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Petrol Piyasası Haftalık Temel/Teknik Görünüm
Petrol fiyatlarındaki düşüklüğün sebepleri arz-talep dengelerindeki aşağı yönlü baskı ve küresel düşük büyüme beklentileri sebebiyle piyasada oluşan kısır döngü. Düşüşe geçen petrol fiyatları global arzın %40’ını oluşturan OPEC ülkelerini fiyat indirimlerine
yöneltirken; 1986’dan beri en yüksek seviyelerde üretim yapan Amerika’da da fiyatların 80 doların altına inmesinin petrol üreticilerini zarar ettirme riski var. Dolayısıyla talepte de düşük büyüme beklentileri fiyatları toparlamak adına arz yönlü bir kesintiyi şart
konumuna getiriyor. Ancak OPEC yetkilileri market payı üzerinden kayıp yaşamamak adına üretim kesintisini mümkün olduğunca
ötelemeye çalışıyor.
Bu hafta WTI Petrolü 27 Ekim tarihinde 79.47 dolar seviyesi ile son dört yılın en düşük seviyesini görmüş oldu. BRENT petrolü ise
16 Ekim’de test ettiği 82.90 dolar/varil seviyesinden tepki alımlarıyla karşılaştı; ancak hem WTI hem de BRENT petrol fiyatlarında
düşük seyir devam ediyor. WTI petrolü geçen hafta 0,7% düşüş, BRENT petrolü ise 0.4% değer kaybetti. BRENT petrolün son üç
aydır kaydettiği düşüş 18.16%; WTI Petrolünün ise 16.7% civarında.
Geçtiğimiz haftalarda Bank of Amerika'dan sonra S&P de petrol fiyatlarında beklentilerini aşağı yönlü revize edenlerden oldu.
S&P BRENT Petrolünün 2014’ün geri kalanında ortalan 85 dolar/varil civarında ve önümüzdeki yıl ise 90 dolar/varil civarında olacağını öngörüyor. S&P’nin öncesinde hem 2014, hem de 2015 senesi için beklentisi 105 dolar/varil civarı idi. WTI Petrolü için ise
2014’ün geri kalanı ve 2015 senesi için öncesinde 95 dolar/varil olan tahminini 80 dolar/varile indirdi. Goldman Sachs de petrol
fiyatlarına dair 2015 ilk çeyrek beklentilerini 15’er dolar aşağı revize ederek; WTI için 90 dolardan 75 dolara; BRENT için ise 100
dolardan 85 dolara indirdi.

Talepte azalmayı küresel düşük büyüme beklentileri ve ekonomik aktivitelerde yavaşlama ile açıklayabiliriz. IMF 6 Ekim’de küresel
büyüme beklentisini 2014 senesi için 3.8%’ten 3.3%’e; 2015 senesi için ise 3.1%’ten 3.0%’e indirdi. Amerika’da toparlanmanın
beklenenden yavaş gerçekleşmesi; Avrupa Bölgesi’nde ekonomik durgunluk, Japonya’daki satış vergisi arttırımının negatif ekonomik etkilerinin yanı sıra global çapta devam etmekte olan jeopolitik risklerin de etkisi global büyüme tahminlerini olumsuz etkileyen faktörler. Peki ya üretim tarafındaki artışın sebebi?

Amerika’da üretim 1986 senesinden beri en yüksek seviyelerde. Energy Information Administration’a göre Amerika’da petrol sahalarında üretim bu sene 1.1 milyon artış; 2015’te ise 963 bin varil fazla üretim ile 1970 senesinden beri görülen en yüksek seviyelere ulaşacak. Amerikan politika belirleyiciler Amerika’nın ithal enerjiye olan bağımlılığını ülke ekonomisi ve siyasi arenadaki
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konumu açısından bir tehdit unsuru olarak tanımlarken; petrolün yer altından çıkarılması ve işlenmesi konusunda yeni teknolojilerin hayata geçirilmesi Amerika’yı enerji konusunda neredeyse kendine yetebilir noktaya getiriyor. Hidrolik kırılma ve yatay burgulama yöntemi ile petrol ve petrol yan ürünlerini daha ucuz ve kolay üreten Amerikan firmaları arzda artışın en önemli sebebi
iken; talepte ise daha az araba kullanılması ve çevre dostu araçların daha da yaygınlaşması sebebi ile azalma artıyor.
Geçen hafta açıklanan EIA raporuna göre Amerika’da ham petrol stokları 2.1 milyon varil artış göstererek 379.7 milyon varile ulaştı. Beklenti ise 3.37 milyon varillik bir artış idi. Benzin stokları ise 1.24 milyon varil azalarak Kasım 2012’den beri en düşük seviye
olan 203.1 milyon varile düştü. Rafineriler in kullanım oranı ise bir önceki haftadan 0.1% düşüş göstererek 86.6% olarak kaydedildi.

