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Petrol Piyasası Haftalık Temel ve Teknik Görünüm
Geçtiğimiz hafta petrol fiyatları son beş yılın düşük seviyelerini test ettikten sonra bir miktar yukarı yönlü hareket etmiş olsa da
haftayı BRENT petrolde %2.63; WTI petrolde ise %7.28 düşüş ile tamamladı. Küresel büyüme beklentilerindeki düşüklük ve ABD
ile OPEC arasındaki Pazar mücadelesi devam ediyorken, fiyatların hangi dip seviyeden döneceği tartışma konusu. ABD’de üretimin senenin ikinci yarısında düşük fiyatlardan etkilenerek azalacağı beklentisi ile düşük fiyatlara rağmen üretimi yüksek seviyede
tutan OPEC ülkeleri ise çeşitli açıklamalarla piyasadaki güvensizlik ortamını körükleyerek volatiliteyi arttırıyor. Öte yandan ABD’de
üretim yüksek seviyede devam ediyor olmasına rağmen işleyen petrol platformlarında Aralık ayı başından beri, yani üretimin
azaltılmadığı OPEC toplantısından beri, rekor seviyede azalma görüldü. Global çapta da petrol arama ve çıkarma çalışmalarına
yapılan yatırımlar azalıyor. Enerji hisselerinde düşüklük, petrol şirketlerinin bilançolarındaki olumsuz görünüm ve işten çıkarma/
tasarruf planlarının açıklanması, bunun yanı sıra lider petrol tüketicisi ülkelerde düşük petrol fiyatlarına rağmen büyüme görünümünün olumsuzluğu ve düşük petrol fiyatlarının ABD ve Avrupa’da enflasyon görünümünü negatif yönlü etkileyerek ABD’de faiz
artırımını öteleme riski gibi sebepler petrol fiyatlarındaki düşüklüğün negatif etkisinin küresel çapta hissedilir boyutlara geldiğini
gözler önüne seriyor.
Geçtiğimiz hafta Suudi Kralı Kral Abdullah’ın ölümünde sonra petrol fiyatlarında yukarı yönlü baskı oluştu ancak piyasada beklenti
yeni kralın Suudi petrol politikalarında değişikliğe gitmeyeceği yönünde. Dolayısıyla bu fiyat hareketinin geçici olacağı düşünülüyor.
Geçtiğimiz hafta WTI petrolü en düşük 47.77 seviyesini test ederek haftayı %2.63 kazançla 48.56 seviyesinden kapattı, BRENT
petrolü ise en düşük 45.32 seviyesini test ederek haftayı %7.28 kayıpla 45.32 seviyesinden kapattı.

Geçen hafta Uluslararası Enerji Ajansı Baş Ekonomisti Fatih Birol petrol fiyatlarındaki düşüklüğün geçici olduğu ancak toparlanma
için küresel büyümede düzelmenin zorunlu olduğunu savunurken; ABD’nin Suudi Arabistan’ın ve OPEC’in petrol konusundaki
liderliğini ele geçirmesinin imkansız olduğu yönünde görüş bildirirdi. Birol ayrıca ABD’nin petrol ihracatında rekor seviyelere ulaşmış olmasına rağmen petrol ithalatında da artış görüleceğini ve üretimi ne kadar yükselirse yükselsin tam olarak enerji bağımsız
bir yapıya erişemeyeceğini savundu. Dolayısıyla ABD ile Suudi Arabistan arasında yaşanan pazar payı mücadelesinde ABD’nin
ancak anlık şekilde galip gelebileceğini ve uzun vadede Orta Doğu petrolüne bütün dünyanın, Amerika da dahil, ihtiyacı olduğundan bahsetti.
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Geçen hafta HSBC 13 petrol ihracatçısı ülke için büyüme beklentilerini düşürdü. 13 ülkelik grubun büyüme beklentisi Ekim ayında %2.6 olarak tahmin ediliyorken, bu ay bu rakam %1.8 seviyesine çekildi. Grup içerisinde Orta-Doğu Avrupa, Bazı Ortadoğu
ülkeleri ile Rusya bulunuyor. Avrupa Kalkınma ve Yeniden İnşa Bankası ise düşük petrol fiyatlarının Rusya üzerindeki etkisinin hızlı
bir daralma ile sonuçlanabileceğini belirtti ve Rusya için daralma beklentisini 2015 senesinde %0.2’den %4.8’e yükseltti. Rusya ise
petrol fiyatlarının 50-60 dolar bandında seyretmesi durumunda petrol üretiminde önemli bir düşüş beklemediklerini belirtti.
Önceki haftalarda da Goldman Sachs, Societe Generale ve Deutsche Bank gibi kurumların petrol fiyatlarına dair tahminlerini aşağı yönlü revize etmesi aşağı yönlü baskıyı arttıran faktörlerden idi. OPEC ise Ocak Ayı raporunda küresel talebin günlük 0.95 milyon varillik artış göstereceğini (20 binlik yukarı yönlü bir revize), OPEC dışı üretimin ise günlük 1.28 milyon varil artış göstereceğini
(80 binlik bir revize) belirtti.
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 ederken, OPEC ülkeleri arasındaki
anlaşmazlıklar ve ABD’li üreticilerin düşük fiyatlara ne kadar dayanabileceği fiyatlarda yukarı yönlü oluşması muhtemel baskının zamanlamasını belirleyecek.

