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WTI VE BRENT PETROL RAPORU
PETROL FİYATLARINI ETKİLEYEN GELİŞMELER
I.

Arz-Talep Dengesi



Jeopolitik risklerden kaynaklanan finansal piyasa koşulları



Küresel ekonomi büyümesi

IV.

Mevsimsel koşullar

Petrol fiyatları birçok faktörden etkilenmekte olup, arz talep dengesi de bu emtia üzerinde
etkilidir. Petrolün yenilenebilir bir kaynak olmaması, enerji sektöründe sıkça kullanılması ve ikamesinin olmaması petrolü değerli emtialar arasına almaktadır.
Özellikle ABD ve Çin ekonomilerinin büyüme hızı ve beklentileri talep taraflı petrol fiyatları
üzerinde belirleyici olmaktadır.
ABD tarafında en son yapılan FOMC toplantısı ile büyüme beklentisi düşürülmüştür. Aralık ayında 2014 için %2.8-3.2 aralığında büyüme beklenirken, Mart ayında beklenti %2.8 –3 aralığına
düşürülmüştür. 2015 için büyüme beklentisi ise %3-3.4 aralığından %3-3.2 aralığına düşürülmüştür. Bu gelişme orta vadede fiyatları aşağı doğru baskılar.
Son dönemlerde Çin’de ekonomiye ilişkin kaygılar ve özellikle kurumsal bonolarda son yaşanan
olumsuz gelişmeler petrol fiyatları üzerinde baskı oluşturabilir. Çin 2014 yılında da %7.50 büyüme beklemektedir. Bu rakam bir önceki yıl ile aynı olup, Çin’de büyümede artış beklenmediğini
göstermektedir. Aynı zamanda ülkede son dönemde beklentilerin altında kalan veriler ve kredi
sınırlaması da petrol fiyatlarını olumsuz etkileyebilecek gelişmeler arasındadır. (Grafik 1)
Bu sene ABD’de kış şartlarının ağır geçmesi de petrol fiyatları üzerinde etkili olacaktır. Tabi bu
mevsimsellikten kaynaklı talep artışının etkileri, daralması olası büyüme kaynaklı fiyat düşüşünün önüne geçebilir mi, izlenmesi gerekir.
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Grafik 1: Çin ve ABD Büyümeleri

Küresel açıdan bakıldığında ise; ABD’nin QE’den çıkış kapsamında varlık alım programında
kesintiye gitmesi ülkede toparlanmaya işaret etse de, bu durum ekonomiden likidite çıkışına
da yol açacaktır. Bu da son toplantı notlarında da açıklandığı üzere fonlama maliyetleri üzerinde yukarı yönlü bir risk oluşturacaktır ve büyümeyi olumsuz etkileyecektir.
Avrupa’da deflasyon riski devam etmektedir. Son gelen veriler dikkate alındığında Euro Bölgesi’nin hala resesyondan çıkmadığından dahi bahsedebiliriz.
Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü OECD, 19 Kasım 2013 tarihinde yayımladığı raporunda;
bu yıl ve gelecek yıl için küresel ekonomik büyüme tahminlerini düşürdü. OECD, 19 Kasım’da
açıkladığı yarı yıl raporunda, dünya ekonomisinin 2013’te muhtemelen %2.7 ve gelecek yıl %
3.6 büyüyebileceğini belirtti. (Mayıs 2013’te yapılan önceki tahminlerde bu büyüme rakamları sırasıyla %3.1 ve %4 seviyelerindeydi.) Bu rakamlar petrol fiyatları üzerinde aşağı yönlü baskı yapacak nitelikte.
Gelişen ve gelişmekte olan ülkelerdeki kırılganlıkların petrol fiyatları üzerinde baskı oluşturma ihtimalinin göz önünde bulundurulması gerektiğini düşünüyoruz. Dolayısı ile tam bir
küresel toparlanma başlamadığı için petrol fiyatları baskı altında kalacaktır.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim
şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri
tercihlerinize uygun olmayabilir.

21.03.2014

Tablo 1: 19.03.2014 tarihinde yayımlanan ABD Petrol Stokları

Tablo 2: Dünya Petrol Arz Talep Dengesi

Kaynak: www.opec.org/opec_web/static_files_project/media/downloads/data_graphs/MI012014.pdf

Grafik 2: Dünya Ham Petrol Stokları
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WTI TEKNİK GÖRÜNÜM
98.40 seviyesinden yukarı dönüşlerin olması bu seviyeyi önemli bir destek konumuna getirmiştir. Aşağı yönlü hareketlerde 98.40 kritik bir seviyeler olacaktır. Kısa vadede 98.40 desteğinin
kırılması 98.07 seviyesine kadar düşüş getirebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 99.48 ve 99.70
direncinin üzerinde kalıcı olunup olunmadığı izlenecek. Bu seviyelerin üzerinde kalıcı olunması
durumunda 100.54 seviyesi izlenecek. (Grafik 3)
Grafik 3: WTI Teknik Görünüm

BRENT TEKNİK GÖRÜNÜM
Brent petrolde ise son dönemde ciddi bir düşüş görülmektedir. Haftanın ilk işlem gününde 108’li
seviyelerden başlayan satış baskısı Brent petrolü 106 seviyesinin altına kadar düşürmüştür.
105.58 seviyesinden yukarı dönüşlerin olması bu seviyeyi destek konumuna getirmiştir. Yukarı
yönlü hareketlerde ise 106.45 direnci önemli olup, bu seviyenin kırılması ile 106.80
hedeflenebilir. (Grafik 4)
Grafik 4: Brent Teknik Görünüm
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1 YILLIK DÖNEMDE WTI İLE BRENT ARASINDAKİ ORTALAMA FİYAT FARKI NE OLDU?
28.02.2013-21.03.2014 tarihleri arasında WTI petrolün fiyat ortalaması 98,53 olmuştur. Aynı
tarih aralığında Brent petrolün fiyat ortalaması ise 107.72 seviyesindedir. Yaklaşık 1 yıllık dönemde WTI ile BRENT arasındaki ortalama fiyat farkı 9.18 dolardır. Bugünkü hareketlerdeki
fiyat farkı ise 7.73 dolar seviyesindedir. (Grafik 5)
Burdan yola çıkarak, genel düşüş beklentisi içinde olduğumuzdan, Brent petroldeki olası
düşüşün daha kuvvetli olması beklenebilir.
Sonuç olarak; gerek arzda sıkıntı olmaması, gerekse olumsuz küresel ekonomik büyüme beklentilerinden dolayı, petrol fiyatlarında orta vadede beklentimiz aşağı yönlüdür.
Grafik 5: Brent ve WTI
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