Son iki ayın resmi petrol piyasası verilerinin yayınlandığı EIA raporları incelendiğinde hem stoklarda artış, hem günlük üretimde artış;
hem de rafinerllerin kapasite kullanım oranında azalma görülüyor. Stokların artışı teknolojik gelişmeler ile üretimde artış ve talepte
azalma ile açıklanabilirken, rafinerilerin kullanım oranındaki azalmanın sebebi ise dönemsel. Yani rafineriler bakım sürecinde olduğu için Kasım ayı boyunca ve genelde %90 seviyelerinin üzerinde olan kullanım oranlarında Ekim ayı boyunca düşüş görülüyor.
Rafinerilerin düşük kullanım oranı da stoklardaki artışın sebeplerinden biri olarak tanımlanabilir.

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

S tok l ar dak i De ği ş i m

Topl am S tok l ar

G ünl ük Ü r e ti m

Raf i ne r i Kapas i te

09.04.2014

-900.000 varil

359.6 M varil

8.88 M varil

93.3%

09.10.2014

-1.0 M varil

358.6 M varil

8.88 M varil

93.9%

09.17.2014

3.7 M varil

362.3 M varil

8.88 M varil

93.0%

09.24.2014

-4.3 M Varil

358.0 M varil

8.88 M varil

93.4%

10.01.2014

-1.4 M Varil

356.6 M varil

8.9 m varil

89.8%

10.08.2014

5.0 M varil

361.7 M varil

8.9 m varil

89.8%

10.16.2014

8.9 M varil

370.6 M varil

8.9 m varil

88.1%

10.22.2014

7.1 M varil

377.7 M varil

8.9 m varil

86.7%

10.29.2014

2.1 M varil

379.7 M varil

8.9 m varil

86.6%

Tablo 2: Rafinerilerin Kapasite Kullanım Oranı:
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Enerji Bilgi Kurumu (EIA) Amerika’da 2013 senesinde 7.3 milyon varil olan günlük petrol üretimini 2014 senesinde ortalama 8.54
milyon varil; 2015 senesinde ise 9.5 milyon varil olarak tahmin ediyor. Bu seviyeye yükselmesi durumunda 1970 senesinden beri
görülen en yüksek petrol üretimi gerçekleşmiş olacak. Paris’teki International Energy Agency Amerika’nın petrol üretiminin bu
ivmeyle artışına devam ederse 2015 senesinde Rusya ve Suudi Arabistan’ı da geçerek petrol üretiminde dünya lideri olacağını
öngörüyor. Ancak EIA’ya göre hidrolik kırılma ve yatay burgulama teknolojisi ile üretilen ve üretim fazlasına önemli oranda sebep
olan petrolün en azından %50’si şu anki fiyatlar ile çok karlı değil. 80 doların altında ise New York’taki Sanford C. Bernstein &
Co.’ya göre üçte biri maliyet-gelir eşitleme seviyesine geliyor. Dolayısıyla ya fiyatların yukarı çekilmesi, ya da üretimin azaltılması
veya bazı firmaların buna mecbur kalması ve sonrasında bu durumun fiyatları baskılaması kaçınılmaz gibi görünüyor. Ayrıca, global talep artışına dair tahminler de düşük seviyede olduğundan fazla arzın talep artışı ile yok edilmesi de olası değil.