OPEC ülkelerinden karmaşık açıklamalar gelmeye devam ediyor.
Geçtiğimiz hafta Iran petrol fiyatlarının 25 dolar ve altına düşmesi durumunda bile tehlike görmediğini belirtirken, OPEC’in ise
eninde sonunda üretimi keseceğini belirtti. Irak Petrol Bakanı petrol fiyatlarının dip seviyesine geldiğini savunarak daha da aşağıya gitmesinin zor olduğunu savundu ve bu düşüşün devam etmesi için ekonomik bir sebebin olmadığını belirtti.
OPEC yetkililerine göre petrol fiyatlarındaki düşüklüğün sebebi OPEC dışı üreticilerin üretiminde, özellikle Rusya ve ABD’nin üretiminde, neredeyse günlük 6 milyon varile varan bir artış görülmesi. Suudi Arabistan Petrol Bakanı Ali Al Naimi neden OPEC’in üretim fazlasından sorumlu tutulduğunu sorgularken, Birleşik Arap Emirlikleri Enerji Bakanı Suhail Al-Mazrouei ise OPEC dışı üreticilerin ‘sorumsuzca’ üretim yaptığını savunmuştu. OPEC Genel Sekreteri Abdalla El-Badri’ye göre ise petrol fiyatları çok yakında
normale dönecek.
IMF geçtiğimiz hafta petrol ihraç eden ülkelerin fiyatlardaki düşüklük sebebiyle toplam ihracat geliri kaybının 300 milyar dolar
civarında olduğunu belirtti.
OPEC tarafında bazı üye ülkeler üretimi arttırmayı planlarken, bir taraftan da ABD’de düşeceğini düşündükleri üretim seviyesi
sebebiyle kendilerinden olan petrol talebinin artış göstereceğini düşünen OPEC, 2015 senesi için küresel petrol talebi beklentisini günlük 30 bin varil yukarı yönlü revize etmişti. OPEC ABD’de arzındaki artış beklentisini ise günlük 100 bin varil düşürdü.
OPEC’in Aralık ayı üretimi ise önceki aya göre 142 bin varil artış göstererek 30 milyon 204 bin varil seviyesinde gerçekleşti.
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Tablo 1: OPEC Petrol Üretimi

Kaynak: OPEC Ocak Ayı Raporu

Küresel büyüme konusundaki olumsuz görünüm ise petrol fiyatlarını aşağı yönlü baskılamaya devam ediyor.
Geçen hafta Pazartesi günü Küresel Ekonomik Görünüm raporunu yayınlayan Uluslararası Para Fonu (IMF) 2015 ve 2016 seneleri için büyüme tahminlerini %0.3 aşağı çekerek 2015 için %3.5; 2016 için %3.7 olarak yeniledi. IMF ayrıca düşük petrol fiyatlarının
deflasyon riskini arttırdığının altını çizerek önde gelen merkez bankalarını genişlemeci para politikalarına devam etmeye davet
etti.
Geçen hafta Çin’in %7.5’lik büyüme hedefinin altında gerçekleşen büyüme rakamı, yine de %7.2 olan piyasa beklentisinin üzerinde %7.3 olarak açıklandı. Büyüme rakamının hedefin altında kalması küresel anlamda büyüme konusundaki negatif algıyı arttırmış olsa da, ülke içerisinde beklenti üzerinde gelmesi sebebiyle Endeks üzerinde olumlu etkisi oldu. Büyüme çeyreklik bazda ise
%1.7 olan piyasa beklentisinin altında %1.5 seviyesinde gerçekleşti. Düşen petrol fiyatlarına rağmen dünyanın en çok petrol tüketen ikinci ülkesi olan Çin’de ekonomik aktiviteye dair olumlu görüntü oluşmaması hayal kırıklığı yarattı. Ancak bazı olumlu veriler
de kaydedildi ve Sanayi Üretiminde beklenen artış gerçekleşti. Beklenti %7.4 seviyesinde iken, %7.9 olarak gerçekleşen Sanayi
Üretimi verisi, %11.7’lik beklentiyi aşarak %11.9 olarak açıklanan Perakende Satışlar verisi ile birlikte olumlu kaydedilen veriler
oldu. Çin’deki ekonomik aktivitede toparlanma görülmesi petrol fiyatlarını yukarı yönlü destekleyecek bir gelişme olabilir.

