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HAFTANIN ÖNE ÇIKAN HABERLERİ 

Petrol 2018’in En Düşük Seviyesinde – Financial Times & Reuters 

Petrol fiyatları 2018’de geçirmiş olduğumuz 7 haftanın en düşük seviyelerine 

gerileyerek varil başına 64.71$’ı gördü. Fiyatlardaki bu hareketliliğe ABD’nin yerel ham 

petrol üretiminin günde 10.25 milyon varile ulaştığını açıklamasının olduğu düşünülse 

de uzmanlar İran’ın ham petrol üretim kapasitesini önümüzdeki 4 yılda 4.7 milyon 

varile çıkarmak için çalışmalara başladığını açıklamasının da etkisinin olduğu 

görüşünde. Günde 10.25 milyon varil üretim ile ABD ham petrolü, OPEC üreticilerinin 

en büyüğü olan Suudi Arabistan’ı geçmiş ve Rusya ile rekabet edebilir bir konumda. 

ABD üretimin bu hızlı artışının petrol fiyatlarında aşağıya doğru baskı yapacağı 

endişeler arasında. 

Çin Kömür Pazarında Düzenlemelere Devam Ediyor – Reuters 

Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu (NDRC) Cuma günü yaptığı bir açıklama ile 

kömürdeki yeni uygulamaları açıkladı. Yeni uygulamaya göre kömür şirketleri verimsiz 

ve doğaya zararlı madenlerini kapatmaları ve belirli standartlara uymaları durumunda 

kapasitelerini artırmak için devletten teşvik alabilecekler. Kömür madenleri, kömürle 

ilgili işletmeler ve elektrik kuruluşları arasında daha yakın ilişkilerin kurulmasını 

amaçlayan bu girişim Çin hükümetinin kömür fiyatlarını istikrara kavuşturmak için 

aldığı br dizi önlemlerin en sonuncusu. Çin, aldığı bu kararlar ile 2018 yılı içinde 

kapasitesi 90,000 tondan daha az tüm kömür madenlerini kapatmayı hedefliyor. 

Uzmanlar yaklaşık 150 milyon ton kömür kapasitesine sahip 1000'den fazla kömür 

madeninin bu yol ile 2018'de kapatılmasını bekliyor. 

Yeni ABD Bütçesi Petrol Depolarını Satışa Açıyor – Reuters & Bloomberg 

ABD Kongresi’nin Çarşamba günü onayladığı bütçe ile ülkenin olağanüstü durumlar için 

Teksas ve Louisiana kıyılarında, yer altında hazırda bulundurduğu 665.1 milyon varillik 

depo ham petrolden 100 milyon varillik bir satış gerçekleştirilebilinecek. Bütçeye göre, 

toplam deponun %15’ine tekabül eden bu miktarın satışı 2022’den itibaren kademeli 

olarak gerçekleştirilecek. Mevcut fiyatlar ile bu satışın getirisi yaklaşık 6.1 milyar $ 

olacak. Başkan Donald Trump geçen sene yaptığı bir açıklamada deponun %50’sinin 

satışa çıkarılması için çağrıda bulunmuş, fikir her iki partiden de tepki toplamıştı. Karşı 

görüşteki politikacılar böyle bir girişimin ABD’nin kendi güvenlik ağını gevşeteceğine 

dair eleştirilerde bulunmuş, ayrıca depolarda bulunan ham petrollerin petrol fiyatları 

daha yüksekken alındığına dikkat çekerek, maddi bir kayıp yaşanmaması için satışların 

petrol fiyatları yükselene kadar gerçekleştirilmemesi gerektiğini savunmuştu. 

1970lerde yaşanan petrol krizlerinden sonra herhangi bir olağanüstü durumda ABD 

tüketicilerinin zor duruma düşmesini engellemek için kurulan depolar kurulduğu 

tarihten beri savaş, politik karışıklık, olağanüstü hava olaylarının da dahil olduğu pek 

çok durumda kullanılmış, en son geçen Eylül ayında Teksas petrol rafinerilerini su 

altında bırakan Harvey Kasırgası’ndan sonra buradaki rafinerilere depodan 5.3 milyon 

varil satılmıştı.    

https://www.ft.com/content/8d8edf76-0cf1-11e8-839d-41ca06376bf2
https://www.reuters.com/article/us-global-oil/oil-hits-seven-week-low-on-expectations-of-higher-u-s-iran-output-idUSKBN1FS05E
https://www.reuters.com/article/us-china-coal/china-gives-new-incentives-to-boost-high-quality-coal-capacity-idUSKBN1FT0HW
https://www.reuters.com/article/us-usa-oil-reserve/u-s-budget-deal-would-sell-15-percent-of-emergency-oil-reserve-idUSKBN1FS2KO
https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-02-08/oil-holds-biggest-loss-in-two-months-on-record-u-s-production