Denklemin OPEC tarafında ise Eylül ayı üretiminin son 11 ayın en yüksek seviyesi olan 30.9 milyon varil civarında olduğunu görüyoruz.
Üretimde yükseklik bazı OPEC ülkeleri tarafından problem olarak görülmüyor. OPEC’ten herhangi bir üretim kesintisi ancak üye
ülkelerin oy birliği ile gerçekleşebiliyor. OPEC’in bir sonraki toplantısı 27 Kasım’da, üye ülkeler ise fiyatlardaki düşük seyir sebebi
ile herhangi bir acil bir durum toplantısına gerek duyulmadığını defalarca belirtmişlerdi.
OPEC ülkelerinden Libya’da üretim Haziran ayından beri üçe katlanarak 900 bin varil seviyesine yükseldi. Irak’ta ise savaş devam
ediyor olmasına rağmen Şubat ayında görülen tarihi yüksek seviyelerin en fazla %10 düşüğü seviyelerde, yani günlük 3.1 milyon
varil seviyesinde seyrediyor. Irak, geçtiğimiz haftalarda Suudi Arabistan’dan sonra İran ve Kuveyt ile birlikte fiyat indirimine giden
OPEC ülkelerinden idi. Libya’nın OPEC temsilcisi Samir Kemal ise resmi olarak Libya’nın görüşünü oluşturmadığını belirttiği konuşmasında OPEC’in 1 milyon varil günlük üretim fazlasının olduğunu ve kendi görüşünün 500 bin varillik bir azaltıma gidilmesinin
gerekli olduğu yönünde açıklamalar yaptı. Ayrıca Libya’nın bu azaltımdan muaf tutulması gerektiğini belirtmişti.
OPEC genel sekreteri El-Badri ise petrol piyasasına dair panik yapmaya gerek olmadığını ve önümüzdeki yıllarda OPEC üretiminde ancak ufak çaplı değişiklikler olabileceğini ve analistlerin beklediği gibi 500 bin—1 milyon varil arası bir kesinti yapılmasının pek
de olası olmadığını belirtti. Ancak El-Badri şu an fiyatların gidişatına dair tahminde bulunamayacağını ve 27 Kasım’da Viyana’da
gerçekleşecek olan OPEC toplantısında günlük 30 milyon varil olan üretim kotasının gözden geçirileceğini belirtti.
IEA’ya göre OPEC ülkelerinden petrol talebi 2015 senesi ilk çeyreğinde günlük 28.8 milyon varil olacak. 2015 senesi ortalaması ise
29.3 milyon varil olacak. Bu tahminler OPEC’in Eylül ayı günlük üretiminden 2.1 milyon varil düşük seviyede. Üretim kesintisi olmaması durumunda talepte azalma ile de birlikte arz fazlası da artacaktır.

Global büyüme beklentilerindeki düşüklük petrol fiyatlarında aşağı yönlü baskıyı oluşturan faktörlerin bir diğeri idi. 6 Ekim’de IMF küresel büyüme beklentisini 2014 senesi için 3.8%’ten 3.3%’e; 2015 senesi için ise 3.1%’ten 3.0%’e indirmişti. Ancak geçtiğimiz haftalarda lider petrol tüketicisi ülkelerden gelen ve toparlanma belirtisi olan veriler ile hem küresel düşük büyüme beklentisi bir miktar azalmış hem de petrol fiyatlarında düşüş bir miktar ivme kaybetmişti. Çin’in Büyümesi 7.5%’lik hedefin altında olsa da piyasa
beklentisi olan 7.2%’nin üzerinde 7.3% olarak gerçekleşmişti.
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Geçen hafta ise ABD’den büyüme verisi açıklandı. Goldman Sachs de son FOMC tutanaklarında küresel düşük büyüme beklentilerinin Amerika’yı da etkileyebileceğinden bahsedilmesinin ve ABD’de düşük gelen Perakende Satışlar verisinin ardından Amerika’nın ikinci yarıyıl büyüme tahminlerini 3. çeyrek için 3.5%’ten 3.2%’e; dördüncü çeyrek için ise yine 3.5%’ten 3.0%’e indirmişti.
Ancak geçen hafta açıklanan ABD büyüme verisi beklentilerin üzerinde 3.5% olarak açıklandı. Bu veri yine de bir önceki dönemin
4.6% olan büyüme verisinden düşük. Kısacası beklenti üzerinde gelen ABD büyüme verisi küresel düşük büyüme beklentilerini
azaltabilir, ancak ABD’deki büyüme hızında düşüş gösteren veri çok da olumlu algılanmayabilir. ABD’de ayrıca Dayanıklı Malların
Siparişleri beklentilerin altında aylık bazda –1.5% olarak açıklandı. FOMC toplantısında ise beklendiği gibi varlık alım programı
sona erdirildi ve faiz artırımı için kayda değer süre ifadesi kullanıldı ve ekonomik görünüm için dengeli ifadesi kullanıldı.
Önceki hafta Avrupa’dan gelen olumlu PMI verilerinin ardından Almanya’da geçtiğimiz ay gelen Fabrika Siparişlerindeki düşüş ve
Sanayi Üretimindeki daralma, ve ardından Bundesbank’ın bu sene 2015 için büyüme beklentilerini düşürmesi, Euro Bölgesi’nde
toparlanma için daha çok işarete ihtiyaç olduğunu hatırlamakta fayda olduğunu hatırlatmıştık. Bu hafta da Almanya’da Ifo İş Ortamı Endeksi beklentiler altında kalırken, İşsizlik Oranı beklentiler dahilinde, TÜFE verileri ise beklentilerin altında geldi. Perakende
Satışlar da aylık bazda beklentilerin altında gerçekleşti. Euro Bölgesi’nde ise CPI ve İşsizlik Oranı beklentiler dahilinde gerçekleşti.
İşsizlik Oranı 11.5%, Çekirdek CPI ise 0.7% ile 0.8%’lik beklentini altında açıklandı. CPI ise yıllık bazda ise 0.4% olarak kaydedildi ve
beklentiler dahilinde olduğundan Euro Bölgesi’nde ekonomik toparlanma veya durgunluğa dair pek de ipucu vermedi.
Lider petrol tüketicilerinden Çin’de ise açıklanan önemli bir veri yoktu.

