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WTI—BRENT Makasında Açılma
WTI ve BRENT Ham Petrol fiyatları arasındaki makasta petrol fiyatlarının düşüşe geçtiği Haziran 2014’ten beri daralma gözleniyordu. Haziran 2014’te 8-9 dolar civarında iken BRENT petrol fiyatı 45.16 dolar ile WTI fiyatı ise 43.50 ile en düşük seviyelerini gördükten ve makas 1 doların altına kadar geriledikten sonra petrol fiyatlarında sene başından beri oluşan yaklaşık %30’luk yükselişle birlikte WTI ve BRENT petroldeki toparlanmanın hızında görülen farklılık sebebiyle makasın açıldığını ve 13-14 dolar seviyelerine kadar yükseldiğini gördük.

ABD’de son yedi haftadır beklentilerin üzerinde artan stokların ve ABD’de 1980’lerden beri görülen en uzun süreli ve kapsamlı
grev karışıklığının fiyatlar üzerindeki karşıt etkileri sebebiyle WTI petrolde toparlanma BRENT petrol ile karşılaştırıldığında sınırlı
kalmıştır. ABD’de kaya gazı üreticileri için karlılıkta sıkıntı oluşturan düşük fiyatlar sebebiyle hem petrol şirketlerinin tasarruf planları açıklamaları hem de enerji hisselerindeki düşüklük piyasada güvensizlik ortamına ve aşağı yönlü baskıyı arttırırken, fiyatların
toparlanmaya başlamasının ardından azalmakta olan petrol platformlarının ivmesinde düşüş ve enerji hisselerinde toparlanma
görülse de, ABD’deki petrol üretiminde hala artış, ve hatta tarihi yüksek seviyeler görülmekte.

BRENT benchmarkı ABD dışındaki petrol fiyatlarını, WTI benchmarkı ise ABD’deki petrol fiyatlarını temsil ettiğinden, WTI toparlanmanın BRENT petroldekine göre daha yavaş gerçekleşiyor olması, yedi aylık düşüş yaşanıyorken BRENT’teki düşüşün WTI’a göre
yüksek olduğunu ve ABD dışı petrolün daha çok değer kaybettiğini, toparlanma aşamasında ise BRENT’teki çıkışın WTI’a göre daha yüksek olması ABD petrolünün daha yavaş değer kazandığını gösteriyor.

Amerika’da üretim 1986 senesinden beri en yüksek seviyelerde. Geçtiğimiz hafta ABD’nin günlük petrol üretimi 9.285 milyon varil
ile 1980’lerden beri en yüksek seviyelerde. Amerikan politika belirleyiciler Amerika’nın ithal enerjiye olan bağımlılığını ülke ekonomisi ve siyasi arenadaki 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. Amerikan firmaları hidrolik kırılma ve yatay burgulama yöntemi ile petrol ve petrol yan ürünlerini daha kolay üretiyorlar. Kaya gazı
üretimi daha pahalıya mal olsa da üretim aşamasında durdurma/yeniden başlama konusundaki kolaylık kaya gazı üreticilerinin
düşük fiyatlardan tahmin edildiği hızda etkilenmediğini gösteriyor.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun “Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar” hakkında tebliğ uyarınca yayımlanması zorunlu olan Uyarı Notu’nu en arka sayfada bulabilirsiniz.

Baker Hughes verilerine göre ABD’de 20 Şubat ile biten haftada çalışmakta olan petrol platformları 43 adet düşüş göstererek
toplam 1267 seviyesine indi. Önceki senenin aynı dönemine göre 502 adet düşüşe denk gelen bu veriler, ABD’de artmakta olan
petrol üretimine rağmen petrol çıkarma aktivitelerinde azalmaya işaret ediyor, fakat yine de bu düşüşte azalma olduğunu görüyoruz. Fiyatların yukarı yönlü gidişatı ABD’deki karlılığı da bir miktar arttırdığı düşünülebilir.

Goldman Sachs verilerine göre ise ABD’de son iki yıldır en çok sayıda petrol platformu çalışmayı durdurdu, veya geçici olarak ara
verdi; ancak bu platformların büyük bir çoğunluğu dikey platformlar, yani kaya gazı tesislerinde yaygın olarak kullanılan yatay
platformlardan değil. Dolayısıyla shale üretiminde düşüş görülmemesi doğal. ABD’de petrol ihracatı da artan bir eğilim içerisinde.

Piyasada arz fazlası devam ediyorken gerçekleşen toparlanma BRENT ve WTI petrol için ayrı ayrı incelendiğinde yukarı yönlü
baskı Ocak ayı ortasından beri hem WTI hem de BRENT petrolde mevcut olsa dahi BRENT petroldeki yukarı yönlü hareketin daha sert olduğu görülüyor. Ocak ayından beri BRENT petrolde toparlanma %33, WTI petrolde ise %12 seviyesinde.
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BRENT ve WTIUSD fiyatları arasındaki oranda bir üçgen formasyonu oluştuğunu ve formasyonun yukarı yönlü aşıldığını gördük.

Piyasada var olan senaryolar mevcut durumda iki yönlü, petrol fiyatlarının toparlanmaya devam etmesi veya tekrardan aşağı
yönelerek dip seviyesi arayışına girmesi. Ayrıca petrol fiyatlarının bir banda oturarak yatay seyretmesi beklenebilir.

Petrol fiyatlarında toparlanmanın devam etmesi ve aynı zamanda BRENT petrolde toparlanmanın WTI petroldekinden hızlı gerçekleşmeye devam etmesi durumunda formasyonun yukarı yönlü hedefine devam etmesi beklenebilir. Bu makasın daha da
açılacağı anlamına gelebilir. Fiyatlarda toparlanmanın ivme kaybetmesi ve tekrardan aşağı yönlü bir arayış makasın tekrardan
daralması anlamına gelebilir.

BRENT—WTI Rasyosu teknik olarak incelendiğinde oluşan üçgen formasyonunun ilk hedef 1.21 seviyesinin üzerine çıktığını görüyoruz. Formasyonun tamamlanması durumunda 1.30 seviyesi hedef seviyesi olarak takip edilebilir. Makasta daralma ve rasyoda aşağı yönlü hareket görülmesi durumunda ise aşağıda 1.21 ve üçgen üst bandı 1.09 seviyelerine doğru hareket etmesi beklenebilir.
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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.”
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