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BRENT - WTI PETROL ANALİZİ
Ukrayna-Rusya sınırında bir Malezya yolcu uçağının düşürülmesi ve İsrail’in Gazze’ye kara harekatı başlatması ile global çapta güvenli liman arayışı artarken; petrol fiyatlarında da yukarı yönlü hareket güçlendi.
Amerika’da azalan stoklar ve Çin’de artan talep ile hafta içerisinde yükselişe geçen petrol fiyatları bu hafta
dört hafta sonrasında ilk defa haftalık kazanca gidiyor. Malezya havayollarına ait jet uçağının düşürülmesi
298 can kaybına yol açtı. Avrupa ve Amerika’dan düşüşün sebebinin bir an önce belirlenmesi çağrısı gelirken; Ukrayna devlet başkanı Proşenko da, olayın araştırılması için uluslararası komisyon kurulmasını talep
etti.
Öte yandan İsrail ordusu, başbakan Netanyahu'nun talimatı ile Gazze Şeridi'nde 50 binden fazla asker ile
ateşkes reddeden Hamas’a karşı kara harekâtına başladı. Artan jeopolitik riskler petrol fiyatlarını yukarı
yönlü etkiliyor. WTI hafta başından beri 2.91%lik; BRENT ise 1.91%’lik yükseliş gösterdi.

BRENT Petrolü
BRENT petrolü bugün $108.46 seviyesinden açıldı ve gün içerisinde en yüksek $108.59 ve en düşük
$108.12 seviyelerini gördü.
Teknik olarak incelendiğinde ise, $108.57 seviyesinin üzerinde $109.49 seviyesine doğru hareketler görülebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise $108.05 seviyesinin altında $106.70 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.

WTI Petrolü
WTI petrolü bugün $103.79 seviyesinden açıldı. WTI petrolü gün içerisinde en yüksek $103.94 ve en düşük $103.53 seviyelerini gördü.
Teknik olarak incelendiğinde ise yukarı yönlü hareketlerde $103.82’nin üzerine çıkılması durumunda
$104.56 seviyesi test edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise $102.85 desteğinin altında $101.85 seviyesi
denenebilir.
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Geçtiğimiz haftalarda daralan WTI – BRENT makasında daralma görülüyor. Makas bugün 4.60 dolar civarında.
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