Bu hafta hem küresel ekonomide büyüme beklentilerine hem de ABD gibi lider petrol tüketicilerinin ekonomik gidişatına dair ipucu verebilecek ekonomik veriler açıklanacak. Çin’de bu hafta İmalat PMI, Üretim Dışı PMI, HSBC İmalat PMI, HSBC Hizmet PMI ve Ticaret
Dengesi verileri açıklanacak. PMI verileri ekonomik aktivite üzerine fikir vererek petrol fiyatlarında etkili olabilir. Japonya’da da
İmalat PMI verisi takip edilecek. Euro Bölgesi’nde ise İmalat PMI, ÜFE ve Perakende Satışlar verileri takip edilecek. Ayrıca Avrupa
Merkez Bankası’nın Faiz Oranı bildirisi de takip edilecek. Bölgenin lokomotif ekonomisi Almanya’da ise İmalat/Hizmet PMI, Fabrika
Siparişleri, Sanayi Üretimi ve Ticaret Dengesi takip edilecek veriler. Amerika’da ise Üretim PMI, ISM İmalat Endeksi, Fabrika Siparişleri, ADP Tarım Dışı İstihdam Değişikliği, İşsizlik Oranı ve Tarım Dışı İstihdam Değişikliği verileri takip edilecek.
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Haftanın Ekonomik Takvimi:
Tarih
01.11.2014
03.11.2014
03.11.2014
03.11.2014
03.11.2014
03.11.2014
04.11.2014
04.11.2014
04.11.2014
05.11.2014
05.11.2014
05.11.2014
05.11.2014
05.11.2014
05.11.2014
06.11.2014
06.11.2014
07.11.2014
07.11.2014
07.11.2014
07.11.2014
08.11.2014

Veri
Çin İmalat PMI
Çin Üretim Dışı PMI
Çin HSBC İmalat PMI
ABD ISM İmalat İndeksi
Alman İmalat PMI
Euro Bölgesi İmalat PMI
ABD Fabrika Siparişleri
Japonya İmalat PMI
Euro Bölgesi ÜFE (Yıllık)
Çin HSBC Hizmet PMI
Alman Servisleri PMI
Euro Bölgesi Hizmetler PMI
Euro Bölgesi Perakende Satışlar
ABD ADP Tarım Dışı İstihdam Değişikliği
ABD ISM İmal Olmayan İndeks
Almanya Fabrika Siparişleri
Euro Bölgesi Faiz Oranı Bildirisi
Alman Sanayi Üretimi
Alman Ticaret Dengesi
ABD Tarım Dışı İstihdam Değişimi
ABD İşsizlik Oranı
Çin Ticaret Dengesi