ABD’de ise petrol şirketleri tasarruf planlarına ve işten çıkarma planlarına devam ediyor, ancak üretim yine de yüksek seviyelerde.
Geçtiğimiz hafta Baker Schlumberger’in 9000 işten çıkarma yapacağını duyurmasının ardından Baker Hughes de 7000 çalışanını
işten çıkaracağını duyurdu. Ayrıca Aralık 1987’den beri kaydedilen verilere göre işleyen toplam petrol platformundaki düşüş en
yüksek seviyede gerçekleşti. Toplam 209 platformun çalışmayı durdurduğu bu süreç Kasım ayı sonundaki OPEC toplantısının
ardından hız kazanmıştı. Ancak geçtiğimiz hafta yayınlanan EIA raporunda üretimin yine yüksek seyrine devam ettiğini gördük.
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Geçen hafta açıklanan EIA raporuna göre Amerika’da ham petrol stokları 10 milyon varil artış, benzin stokları ise 588 bin varil
artış gösterdi. Beklentiler ham petrol stoklarında 2.62 milyon varillik bir artış yönünde idi. Ham petrol stokları toplamda 397.9
milyon varile ulaşmış oldu, rafinerilerin kullanım oranı ise bir önceki haftadan %5.5 düşüş ile %85.5 olarak kaydedildi. Üretim
seviyesi günlük 9.186 milyon varil ile yüksek seviyede kaydedildi. Stoklardaki artış Kapasite Kullanım Oranındaki %5.5’lik düşüşü
açıklıyor.

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

S t o k l ar dak i De ği ş i m

To pl am S t o k l ar

G ünl ük Ü r e t i m

11.19.2014

2.6 M Varil

381.1 M Varil

9.06 M varil

Raf i ne r i K apas i t e
91.2%

11.26.2014

1.9 M Varil

383 M Varil

9.08 M varil

91.5%

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

91%

1.22.2015

10.071 M Varil

397.9 M Varil

9.186 M Varil

85.5%

Sonuç olarak;
Haziran ayından beri düşüşte olan petrol fiyatları geçtiğimiz hafta yatay seyretti. Geçtiğimiz hafta Kral Abdullah’ın vefatının ardından
fiyatlar bir miktar yukarı yönlü baskılansa da kazançlar kalıcı olmadı. 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. Geçtiğimiz hafta IEA Baş ekonomisti Fatih Birol düşük fiyatların kalıcı olmadığına ve fiyatların
yukarı yönlü baskılanması için küresel görünümde düzelmeye ihtiyaç olduğuna dikkat çekti.
Küresel çapta petrol fiyatlarının düşüklüğü sebebiyle yatırımlarda azalma bekleniyor ve özellikle maliyetleri daha yüksek olan ABD
“shale“ üreticileri tasarruf planları uygulamaya başladı bile. Ancak ABD’de petrol ihracatının arttığını ve üretim seviyesinin 1980’lerden
beri en yüksek seviyelerde devam ettiğini görüyoruz. Geçen hafta yayınlanan EIA raporu Amerika’da yüksek seviyede üretim ve stoklarda
rekor seviyede 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 ederken, OPEC ülkeleri arasındaki
anlaşmazlıklar ve ABD’li üreticilerin düşük fiyatlara ne kadar dayanabileceği fiyatlarda yukarı yönlü oluşması muhtemel baskının zamanlamasını belirleyecek.
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Veri takvimine bakacak olursak; Pazartesi günü Martin Luther King günü olması sebebiyle piyasaların kapalı olduğu ABD’de geçtiğimiz hafta Yapı Ruhsatları, Konut Başlangıçları, Şuan ki Ev Satışları, Mevcut Konut Satışları ve haftalık istihdam piyasası verilerinin
yanı sıra Üretim PMI verisi açıklandı. Çin’de Konut Fiyatları, Büyüme, Sanayi Üretimi, Perakende Satışlar ve HSBC İmalat PMI verileri takip edildi. Japonya’da Sanayi Üretimi, Kapasite Kullanım Oranı ve İmalat PMI verileri ile Euro Bölgesi’nde İmalat PMI verileri
takip edildi.
ABD’de istihdam talepleri 300 binlik beklentinin üzerinde 307 bin olarak açıklandı. Konut sektörü verileri ise karışık bir görünüm
sergiledi. Yapı Ruhsatları beklentilerin altında 1,032 milyon olarak gerçekleşirken, Konut Başlangıçları ise beklentiler üzerinde
1,089 milyon olarak kaydedildi. Mevcut Konut Satışları ise beklentiler dahilinde %2.4 artış gösterdi. Öncü Üretim PMI verisi ise 54
seviyesindeki piyasa beklentisinin altında 53.7 olarak açıklandı.
Çin’de açıklana Konut Fiyatları verisi ise %4.3’lük düşüş ise bir önceki ayın düşüşünden daha yüksek kaydedildi. Öncü HSBC İmalat PMI ise bir önceki ayın rakamından 0.2 yükselerek 49.8 olarak gerçekleşti.
Japonya’da Sanayi Üretimi %0.5’lik düşüş beklentisine karşılık %0.6 düşüş gösterdi. Kapasite Kullanım Oranı ise %0.7’den %-0.8’e
gerilemiş oldu. İmalat PMI ise 51.2 olarak beklentiler dahilinde açıklandı.
Euro Bölgesi’nde ise ZEW Ekonomik Hassasiyeti ise beklentilerin üzerinde 45.2 olarak gerçekleşti (beklenti: 37.6). Bölge’de İmalat
PMI ise beklentiler dahilinde 51 seviyesinde açıklandı.

