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BRENT - WTI PETROL ANALİZİ
Enerji Enformasyon Kurumu’nun raporuna göre geçtiğimiz hafta Amerika’da ham petrol stokları 3.70 milyon varil azaldı. Beklentiler 1.47 milyon varillik bir azalma yönünde idi. Benzin stokları ise 1.26 milyon varillik artış beklentisine karşılık 365 bin varil artış gösterdi. Beklentilerin üzerinde azalan ham petrol ve beklentinin altında artış gösteren benzin stokları Amerika’daki petrol talebindeki canlılığı ve güçlülüğü kanıtlıyor. Yarın Amerika’da açıklanacak olan Fabrika Siparişleri ve Hizmetler PMI verileri de Amerika’da petrol
talebine dair sinyaller verecek. Beklentiler bu verilerin de talebin güçlülüğünü göstermesi yönünde. Ancak
benzin stoklarındaki artış ve Kansas’taki Coffeyville Rafineri’sinde çıkan yangın sonrasında önemli üretim
noktalarından talebin azalması üzerine WTI vadelilerinde düşüş görüldü.
Petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanmaların bir diğer sebebi de jeopolitik riskler ve Ortadoğu’da devam
eden savaş süreci. ISIL militanları Irak’ın kuzeyindeki Ain Zala ve Batma petrol sahalarını ele geçirdi. İki sahanın toplam günlük petrol üretimi 30 bin varil civarında. Petrol talebindeki güçlülüğe rağmen jeopolitik
riskler ve Ortadoğu’da oluşabilecek arz yönlü endişeler ile oldukça yüksek fiyatlanan WTI ve BRENT’te düşüş görülmesinin esas sebebi; ise arz yönlü endişelerin azalması ve bu endişelerin yersiz bulunmaya başlanması. Geçtiğimiz hafta BRENT petrolü iki haftalık artışın ardından 3.37% düşüş gösterdi; WTI ise
4.26%’lik düşüş ile ikinci haftalık düşüşünü kaydetti.

BRENT Petrolü
Bugün $104.69 seviyesinden açıldı ve gün içerisinde en yüksek $105.21 ve en düşük $104.55 seviyelerini
gördü. Geçtiğimiz hafta önemli bir destek olan 104.30 seviyesini test eden BRENT petrolü bu seviyeden
geri döndü. Aşağı yönlü hareketlerin devamında 104.30’un altında 103.91; yukarı yönlü hareketlerde ise
105.22’nin üzerinde 105.73 seviyesi denenebilir.

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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WTI Petrolü
WTI petrolü bugün $97.61 seviyesinden açıldı ve gün içerisinde en yüksek $98.22 ve en düşük $97.61 seviyelerini gördü. Teknik olarak incelendiğinde ise aşağı yönlü hareketlerin devamında 97.55’in altında
97.07 seviyesi; yukarı yönlü hareketlerde ise 98.14’ün üzerinde 98.71 seviyesi denenebilir.
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WTI – BRENT makasında ise açılma görülüyor. Makas bugün 6.86 dolar civarında.
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