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EPDK tarafından alınan tavan fiyat uygulama kararı ve Tüpraş üzerine olası etkileri
Enerji Piyasası Denetleme Kurulu (EPDK) 21 Mart 2014 tarihinde petrol piyasasında iki ay süreyle uygulanacak benzin ve motorin fiyatlarının tespitine ilişkin yeni bir karar aldı. 22 Mart 2014 tarihinden itibaren
geçerli olan düzenlemeyle EPDK, benzin ve motorinde hem dağıtıcı şirket hem de bayi payını 37 kuruşla
sınırlarken, ilgili gün akaryakıt dağıtım ve bayi tavan fiyatını Salı ve Cuma açıklayacağını bildirdi. Bu kararla birlikte benzin ve motorindeki litre başına indirimin 14 kuruş civarında gerçekleşmesi bekleniyor.
EPDK, daha önce ilk defa 2009 yılında tavan fiyat uygulamasını gerçekleştirmiş, o dönemde benzin ve
motorinde indirim yaklaşık litre başına 20 kuruş seviyesinde olmuştur.
Akaryakıt tavan fiyat uygulamasının yanı sıra EPDK, rafineri çıkış fiyatını da belirleme kararı aldı ve rafineri
marjını %2’den %1’e düşürdü. Bu durumun Türkiye’nin tek rafinerisi olan Tüpraş’ı olumsuz etkilemesi
kaçınılmaz gözüküyor.
Yurtiçi motorin pazarının durumu incelendiğinde; 2012 yılında 15.6 milyon ton olan yurtiçi motorin tüketimi, 2013 yılında %7.2 oranında artarak 16.8 milyon tona yükselmiştir. Tüpraş yıllık 5.6 milyon ton üretimle yurtiçi motorin tüketiminin yaklaşık %35’ini karşılamaktadır. Bununla birlikte artan taleple motorin,
yakıt türleri arasında %60 ile en çok tercih edilen ürün grubu olmaktadır. Tüpraş özelinde tavan fiyat uygulamasını değerlendirirsek, benzin satışlarının %60’ının yurtdışına gerçekleşmesi sebebiyle kararın etkisinin özellikle motorin satış karlılığı üzerinde görülmesini beklemekteyiz. Bununla birlikte tavan fiyat uygulaması Tüpraş’ın karlılığını %40 pay sahibi olduğu Türkiye’nin 2. büyük dağıtım şirketi olan OPET üzerinden de baskılamaya devam edecektir.

Son dönemde ABD, Rusya, Çin, İngiltere, Fransa ve Almanya’dan oluşan 5+1 ülkeleri ile İran arasında yapılan anlaşmaya göre önümüzdeki altı ay boyunca İran’a yeni yaptırımların uygulanmayacak olması ve bazı
yaptırımların aşamalı olarak kaldırılması, İran’ın ağır ham petrol arzını kısmen artırması yoluyla Tüpraş’ın
hammadde maliyetlerini azaltıcı etkiler yaratabilir. Yaptırımların süreli ve aşamalı olması sebebiyle mevcut
durum takip edilecektir.
Tüpraş’ın Kasım 2014’te devreye alacağı %30 oranında ürettiği siyah ürünü daha fazla katma değer yaratan beyaz ürüne dönüştürecek Fuel Oil Dönüşüm Projesi’nin 2013 sonu itibariyle %91’i tamamlanmıştır.
Beyaz ürün verimliliğini %70'lerden %83 seviyesine çıkaracak bu proje ile, 2015 yılından itibaren, FAVÖK'e
yıllık bazda 550 milyon dolar düzeyinde ek katkı sağlanması beklenmektedir.

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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Tüpraş, ürünlerinin fiyatlandırmasında, Petrol Piyasası Kanunu ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu
kriterleri gereği, “en yakın erişilebilir uluslararası piyasa” olan CIF Akdeniz piyasasında oluşan fiyatları ve
döviz kurlarını esas almaktadır.
Son dönemde ABD başta olmak üzere Kanada, Avustralya gibi ülkelerde kaya gazı ve kaya petrolü üretimleri hızla artmaktadır. Bununla birlikte ABD’de artan kapasite kullanımları sonucunda Avrupa’ya olan
motorin ihracatının artması Akdeniz piyasası ürün fiyatlarını aşağıya çekmiştir. Yurt içi ürün fiyatlandırmasında referans olarak alınan Akdeniz piyasası marjları, zayıf seyreden ürün talebi ve ürün rasyolarına
karşın daha pahalı hale gelen ağır petrolün maliyetleri artırmasına bağlı olarak 2012 yılına kıyasla önemli
ölçüde daralmış, 2012 yılında 4,21 $/varil seviyesinde olan Akdeniz Rafineri Marjı, 2013 yılında %60 oranında azalarak 1,67 $/varil düzeyine gerilemiştir.
Yukarıdaki grafikten de görüleceği üzere, Tüpraş’ın net rafineri marjı Akdeniz referans marjından daha
iyi performans göstererek 2013 yılında geçen yıla göre 0,86 $/varil azalarak 2,45 $/varil seviyesinde gerçekleşmiştir.
Önümüzdeki süreçte küresel ekonomideki zayıf talep koşullarının devam edeceği beklentimizi korumaktayız. EPDK’nın aldığı yeni fiyat tavanı uygulaması da Tüpraş’ın karlılığını negatif yönde etkileyecek bir diğer unsur olarak karşımıza çıkmaktadır.
Bununla birlikte gerek Fuel Oil Dönüşüm projesinin yaratacağı ek Favök katkısı gerekse İran’a yönelik
olarak uygulanmakta olan ambargoların geçici süreyle kaldırılması Tüpraş’ı pozitif yönde etkileyecek
gelişmeler olmaktadır.
Bu bilgiler ışığında TÜPRAŞ hissesi için kararımız “Endekse Paralel Getiri” yönündedir.
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