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Petrol Piyasası Haftalık Temel ve Teknik Görünüm (20—24 Nisan 2015)
Geçtiğimiz hafta BRENT petrol fiyatında %9.8’lik, WTI petrol fiyatında ise %8.3’lük haftalık kazanç kaydedildi. ABD’de yavaşlama
sinyalleri veren üretim seviyesi ve devam eden global arz fazlası şimdilik piyasayı dengeliyor ve yukarı yönlü hareketi sınırlıyor.
OPEC’in Mart ayında üretim seviyesinde 810 bin varil artış gerçekleşti. Uluslararası Enerji Ajansı’na göre ise OPEC’in Mart ayı petrol üretimi Suudi Arabistan, Irak ve Libya önderliğinde günlük 890 bin varil artış gösterdi. Mart ayında Suudi Arabistan’ın petrol
üretimi ise 390 bin varil artışla 10 milyon varil seviyesinin üzerinde gerçekleşti. (10.1 milyon varil). Global piyasada ABD’de ve
OPEC ülkelerinde yüksek seviyede üretim arz fazlasını devam ettiriyor; ancak uzun vadede bakacak olursak, Enerji Bilgi Kurumu
ABD’de üretimin 2015’te artışa devam etmesini, ancak 2016 senesinde yavaşlamasını bekliyor. Ayrıca, ABD’de üretimde yavaşlamaya dair belirtiler oluşmaya başladı. Geçtiğimiz hafta ABD’de petrol stokları on üç hafta sonra ilk defa beklenti altında gerçekleşti. Stoklarda artış on üçüncü haftalık artış olarak kaydedildi, ancak son on üç haftadır beklenti üzerinde artan petrol stokları geçtiğimiz hafta gerçekleşen artış ile yeni rekor seviyeye ulaşsa da, beklenti altındaki artış petrol fiyatını yukarı yönlü baskıladı.
ABD Enerji Bilgi Kurumu haftalık petrol stokları raporuna ABD'de ham petrol stokları 1.29 milyon varil artış gösterdi. Bu artış 13.
haftalık artış olarak kaydedildi ve ABD'deki petrol stokları toplamda 483.68 milyon varil seviyesine ulaşarak rekor düzeye geldi.
Uluslararası Enerji Ajansı’nın yaptığı açıklamalarına göre ABD’deki petrol stokları Mart ayında rekor artış gerçekleştirerek (33.3
milyon varil), rekor seviyelere ulaşmıştı. Bu hafta için ise beklenti 4 milyon varillik bir artış gerçekleşeceği yönünde idi. Benzin
stokları ise 200 bin varillik düşüş beklentisine karşılık 2.07 milyon varil düşüş gösterdi. Bir önceki hafta %90.1 olan Rafineri kapasite kullanım oranı ise geçtiğimiz hafta %92.3 olarak gerçekleşti. Üretim seviyesi günlük 9.384 milyon varil ile önceki haftaya oranla bir miktar düşmüş oldu. Ancak ABD Enerji Bilgi Kurumu’na göre ABD’de üretim yüksek seyrediyor ancak Nisan ayında son dört
yılın en yüksek üretim artış hızı gerçekleşecek.
Enerji Bilgi Kurumu ise geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamalarda petrol talebine dair toparlanma gördüğünü belirtti. Kurum’a göre
2015 senesinde global petrol talebinde 2014 senesine oranla gözle görülür toparlanma var. Kurum global petrol talebi artışının
bu sene en az günlük 90 bin varil artış göstermesini bekliyor. 2015te OECD petrol talebinin ise yatay seyretmesi bekleniyor.
ABD’deki petrol stokları ise Mart ayında rekor artış gerçekleştirerek (33.3 milyon varil), rekor seviyelere ulaştı (497.8 milyon varil).
Baker Hughes verilerine göre de ABD’de 17 Nisan ile biten haftada çalışmakta olan petrol ve doğalgaz platformları 34 adet düşüş
göstererek toplam 954 seviyesine indi. Önceki senenin aynı dönemine göre 877 adet düşüşe denk gelen bu veriyle ABD’de yavaşlama sinyalleri pekişiyor.
Piyasada genel anlamda arz fazlası ve talepte düşüklük (ABD’de düşük büyüme, Çin’de yavaşlama) devam ediyor ve aşağı yönlü
baskı fundamental anlamda sürüyor. Talepte artışın 2009’dan beri en düşük seviyelerde bekleniyor olması petrol fiyatlarındaki
toparlanmayı sınırlıyor. Bu hafta açıklanacak olan Çin’de HSBC PMI, ABD’de ise Konut Sektörü verileri, Üretim PMI ve Dayanıklı
Malların Siparişleri verileri ile Enerji Bilgi Kurumu haftalık petrol raporu fiyatlamalarda volatilite oluşturabilecek verilerden.
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BRENT Petrol Teknik Görünüm:

13 Ocak’tan beri takip edilen yükselen kanalın ara bandının üzerinde tutunan BRENT petrolde yukarı yönlü hareketin devamında
64.80’deki eski tepe ve 65 seviyesi arasında direnç bölgesi oluşabilir. Üzerinde kalıcı olunması durumunda kanalın üst bandı 71
seviyesine doğru hareketin devamı beklenebilir.
Geri çekilmelerde ise kanal ara bandı 62.60 seviyesi takip edilebilecek destek seviyesi. Aşağıda ise Ocak’tan gelen toparlanmanın
Fibo seviyesi 60.20’de destek bulunabilir.

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

Günlük grafikte incelendiğinde 18 Mart’tan beri takip edilen yükselen trendin ara bandı ve Haziran’dan beri takip edilen düşüşün
fibo seviyesi 57.30-57.60 aralığından direnç ile karşılaşan WTI petrolde geri çekilmenin devamında alt bant 54.30 destek oluşturabilir.
Yukarı yönlü hareketlerde ise ara bant 58.60’ın üzerinde tutunulması durumunda 63. seviyesindeki üst bant takip edilebilecek
direnç seviyesi.

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
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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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