2 Şubat 2015

Petrol Piyasası Haftalık Temel ve Teknik Görünüm (2 - 6 Şubat)
Geçtiğimiz hafta petrol fiyatları beş haftalık düşüşten sonra ilk yükselişini kaydetti. Küresel büyüme beklentilerindeki düşüklük ile
talep artış hızındaki yavaşlık ile ABD/OPEC arasındaki pazar mücadelesi devam ediyorken, fiyatların hangi dip seviyeden döneceği
tartışma konusu. ABD’de stokların 8.9 milyon varillik artışı ile WTI petrolü son altı yılın en düşük seviyelerini test etti ancak Cuma
günü gerçekleştirdiği sert yükseliş ile kayıpları sildi ve bir miktar kazanç kaydetti. BRENT petrolde ise hafif yukarı yönlü baskı hakim idi.
Kaya gazı üreticileri OPEC üreticilerine oranla daha yüksek maliyetlere sahip olmalarına rağmen düşük fiyatlar üretim artışını durduramıyor. ABD’de üretim yüksek seviyede devam ediyor. Geçtiğimiz hafta yayınlanan Enerji Bilgi Kurumu haftalık petrol raporunda ABD’deki günlük üretim 9.21 milyon varil olarak kaydedildi. Kurumun kayıtları tuttuğu 1980’lerden beri en yüksek seviye
olarak kaydedilen bu veri azalan petrol platformları ve azalan yatırımlara rağmen düşen fiyatların henüz üretimi durduramadığını
kanıtlıyor.
Geçtiğimiz hafta gerçekleşen FOMC toplantısında FED yetkilileri düşen petrol fiyatlarının hane halkının alım gücünü arttırdığını
ancak enflasyon görünümündeki olumsuz görünümde katkısının büyük, ancak geçici, olduğundan bahsettiler. Kısacası petrol
aram ve çıkarma çalışmalarına yapılan yatırımlarda azalma, ABD’de azalan petrol platformları, bütçesi sıkıntıya giren petrol ihracatçısı ülkeler ve düşük enerji fiyatlarının dünya genelinde enflasyon görünümündeki olumsuz etkisi petrol krizinin negatif etkisinin küresel çapta hissedilir boyutlara geldiğini gözler önüne seriyor. Suudi Kralı Kral Abdullah’ın ölümünden sonra yeni kralın
petrol konusundaki politikalara sadık kalacağı yönündeki söylemleri piyasadaki kısa süreli yukarı yönlü baskıyı azalttı ve kazançlar
bir iki gün içerisinde silindi.
Geçtiğimiz hafta WTI petrolü en düşük 43.50 seviyesini test ederek haftayı %5.11 kazançla 47.71 seviyesinden kapattı, BRENT
petrolü ise en düşük 47.51 seviyesini test ederek haftayı %8.25 kayıpla 52.38 seviyesinden kapattı.