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

Beklenti
51.2

56.6
51.8
50.7
0.4%
-1.5%
54.8
52.4
-0.5%
220K
58.0
2.3%
0.05%
2.0%
17.0B
233K
5.9%

Önceki
51.1
54.0
50.4
56.7
51.8
50.7
-10.1%
51.7
-1.4%
53.5
54.8
52.4
1.2%
213K
58.6
-5.7%
0.05%
-4.0%
17.5B
248K
5.9%
31.00B

Sonuç olarak;
Amerika’da 1980lerden beri görülen en yüksek üretim seviyesi ve talepte azalma ile, OPEC ülkelerinin arz fazlası ve talepte beklenen düşük büyüme sonucunda oluşan arz-talep dengeleri petrol fiyatlarını aşağı yönlü baskılıyor. Küresel düşük büyüme beklentileri de talepte
azalmayı destekler nitelikte ve dönemsel bazı pozitif verilerin olumlu etkileri de sınırlı kalıyor. Petrol fiyatları son dört yılın en düşük seviyelerinden tepki alımları ile karşılaştı ancak toparlanma sınırlı ve düşük seyir devam ediyor. Ancak petrol fiyatlarının düşüklüğünü problem olarak tanımlamayan OPEC ülkelerinin bile fiyat indirimleri ile Pazar paylarını kaybetmemek adına bazı adımlar attığını gördük.
Amerika’da petrol üretimini kolaylaştıran yeni teknolojilerin ülkeyi neredeyse enerji konusunda kendine yetebilir hale getirdiği konuşuluyor, ancak fiyatlardaki düşük seyir sebebiyle karlılıkta yaşanan problemler sonucu bazı petrol üreticilerinin olumsuz etkileneceği kesin.
Daha da düşen petrol fiyatlarının yatırımları ve global projeleri etkileyerek küresel büyümede düşük beklenti ve petrol talebi azlığını bir
kısır döngüye dönüştürmesi olasılığı dd petrol piyasasına OPEC veya diğer üreticiler tarafından müdahale olasılığını gündeme getiriyor.
Petrol fiyatlarına dair tahminlerini aşağı yönlü revize eden Goldman Sachs ise OPEC ülkelerinden ard arda gelen ve kesintiyi gereksiz
bulan açıklamaların ardından OPEC’ten kesinti beklentisini de azalttı. Ancak 27 Kasım’daki OPEC toplantısından çıkacak sonuçlar önemli. OPEC ülkeleri arasındaki Pazar payı mücadeleleri toplantıdan çıkacak sonuçları etkileyebilir. Kısacası OPEC ülkeleri arasındaki iç dinamikler petrol piyasasına yön verecek.
BNP Paribas SA, Bank of America ve Goldman Sachs düşük seyrin artık biteceği, ancak öncesinde 75 dolar/varil seviyelerinin deneneceği
yönünde görüş bildirmişti. Ancak fiyatların toparlayacağı düşüncesi büyük ihtimalle Amerika’da üretim yüksek iken, OPEC’ten bir kesinti
geleceği beklentisini denkleme yerleştirerek geçerli olabilir. Kısacası gözler bir sonraki OPEC toplantısında ve Amerika’daki üretim fazlasına nasıl bir çözüm bulunacağında...
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BRENT Petrol Teknik Görünüm:
Brent petrolde beklentimiz 85,00 kırıldığı takdirde 83,30 ve 80,50 seviyeleri takip edilebilir. 88,00 seviyesi yukarı yönlü kırıldığı
takdirde ise 91,00 ve 92,80 dirençleri takip edilebilir. Ancak, 88,00 seviyesinin altında kalındığı sürece aşağı yönlü hareket ihtimali
daha güçlü görünmekte.

Grafik 1: BRENT Petrol Teknik Görünüm:

Kaynak: Matriks
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WTI Petrol Teknik Görünüm:
Kasım 2012’den beri gördüğü en düşük seviye olan 84,12 seviyesinin altında işlem gören WTI Petrolü bu seviyenin altında kalmaya devam ettiği sürece 79,30 ve 76,40 destekleri takip edilebilir. 84,12 seviyesini yukarı yönlü kırdığı takdirde ise 86,24’e kadar
yükselişler gözlemlenebilir.

Grafik 2: WTI Petrol Teknik Görünüm:

Kaynak: Matriks
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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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