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BRENT - WTI PETROL ANALİZİ
Dün akşam açıklanan Amerikan Petrol Enstitüsünün raporuna göre Amerika’da ham petrol stokları geçtiğimiz hafta 4.8 milyon varil azaldı. Benzin stokları ise 1.6 milyon varil azaldı.
Bu akşam Enerji Enformasyon İdaresi’nin haftalık petrol raporu açıklanacak. Bu raporlar öncesinde analistlere göre Amerika’da ham petrol stokları 2.5 milyon varil; benzin stokları ise 900.000 varil azaldı. Dünyanın en çok petrol tüketen ekonomisi olan Amerika’da talebin güçlü olduğunu gösterecek bu veri petrol
fiyatlarını etkileyebilir.
Öte yandan bu sabah Çin’de açıklanan verilere göre Çin ekonomisi Nisan - Haziran döneminde yıllıklandırılmış olarak 7.5% büyüme gösterdi. Beklentiler 7.4% yönünde idi. Ayrıca Çin’de yıllıklandırılmış Haziran
ayı Sanayi Üretimi verisi de 9.0%’lik beklentinin üzerinde 9.2% olarak açıklandı.
Amerika’da petrol talebindeki güçlülüğü; Çin’deki talebin ise daha da artış gösterebileceği sinyalleri veren
bu verilerin ardından BRENT ve WTI fiyatları üç haftalık düşüşün ardından dün yükseliş gösterdi.
Geçtiğimiz hafta JP Morgan 2014 ve 2015 yılı için petrol fiyatı öngörüsünü yukarı çekmişti: 2014 için
$105’ten $111’e; 2015 için ise $100’den $115’e. IEA (International Energy Agency) ise 2015 yılında petrol
talebinde hızlı bir büyüme gerçekleşeceğini beklediklerini açıklamıştı: 2014 için günlük talep artışı 1.2 milyon varil; 2015 için ise 1.4 milyon varil.
Goldman Sachs ise petrol fiyatlarındaki düşüşü arzda artış olarak yorumlayarak; önümüzdeki beş sene
içerisinde petrol fiyatlarında düşüş beklediğini açıkladı. Goldman Sachs’a göre BRENT fiyatları beş yıl içerisinde $100/varil seviyelerine inebilir. Bank of America’ya göre bu sene ilk çeyrekte Amerika’da petrol üretimi günlük 11 milyon varil seviyelerini aştı ve Amerika dünyanın en çok petrol üreten ülkesi oldu.
Ayrıca dün Libya Petrol Bakanlığı tarafından Libya’daki petrol üretiminin günlük 470.000 varilden 588.000
varile yükseldiği bildirildi.
Fiyatlarda rahatlama yaşanırken; dün BRENT petrolü 8 Nisan’dan bu yana ilk defa $106/varil seviyesinin
altına indi.

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.

BRENT Petrolü
BRENT petrolü bugün $106.78 seviyesinden açıldı ve gün içerisinde en yüksek $107.52 ve en düşük
$106.72 seviyelerini gördü. Teknik olarak incelendiğinde ise, $107.70 seviyesinin üzerine çıkılması durumunda $108.83 seviyesine doğru hareketler görülebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise $106.85 seviyesinin
altında $106.29 seviyesi denenebilir.
Grafik 1: BRENT Petrolü

WTI Petrolü
WTI petrolü bugün $100.19 seviyesinden açıldı. WTI petrolü gün içerisinde en yüksek $100.68 ve en düşük $100.07 seviyelerini gördü. Teknik olarak incelendiğinde ise yukarı yönlü hareketlerde $101.04 seviyesi üzerinde $102.22; aşağı yönlü hareketin devamında ise $100.05 desteğinin altında $99.04 seviyesi
denenebilir.
Grafik 2: WTI Petrolü
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WTI—BRENT Makası
Geçtiğimiz haftalarda daralan WTI – BRENT makasında açılma görülüyor. Makas bugün 6.80 dolar civarında.
Grafik 1: WTI – BRENT Makası
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