Geçtiğimiz hafta OPEC genel sekreteri El Badri petrol fiyatlarının dip seviyeye ulaştığını düşündüğünü ve fiyatların kısa süre içerisinde toparlanacağını düşündüğünü belirtti. El Badri ayrıca yeterli yatırım olmaması durumunda petrol fiyatlarının 200 dolar seviyelerine kadar yükselmesinin mümkün olduğunu sözlerine etkileyerek, OPEC’in üretimi kesmemesinin ABD’yi hedef alan bir adım
olmadığını belirtti ve OPEC’in Haziran ayında yapılacak toplantıya kadar üretimin mevcut seviyede devam edeceğini yineledi.
Kısacası petrolde arz-talep dengeleri incelendiğinde aşağı yönlü baskı sürüyor, ancak yatırımların azalması ve karlılık oranlarında
düşüş üretimde azalmaya sebep olarak arz yönlü kısıntı ile fiyatları yukarı yönlü baskılayabillir.
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ABD’de 30 Ocak ile biten haftada çalışmakta olan petrol platformları 90 adet düşüş göstererek toplam 1543 seviyesine indi. Önceki senenin aynı dönemine göre 242 adet düşüşe denk gelen bu veriler, ABD’de artmakta olan petrol üretimine rağmen petrol
çıkarma aktivitelerinde azalmaya işaret ediyor. Ancak ABD’de üretim artmaya devam ederken, ABD Başkanı Barack Obama ise off
-shore petrol çıkarma çalışmalarını destekleyen açıklamalar yaptı. Petrol ihracatı da artan bir eğilim içerisinde.
OPEC üretimi ise 30 milyon varil kotasının üzerinde devam ediyor ve OPEC yetkililerine göre Haziran toplantısına kadar bu seviyede devam edecek. Ocak ayı üretimi anketlere göre günlük 30.905 milyon varil seviyesinde idi.
S&P 500 Enerji Sektöründe ise düşüş şirketlerin karlılık oranlarıyla paralel. BP, Schlumberger gibi önemli petrol şirketlerinin tasarruf ve işten çıkarma planları duyurmalarının ardından geçtiğimiz hafta Royal Dutch Shell de jeopolitik gelişmelerin ve OPEC’in
tavrının enerji sektörünü olumsuz etkilediğini ve önümüzdeki üç sene içerisinde 15 milyar dolarlık harcama kesintisine gitmeyi
planladıklarını açıkladı. Petrol fiyatlarının düşüşe devam etmesi durumunda yatırımları daha da kesebileceklerini ancak bilançolarının petrol krizini kaldırabilecek kadar güçlü olduğunu belirtti. Japonya’da geçtiğimiz hafta Nikkei Gazetesinde yer alan bir habere
göre petrol fiyatlarındaki düşüş sebebiyle petrol dağıtım ve satış şirketlerinin toplam karının 1 trilyon yen (8.36 milyar dolar) gerilemesinin beklendiği ifade edildi. Rusya Maliye Bakanı ise ödemeler dengesi kaybının dış şoklar nedeniyle 200 milyar dolar olduğunu belirtti. Norveç Başbakanı da Norveç’in büyüme görünümünün petrol fiyatlarındaki düşüklükten olumsuz etkilendiğini ve
büyümenin %1.5-2 aralığına düşebileceğinden söz etti.

Kısacası sektörde olumsuz görünüm hem had safhada hem de ülke bütçelerini ve küresel ekonomik görünümü etkileyebilecek
bir boyutta.

Grafik 1: S&P 500 Enerji Hisseleri

Grafik 2: OPEC Üretimi
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Geçen hafta açıklanan EIA raporuna göre Amerika’da ham petrol stokları 8.9 milyon varil artış, benzin stokları ise 2.6 milyon varil
düşüş gösterdi. Beklentiler ham petrol stoklarında 4 milyon varillik bir artış yönünde idi. Ham petrol stokları toplamda 406.7 milyon varile ulaşmış oldu, rafinerilerin kullanım oranı ise bir önceki haftadan %2.5 artış ile %88 olarak kaydedildi. Üretim seviyesi
günlük 9.21 milyon varil ile yüksek seviyede kaydedildi. Stoklardaki artış Kapasite Kullanım Oranındaki %2.5’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 ti m

11.26.2014

1.9 M Varil

383 M Varil

9.08 M varil

Raf i n e r i K apas i t e
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

0,91

1.22.2015

10.071 M Varil

397.9 M Varil

9.186 M Varil

85.5%

1.28.2014

8.9 M Varil

406.7 M Varil

9.21 M Varil

0,88

Sonuç olarak;
Haziran ayından beri düşüşte olan petrol fiyatları geçtiğimiz hafta bir miktar yükselişteydi.
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. Ancak yatırımlarda ve
platform sayılarında azalmaya rağmen ABD’de üretim şu an yüksek seviyede devam ediyor. 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; geçtiğimiz hafta ABD’de dördüncü çeyrek büyüme ve FOMC toplantısı sonuçları önemli gündem
maddeleri idi. Büyüme verisi piyasa beklentilerinin altında %2.6 olarak açıklandı. Piyasa beklentisi ise %3 seviyesinde idi. Dolar
Endeksinde verinin ardından sert hareketlenme görülmedi.
ABD’de Dayanıklı Malların Siparişleri beklentiler altında kaldı. Dayanıklı Malların Siparişleri %0.5’lik artış beklentisine karşılık %3.4
düşüş gösterdi. Çekirdek Dayanıklı Malların Siparişleri ise %0.6’lık artış beklentisine karşılık %0.8 düşüş gösterdi. Bu veri se Dolar
Endeksi’nde olumsuz algılandı. Tüketici Şartları beklentiler üzerinde 102.9 olarak gerçekleşti. Chicago PMI 57.5’lik beklentinin
üzerinde 59.4, Michigan Hassasiyeti ise beklenti paralelinde 98.1 olarak gerçekleşti.
Düzelme görülmesi beklenen konut sektörü verileri ise karışık idi. S&P/CS HPI Karma-20 beklentiler dahilinde %4.3 artış gösterirken, Yeni Ev Satışları ise 450 binlik beklentinin üzerinde 481 bin olarak açıklandı. Beklemedeki Ev Satışları ise %0.5’lik artış beklentisine karşılık %3.7 düşüş gösterdi ve olumsuz kaydedildi.
İstihdam Talepleri ise 300 binlik beklentinin altında 265 bin olarak açıklandı ve olumlu kaydedildi.
Japonya’da Perakende Satışlar beklentiler altında performans ile %0.9’luk artış beklentisinin altında %0.2 artış gösterdi. Japonya’da TÜFE yıllık bazda %2.3’lük beklentinin üzerinde %2.4 olarak gerçekleşti. Sanayi Üretimi ise %1.3’lük artış beklentisinin altında %1.0 artış gösterdi. İşsizlik Oranı da %3.5 beklenirken %3.4 olarak gerçekleşti.
Euro Bölgesi’nde ise TUFE yıllık bazda %0.5’lik düşüş beklentisinin altında %0.6 düşüş gösterdi. Bölge’de İşsizlik Oranı ise %11.5
olan beklentinin altında %11.4 olarak gerçekleşti.

