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BRENT - WTI PETROL ANALİZİ
Enerji Enformasyon Kurumu’nun dün açıklanan raporuna göre geçtiğimiz hafta Amerika’da ham petrol
stokları 3.97 milyon varil azaldı. Beklentiler 2.79 milyon varillik bir azalma yönünde idi. Benzin stokları ise
beklentinin neredeyse üç katı seviyesinde; 3.38 milyon varil arttı. Beklenti 1.3 milyon varillik bir artma yönünde idi. Benzin stoklarındaki artış fiyatları aşağı yönlü etkilese de volatilitenin asıl tetikçisi jeopolitik riskler; Ukrayna ve Gazze’de yaşananlar. Ham petrol stoklarındaki azalma da dünyanın en çok petrol tüketen
ülkesi Amerika’da talebin güçlülüğünü kanıtlayarak petrol fiyatlarında yukarı yönlü baskı yaratabilir. Bugün
Çin HSBC PMI verisi 51.0’lık beklentinin üzerinde 52.0 olarak açıklandı. 50’nin üzerindeki veri genişleme
belirtisi olarak görülürken Çin’deki petrol talebinin güçlülüğü olarak da yorumlanabilir.
Jeopolitik risklerden oldukça etkilenen petrol fiyatlarında devam eden gerginlik ortamı da etkili oluyor. Ukrayna hava sahasında geçtiğimiz hafta Malezya yolcu uçağının düşürülmesine ilişkin spekülasyonlar devam ederken; Avrupa ülkeleri dış işleri bakanlarının Rusya’ya yönelik yaptırımları arttırma kararlarının ardından Rusya’nın enerji ihracatının sekteye uğraması olasılığı ile arz yönlü endişeler oluşuyor.
Afrika’nın en geniş petrol rezervlerine sahip olan ülkesi Libya’da son bir senedir ayrılıkçıların elinde olan
Es Sider ve Ras Lanuf limanları tekrardan ihracata başlayacak. Limanların açılmasının ardından Libya, petrol satışını arttırabilmek için ülkede petrol yüklemenin riskini dikkate alarak varil başına petrol fiyatını $11.5 indirime gitmeyi düşünüyor. Libya’nın geçen ay ortalama günlük petrol ihracatı 300.000 varil ile önceki
yılın çeyreği seviyesinde idi. Limanların açılması ile global arz artacak olmasına rağmen, jeopolitik risklerle
fiyatlanan petrol fiyatlarında Ortadoğu’daki savaş ortamı ve Ukrayna gerginliği dolayısı ile yukarı yönlü hareket bekliyoruz.

BRENT Petrolü
Dünü 1.22%’lik artış ile kapatan BRENT petrolü bugün $108.07 seviyesinden açıldı ve gün içerisinde en
yüksek $108.19 ve en düşük $107.58 seviyelerini gördü.
Teknik olarak incelendiğinde yukarı yönlü hareketlerde 108.31 direncinin üzerinde 108.98, aşağı yönlü
hareketlerde ise 107.63 desteğinin altında 107.28 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
Dünü 0.98%’lik artış ile kapatan WTI petrolü bugün $103.17 seviyesinden açıldı. WTI petrolü gün içerisinde en yüksek $103.32 ve en düşük $102.68 seviyelerini gördü.
Teknik olarak incelendiğinde ise Yukarı yönlü hareketlerde 103.27 seviyesinin üzerinde 103.74 seviyesi
denenebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 102.69’un altında 101.75 seviyesine doğru hareketler görülebilir.
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WTI – BRENT makasında ise daralma görülüyor. Makas bugün 4.90 dolar civarında.
Grafik 3: WTI – BRENT Makası
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