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PETROL FİYATLARI
Bugün Çin’den gelen ve belki de haftanın en önemli verilerinden olan Büyüme ve Sanayi Üretim
rakamları piyasada özellikle değerli metalleri ve petrol fiyatlarını etkiledi.
GRAFİK 1: Çin Büyümesi vs. Brent Petrol Spot & Endüstriyel Madenler

Kaynak: Bloomberg

Çin’in büyümesi bir önceki döneme göre azalmasına rağmen yüzde 7.4 ile beklentilerin üzerinde
(%7.3) gerçekleşti. Çeyreklik baz da ise Çin büyümesi %1,7’den %1,4’e ciddi bir düşüş kaydetti.
Sanayi Üretimi verisi de beklentilerin altında kalırken, Perakende Satışlar beklentiler dâhilinde
geldi. Piyasa ise bu verileri fiyatladı. Veri açıklanmadan önce 108,50 seviyelerine kadar gerileyen
Brent (tarihi düşük seviyelere gelen WTI-Brent premiumunu da düzelterek) 110,13’lere kadar
tırmandı. Çin’in büyüme rakamının özellikle’enerji’ ve ‘endüstriyel madenler’ üzerindeki etkisi
göz önüne alındığında, gelen veri esasında fiyatları beklentilerin üzerinde gelmesi ile Çin standardlarının altında kalması sebebi ile nötralize etti. Küresel anlamda %7.5 altında kalacak olan
bir Çin büyümesi orta/uzun vaded enerji ve metal fiyatlarını olumsuz etkileyebilir. Ancak ‘buy
the rumour sell the fact’ gerçeğinden hareket eden petrol fiyatları, küresel büyüme motorlarından biri olan Çin’in stop etmediği ve aşağıda aktardığımız önlemler vesilesi ile yükseldi. Teknik
olarak Brent’te 111,30 USD/varil ve WTI’da ise 105.25 USD/varil seviyelerinde kar amaçlı satışlar
beklense de, son 3 işlem gününde uzun vadeli Hareketli Ortalamaların üzerinde kapanış yapan
Brent ve WTI’da yön belirlemek zor.

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.
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GRAFİK 2: Dünya Büyümesi vs. Çin Büyümesi

Kaynak: Bloomberg

Yavaşlayan büyümeyi kompanse edebilmek için Çin hükümetinin teşvik uygulayabileceği algısı Asya borsalarının değer kazanmasına neden oldu. Japon Topix Endeksi %2, Hang Seng China Entreprises Endeksi
%0,5 ve MSCI Asya Pasifik Endeksi ise %0,9 arttı.
Fiziki talebin ve özellikle ABD’den gelecek olan Stok verileri petrol fiyatları üzerinde etkili olacaktır. Saat
17:30’da açıklanacak olan Cushing (Oklahoma) envanterinde beklenenden fazla bir azalma görülürse yukarı hareket güç kazanabilir.
GRAFİK 3: Cushing Envanter
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Son zamanlarda özellikle WTI’da görülen ve son aşamada Brent’e de yansıyan fiyat artışı Grafik
3’te görüldüğü gibi stokların azalmasına da bağlanabilir.
Sonuç olarak petrol fiyatlarında teknik direnç seviyelerinin dışında ABD’den gelecek arz/talep
ve stok verilerini de dikkatle izlemek zorundayız. Brent ve WTI’da 111.30 ve a05.20 seviyeleri
yakından takip edilmeli.
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