HAFTALIK PETROL FİYATLARI ANALİZİ (Temmuz 2020 – 3. Hafta)
TESPAM Küresel Piyasalar ve Petrol Fiyatları Analiz Ekibi

Petrol fiyatlarını genel anlamda etkileyen dört ana konu başlığı bulunmaktadır. Bunlar:
1)Arz – Talep Dengeleri
•

(Yeni keşifler, stok durumları, sondaj sayıları, üretim ve/veya kesinti kararları,
uzun vadeli kontratlar)

2)Ekonomik Trendler
•

(Dolar Paritesi, Alternatif Yatırım İmkânları, Satın alma gücü)

3) Kısa Vadeli Riskler
•

(Algılar, Siyasi Gerginlikler, Terör, Güvenlik Sorunları, Doğal afetler, Olağan Dışı
Etmenler)

4 )Black Oil Market
ABD'nin Çin'in Güney denizindeki politikalarını kınamasıyla fiyatlar haftaya temkinli başladı.
Hafta basında OPEC+ın Mayıs ayından beri uyguladığı günlük 9.7 varillik kesintiyi azaltacagı
yönündeydi ve fıyatlar bu beklentiden dolayı düşüş gösterdi. Ardından OPEC+ ın
toplantısında kısıntının aralık ayına kadar günlük 7.7 milyon varil olarak uygulanmasına karar
verildi.Öte yandan ABD'de ham petrol stokları büyük bir düşüş yaşadı ve fıyatların yukarı
hareketlenmesıne sebep oldu. Çin başta olmak üzere petrol talebinde iyileşmeler olsa da talep
halen virüs öncesindeki seviyesinden uzakta. Buna ek olarak korona virüsün ikinci dalgasının
görülme ihtimali fiyatları baskılıyor.

Bütün bu gelişmeler sonrasında WTI petrol fıyatları 40,75 $/varil, Brent petrol fiyatları
43,14$/varil ile haftayı kapattı.

Grafik 1: Brent Fiyatları (Kaynak: https://tr.investing.com/commodities/brent-oil)
Bu hafta yaşanan başlıca gelişmeler ve petrol fiyatlarına etkileri aşağıdaki tabloda kısaca incelenmiştir.
Olay

Çin’de hayatın normale dönmesi neticesinde talep yeniden 13
milyon varil/gün seviyelerine yaklaştı.
Korona virüsünün ABD, Avrupa ve diğer ülkelerdeki hızlı yayılımı ile
düşen tüketim toparlanma sürecine rağmen normale dönemedi.
Çin ve diğer ülkelerde etkisi azalan korona virüsünün tekrar yayılma
ihtimali piyasaları tedirgin etmeye devam ediyor.
ABD’de bulunan aktif sondaj kule sayısı bir önceki haftaya göre 1
adet azalarak 180’e geriledi.
Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC), ham petrol üretim
kesintisi miktarını günlük 2 milyon varil azaltma kararı aldı.
UEA, koronavirüsün tekrar yayılması ile birlikte petrol talebine
yönelik risklerin arttığını kaydetti.
Beyaz Saray'ın Çin'in Güney Çin Denizi'ndeki yayılmacı iddialarını
kınadı ve bu da piyasaları etkıledi.
ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya
göre 7,5 milyon varil azaldı.
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