ve Ocak ayında kaydedilen %11.9 rakamının altında gerçekleşti.
Öte yandan Çin’de petrol ithalatı düşen seyir içerisinde. Çin’in petrol ithalatı Şubat ayında ikinci aylık düşüşü gerçekleştirerek
dünyanın en çok petrol tüketen ülkesinde talebin zayıfladığına işaret ediyor. Çin’de Şubat ayında petrol ithalatı 2.43 milyon ton
düşüş ile 25.6 milyon tona indi.
Talep taraflı zayıflık üretimde azalma gerçekleşse dahi fiyatların yukarı yönlü hareketini sınırlayacaktır. Talepte artış ve üretimde
azalma gerçekleşmesi durumunda fiyatların yukarı yönlü kalıcı bir harekete başlaması beklenebilir.
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Sonuç olarak;
BRENT ve WTI petrolde geçtiğimiz hafta düşüş görüldü. WTI petrol Ocak’tan beri gerçekleşen toparlanmanın neredeyse tamamını silerken,
BRENT petrol ise haftalık %8 düşüş ile 55 seviyesinin altına inmiş oldu.
Düşük fiyatlara rağmen düşük talep sebebiyle küresel çaptaki arz fazlası devam ediyor. Küresel büyüme görünümü ve talep artış hızındaki
yavaşlık fiyatlarda düşük seyrin devamını ancak ABD’de azalan petrol platformları ile kaya gazı üretiminin de ilerleyen aylarda azalacağı
beklentisi petrol fiyatlarında yukarı yönlü hareketi destekliyor. Genel anlamda petrol fiyatlarında üç haftalık yatay hareketin ardından
düşüş görüldü.
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.
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. Ayrıca küresel büyüme ve ekonomik aktiviteye dair makroekonomik veriler ve petrol tüketicisi ülkelerin büyüme görünümleri fiyatlamalarda etkili olabilir.
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BRENT Petrol Teknik Görünüm:

Geçtiğimiz hafta gerçekleşen düşüş ile kısa vadede yükselen kanalın alt bandı 56.40 seviyesinin altına sarkan fiyatlarda aşağı yönlü hareketin devamında 53.60’taki düzeltme seviyesi ve 50.50’deki düzeltme seviyesi takip edilebilir.
Yukarı yönlü hareketlerde kanalın alt bandı 56.40’ın direnç seviyesi olarak çalışması beklenebilir. Bu seviyenin üzerinde ise son
tepe seviyesi 58.80 ve 61.80’deki Fibonacci seviyesi direnç oluşturabilir.

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

Günlük grafikte incelendiğinde oluşan üçgen formasyonunu aşağı yönlü kıran ve 45 seviyesindeki hedefi tamamlayan WTI petrolde aşağı yönlü hareketin devamında 43.50’deki eski dip seviyesi ve 42.40’deki düzeltme seviyesi destek olarak takip edilebilir.
Yukarı yönlü hareket oluşması durumunda ise 45 seviyesinin üzerinde 46.40 ve 48.20’teki düzeltme seviyeleri direnç
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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