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WTI PETROL ANALİZİ
Jeopolitik riskler ile fiyatlanan ham petrolde dalgalanmalar devam ediyor. Geçtiğimiz hafta WTI fiyatlarında
Amerikan stoklarındaki 1.74 milyon varillik artıştan ve Obama yönetiminin ultra hafif ABD petrolü ihracatına
yönelik kısıtlamaları azalttığı sinyallerinden sonra düşüş görülmüştü.
WTI geçtiğimiz haftayı $106.68’den açtı ve 1.54%’lik düşüşle $105.04’ten kapattı. Bugün $105.73’ten açılışı yapan WTI; gün içerisinde en yüksek $105.75; en düşük ise $105.09 seviyelerini gördü.
Teknik olarak incelendiğinde ise, aşağı yönlü hareketin devamında $105 seviyesinin altında kalıcı olunması durumunda desteğinin altında $104.20 desteğine doğru hareket edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise $106.10
seviyesinin üzerinde $106.50 ve $107.00 seviyelerine doğru hareketler görülebilir.
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BRENT PETROL ANALİZİ
BRENT fiyatlarında Irak kaynaklı volatilite fiyatlamalarda etkili olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta bölgedeki
gerginliklerin Irak’taki petrol arzını sekteye uğratmayacağı yönündeki söylemler ve Amerika’dan bu yönde gelen
açıklamalar sonrasında BRENT petrolü son üç haftadır ilk defa haftayı düşüşle kapadı. Irak güçleri IŞİD’in ele geçirdiği bölgeleri geri almak için harekete geçmesi ve askeri destek alması endişeleri azaltıyor. Öte yandan Libya’daki Es Sider Limanı’nın Ağustos’ta tekrar kullanıma açılabileceği söylentileri de volatiliteyi azaltıcı etki yapıyor.
Geçtiğimiz haftayı $114.91‘den açan BRENT haftayı $113.16’dan, yani 1.52%’lik düşüşle kapattı. Bugün güğmn
içerisinde de düşüşünü sürdüren BRENT; gün içerisinde en yüksek, açılış fiyatı olan, 113.16 seviyesini; en düşük
ise $112.53 seviyesini gördü.

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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Teknik olarak incelendiğinde ise; geri çekilmelerin devamı durumunda, $112.50 seviyesinin altında kapanışlarla
buralarda kalıcı olunması durumunda $112.00 desteğine doğru hareketler görülebilir. Yukarı yönlü hareketlerde
ise $113.60 seviyesi denenebilir.
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Geçtiğimiz haftalarda 9 dolar civarına kadar genişleyen WTI petrolü ve BRENT petrolü arasındaki makasta hafif
daralma görülüyor. Makas bugün 7.50 dolar civarında.
Grafik 3: WTI – BRENT Makası
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