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Petrol Piyasası Haftalık Temel ve Teknik Görünüm (16— 20 Mart 2015)
Geçtiğimiz hafta WTI petrol fiyatlarında %6.3’lük kazanç BRENT petrol fiyatlarında ise 0.72 düşüş kaydedildi.
ABD’de Stoklar ve Üretim Artışta
Geçen hafta açıklanan Enerji Bilgi Kurumu raporuna göre ise Amerika’da ham petrol stokları 9.62 milyon varil artış, benzin stokları ise 4.47 milyon varil düşüş gösterdi. Beklentiler ham petrol stoklarında 3.75 milyon varillik bir artış, benzin stoklarında ise 4.4.7
milyon varillik bir düşüş yönünde idi.
Stoklarda artış onuncu haftalık artış olarak kaydedildi ve toplamda 458.5 milyon varile ulaşmış oldu, rafinerilerin kullanım oranı
ise bir önceki haftadan %0.3 artış ile %88.1 olarak kaydedildi. Üretim seviyesi günlük 9.419 milyon varil ile kayıtların tutulduğu
1980 senesinden beri en yüksek seviye olarak kaydedildi
Ancak ABD Enerji Bilgi Kurumu’na göre ABD’de üretim yüksek seyrediyor ancak Nisan ayında son dört yılın en yüksek üretim artış
hızı gerçekleşecek.
Çalışan petrol kuleleri azalmaya devam ediyor
Baker Hughes verilerine göre ABD’de 20 Mart ile biten haftada çalışmakta olan petrol platformları 56 adet düşüş göstererek toplam 1069 seviyesine indi. Önceki senenin aynı dönemine göre 734 adet düşüşe denk gelen bu veriler, ABD’de artmakta olan petrol üretimine rağmen petrol çıkarma aktivitelerinde azalmaya işaret ediyor.
ABD’de üretim artışta iken küresel arz fazlasına OPEC de katkı sağlıyor
OPEC’in en çok petrol üreten ve ihraç eden ve fiyatlardaki düşüş başladığından beri fiyat indirimleriyle Pazar payının koruyan
ülkesi Suudi Arabistan’da hafta sonu yapılan açıklamalara göre günlük 10 milyon varil seviyesinde üretim gerçekleştiriyor. Ancak
12.5 milyon varil olan kapasitenin üzerinde üretim yapılmayacağı belirtildi.
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.
Bu hafta Çarşamba günü açıklanacak olan EIA raporu ABD’de petrol üretimi ve stoklar konusunda data sağlayarak fiyatlarda etkili
olabilir.
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BRENT Petrol Teknik Görünüm:

BRENT petrol fiyatı teknik olarak incelendiğinde günlük grafikte 13 Ocakta başlayan toparlanma hareketinin önemli Fibo seviyesi
54.09 seviyesinin üzerinde fiyatlanan BRENT petrolde yukarı yönlü hareketin devamında takip edilebilecek direnç seviyeleri
56.19 ve 58.79 seviyesindeki Fibo seviyeleri.
54.092un altında kalıcı olunması durumunda ise 52.96’daki düzeltme seviyesi ve 51.99’daki Fibonacci seviyeleri destek olarak
takip edilebilir. Düşen kanalın ara bandı ise 51.66 seviyesinde.

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

Günlük grafikte incelendiğinde 13 Ocak’ta başlayan düşen kanalın ara bandını (46.90) test eden WTI petrol fiyatı
44.87’deki düzeltme seviyesi ve 41.90’daki alt banda doğru hareket edebilir.
Yukarı yönlü hareketlerde ara bant 46.90 üzerinde kalıcı olunması durumunda ise 49.46’daki düzeltme seviyesi ve
52 seviyesindeki üst bant direnç oluşturabilecek seviyeler.
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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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