30 Mart 2015

Petrol Piyasası Haftalık Temel ve Teknik Görünüm (30 Mart—3 Nisan 2015)
Geçtiğimiz hafta WTI petrol fiyatlarında %4.02’lik kazanç; BRENT petrol fiyatlarında ise %1.96 kazanç kaydedildi.
Yemen ve Suudi Arabistan arasındaki gerginlikler ve İran’la nükleer program üzerine devam eden görüşmelerin riskleri arttırması
ile art arda günlük yükselişler kaydeden petrol fiyatlarında haftanın son gününde İran’la görüşmelerde ilerle kaydedilmesiyle düşüş görüldü. Ayrıca ABD’deki platformların sayısındaki düşüşte azalma hissedilmesi yukarı yönlü baskıyı sınırladı.
ABD’de Stoklar ve Üretim Artışta
Geçen hafta açıklanan Enerji Bilgi Kurumu raporuna göre ise Amerika’da ham petrol stokları 8.17 milyon varil artış, benzin stokları ise 2.01 milyon varil düşüş gösterdi. Beklentiler ham petrol stoklarında 5.133 milyon varillik bir artış, benzin stoklarında ise 1.63
milyon varillik bir düşüş yönünde idi.
Stoklarda artış on birinci haftalık artış olarak kaydedildi ve toplamda 466 milyon varile ulaşmış oldu, rafinerilerin kullanım oranı
ise bir önceki haftadan %0.9 artış ile %89 olarak kaydedildi. Üretim seviyesi günlük 9.422 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, ancak azalma hızında düşüş var.
Baker Hughes verilerine göre ABD’de 27 Mart ile biten haftada çalışmakta olan petrol ve doğalgaz platformları 21 adet düşüş
göstererek toplam 1048 seviyesine indi. Önceki senenin aynı dönemine göre 761 adet düşüşe denk gelen bu veriler, ABD’de
artmakta olan petrol üretimine rağmen petrol çıkarma aktivitelerinde azalmaya işaret ediyor. Ancak platformların sayısındaki
düşüşte azalma ve hızda yavaşlama görülüyor. Petrol kulelerindeki 12 adetlik düşüş son 15 haftanın en düşüğü ve artan fiyatların
ABD’de karlılık konusunda sıkıntı yaşayan petrol şirketlerinin rahatlattığı görülüyor.
OPEC tarafında ise savaş ortamı sebebiyle arz kısıntısı riski vardı, ancak İran’la görüşmelerde ilerleme kaydedilmesi bir miktar
rahatlama yarattı. Petrol piyasasında genel anlamda arz fazlası ve talepte düşüklük (ABD’de düşük büyüme, Çin’de yavaşlama)
devam ediyor ve aşağı yönlü baskı fundamental anlamda sürüyor. Global arz fazlası ve küresel talebin görünümü ve talepte artışın 2009’dan beri en düşük seviyelerde bekleniyor olması petrol fiyatlarındaki toparlanmayı sınırlıyor.
Bu hafta Çarşamba günü açıklanacak olan Çin HSBC PMI verisi ve Cuma günü açıklanacak olan HSBC Hizmet PMI verisi Çin’de
ekonomik aktiviteye ve petrol talebine, ABD’de Çarşamba günü açıklanacak olan EIA petrol raporu ABD’de petrol üretimi ve stoklar konusunda data sağlayarak fiyatlarda etkili olabilir. Ayrıca ABD’de Fabrika Siparişleri ve ISM İmalat Endeksi ile Tarım Dışı İstihdam Değişimi verileri açıklanacak. Dolar’da sert hareketlilik petrol fiyatlarında da etkili olabilir.

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.

BRENT Petrol Teknik Görünüm:

BRENT petrolde 13 Ocakta başlayan toparlanma hareketinin önemli Fibo seviyesi 56.20’nin altına sarkıldı. Aşağı yönlü hareketin
devamında yükselen kanalın alt bandı 54.10 ve 52’’deki Fibonacci seviyeleri destek olarak takip edilebilir.
Yukarı yönlü hareket ile kanalın ara bandı 6.10’un üzerinde daha önceden denenen ve üzerinde kalıcı olunamayan Haziran
2014’ten beri takip edilen düşüşün Fibo seviyesi 61.80 seviyesi önemli direnç oluşturabilir.

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

Günlük grafikte incelendiğinde 13 Ocak’ta başlayan düşen kanalın üst bandı 51.70’ten dönerek aşağı yönlü harekete başladı. Kanalın ara bandı 46.65 seviyesinde ve bu seviyenin altına sarkılması durumunda aşağıda kanalın alt bandı 41.70 seviyesi test edilebilir.
Yukarıda ise üst bant 51.70’in üzerinde kalıcı olunması durumunda 54.30’daki düzeltme seviyesi ve 57.60’taki fibo seviyesi direnç
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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