Önümüzdeki haftanın veri takvimine bakacak olursak oldukça dolu bir takvim bizi bekliyor. ABD’de Çekirdek PCE Fiyat Listesi,
Üretim PMI, ISM İmalat Endeksi, Fabrika Siparişleri, ADP Tarım Dışı İstihdam Değişikliği, Tarım Dışı İstihdam Değişimi ile İşsizlik
Oranı ve Markit Bileşik PMI ile Hizmetler PMI verileri açıklanacak. Çin’de HSBC PMI ve HSBC Hizmet PMI, Japonya’da İmalat PMI,
Euro Bölgesi’nde İmalat PMI, Hizmetler PMI ve Perakende Satışlar verileri açıklanacak.
Önümüzdeki Haftanın Veri Takvimi:
Tarih
02.02.2015
02.02.2015
02.02.2015
02.02.2015
02.02.2015
02.02.2015
03.02.2015
04.02.2015
04.02.2015
04.02.2015
04.02.2015
04.02.2015
04.02.2015
04.02.2015
04.02.2015
06.02.2015
06.02.2015

Veri
Japonya İmalat PMI (Oca)
Çin HSBC İmalat Satın alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Oca)
Euro Bölgesi İmalat PMI (Oca)
ABD Çekirdek PCE Fiyat Listesi (Aylık) (Ara)
ABD Üretim PMI (Oca)
ABD ISM İmalat İndeksi (Oca)
ABD Fabrika Siparişleri (Aylık) (Ara)
Çin HSBC Hizmet PMI'si (Oca)
Euro Bölgesi Markit Bileşik Satın Alma Müdürleri Endeksi (Oca)
Euro Bölgesi Hizmetler PMI (Oca)
Euro Bölgesi Perakende Satış (Aylık) (Ara)
ABD ADP Tarım Dışı İstihdam Değişikliği (Oca)
ABD Markit Bileşik Satın Alma Müdürleri Endeksi (Oca)
ABD Hizmetler PMI (Oca)
ABD ISM İmal Olmayan İndeks (Oca)
ABD Tarım Dışı İstihdam Değişimi (Oca)
ABD İşsizlik Oranı (Oca)

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

Beklenti

Önceki
52.1
49.8
51.1

%0.1
55.5

215 Bin

57.2
230 Bin
%5.6

53.7
55.5
%-0.7
53.4
52.2
52.3
%0.6
241 Bin
54.2
54.0
56.2
252 Bin
%5.6
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BRENT Petrol Teknik Görünüm:

BRENT petrolde 51.94 seviyesinin üzerinde günlük kapanışlarla kalıcı olunması durumunda 54.75 ve 59.20 seviyeleri direnç olarak takip edilebilir.
Aşağı yönlü hareketlerde ise 50.02 seviyesinin altında tutunulması durumunda 49, 48.20 ve 45.20 seviyelerine doğru hareketin
devamı izlenebilir.

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

WTI petrolde 47.70 seviyesinin üzerinde kalıcı olunduğu durumda 49.50 ve 53.10 seviyeleri takip edilebilir.
Aşağı yönlü hareketlerde ise 47.17 seviyesinin altında yukarı yönlü kırılan kanalın üst bandı 45.50 ve eski dip seviyesi 43.40 seviyesi, bu seviyelerin altında ise 40.60 seviyesi destek 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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