Önümüzdeki haftanın veri takvimine bakacak olursak, ABD’de Dayanıklı Malların Siparişleri, Chicago PMI, Tüketici Şartları, S&P/CS
HPI Karma-20 Konut Sektörü verisi, Beklemedeki Ev Satışları ve Yeni Ev Satışları ile Dördüncü Çeyrek Büyüme Öncü Verisi açıklanacak. Japonya’da Ticaret Dengesi, Perakende Satışlar ve TÜFE verileri açıklanacak. Euro Bölgesi’nde Perakende Satışlar, İşsizlik
Oranı ve GFK Tüketici Güven Endeksi verileri açıklanacak. Almanya’da ise Ifo İş Ortamı Endeksi ve İşsizlik Oranı verileri açıklanacak.
Önümüzdeki Haftanın Veri Takvimi:
Tarih
26.01.2015
26.01.2015
26.01.2015
26.01.2015
27.01.2015
27.01.2015
27.01.2015
27.01.2015
27.01.2015
28.01.2015
29.01.2015
29.01.2015
29.01.2015
30.01.2015
30.01.2015
30.01.2015
30.01.2015
30.01.2015
30.01.2015
30.01.2015

Veri
Japonya Ticaret Dengesi (Aralık)
Alman Ifo İş Ortamı İndeksi (Oca)
Euro Bölgesi Perakende Satış (Aylık) (Ara)
ABD Hizmetler PMI (Oca)
ABD Çekirdek Dayanıklı Malların Siparişleri (Aylık) (Ara)
ABD Dayanıklı Malları Siparişleri (Aylık) (Ara)
ABD S&P/CS HPI Karma-20 (Yıllık) (Kas)
ABD Tüketici Şartları (Oca)
ABD Yeni Ev Satışları (Ara)
Euro Bölgesi GFK Tüketici Güven Endeksi (Şub)
Japonya Perakende Satış (Yıllık) (Ara)
Almanya Alman İşsizlik Oranı (Oca)
ABD Beklemedeki Ev Satışları (Aylık) (Ara)
Japonya Ulusal Çekirdek CPI (Yıllık) (Ara)
Japonya Tokyo Çekirdek CPI (Yıllık) (Oca)
Japonya Endüstriyel Üretim (Aylık) (Ara)
Euro Böglesi İşsizlik Oranı (Ara)
ABD GDP (çeyreklik) (4. Çeyrek)
ABD Michigan Hassasiyeti (Oca)
ABD Chicago PMI (Oca)

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

Beklenti

53.8
%0.5
%0.5
%4.5
94.4
450 Bin

%0.6

%3.3
98.1
58.1

Önceki
-892 Milyar
105.5
%0.6
53.3
%-0.7
%-0.9
%4.5
92.6
438 Bin
9.0
%0.4
%6.5
%0.8
%2.7
%2.3
%-0.5
%11.5
%5.0
98.2
58.3
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BRENT Petrol Teknik Görünüm:

Aralık başından beri takip edilen ara düşen trendin üst bandının üzerinde işlem gören BRENT petrolde aşağı yönlü hareketlerde
47.60 seviyesinin altında 45.14 ve 41.44 seviyeleri test edilebilir.
Yukarı yönlü hareket oluşması durumunda ise 50.39 seviyesi üzerinde düzeltme seviyelerinden 52.23 ve 54.95 seviyeleri takip
edilebilir.

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

WTI petrolde yukarı yönlü hareketlerde 47.77 seviyesinin üzerinde 49.90 ve 51.60 seviyeleri takip edilebilir.
Aşağı yönlü hareketlerde ise 44.30 seviyesinin altında 42.34 ve düşen trendin alt bandı 40.91 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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