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BRENT - WTI PETROL ANALİZİ
Amerikan Petrol Enstitüsü’nün haftalık petrol raporuna göre Amerika’da geçtiğimiz hafta benzin stokları
3.6 milyon varil artarken ham petrol stokları ise 555K varil azaldı. WTI petrolü dün üç gün üst üste düşüş
yaşadı. Dünü 0.67%’lik düşüş ile $102.08 seviyesinden kapattı. Bu akşam ise EIA’nın haftalık raporu açıklanacak. Şu an ekonomistlere göre Amerika’da ham petrol stokları geçtiğimiz hafta 2.8 milyon varil azaldı.
Bu boyutta bir azalma eğer yarın açıklanır ise dört haftalık üst üste azalma yaşanmış olacak ve Amerika’nın ham petrol stokları 372 milyon varile, yani Mart ayından beri en düşük seviyeye ulaşmış olacak.
Dünyanın en çok petrol tüketen ülkesi Amerika’da talebin güçlülüğünü kanıtlayan bu veriler petrol fiyatlarında yukarı yönlü baskı yaratabilir ve jeopolitik risklerin devam ettiği ortamda arz yönlü endişeleri tekrar
gündeme getirebilir. Dün Avrupalı dış işleri bakanlarının Brüksel’deki toplantısında Rusya’ya yönelik yaptırımların arttırılmasına dair kararlar alındı. Bu durum Rusya’dan enerji ihracatını kısıtlayarak arz yönlü endişeleri oldukça arttırabilir.
Geçtiğimiz hafta hem BRENT hem WTI petrolü dört hafta sonrasında ilk defa haftalık kazancı kaydettikten
sonra WTI petrolü dün art arda üçüncü günlük düşüşünü kaydetti; BRENT petrolü ise 0.61%’lik düşüş ile
$107.03’ten kapatarak haftanın ilk günlük düşüşünü kaydetti.

BRENT Petrolü
BRENT petrolü bugün $106.84 seviyesinden açıldı ve gün içerisinde en yüksek $107.39 ve en düşük
$106.84 seviyelerini gördü.
Teknik olarak incelendiğinde ise, BRENT fiyatlarında $107.40 seviyesinin üzerinde önemli bir direnç
$108.40 seviyesine doğru hareketler görülebilir; bu seviyenin üzerine çıkılması durumunda sert alımlar
görülebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise önemli bir destek seviyesi olan $106.81 seviyesinin altında satış
baskısı artabilir. Bu desteğin kırılması durumunda $106.17 ilk destek seviyesi olarak karşımıza çıkacaktır.
Sonrasında $105.58 seviyesi; görülen son dip noktası olarak ikinci destek olarak karşımıza çıkacaktır.

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 $102.14 seviyesinden açıldı. WTI petrolü gün içerisinde en yüksek $102.19 ve en düşük $101.79 seviyelerini gördü. Teknik olarak incelendiğinde ise yukarı yönlü hareketlerde $102.57’in üzerine çıkılması durumunda $103.29 seviyesi test edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise $101.54 desteğinin
altında $100.08 seviyesi denenebilir.
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WTI – BRENT makasında ise daralma görülüyor. Makas bugün 5.10 dolar civarında.
Grafik 3: WTI – BRENT Makası
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