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HAFTANIN ÖNE ÇIKAN HABERLERİ
Petrol Fiyatları Doların Etkisiyle ABD Üretimindeki Artışa Rağmen
İstikrarlı Kaldı – Reuters
Geçen hafta üç senenin en düşük seviyelerine gerileyen doların hafta boyunca artışa
devam etmesi ile ABD ham petrol envantörlerinin artacağı tahminlerinin petrol
fiyatlarındaki etkisi sınırlı kaldı. ABD ham petrol envantörlerinin, geçen haftadan 1.8
milyon varil artarak, dördüncü ardışık haftasında da artış göstermesi beklentiler
arasındaydı. Doların güçlenmesi petrolü ve dolara bağlı diğer ürünleri diğer para birimi
kullanıcıları için daha pahalı hale getirektedir. Fiyatlar ayrıca ham petrol rafinerilerinin
bakım için zirve yaz dönemi ve kış yakıt talep dönemi arasında çalışmayı
durdurmasında da etkilendi.

BP Sürücüsüz Araçların Petrol Talebinde Düşüşe Neden Olmasını
Bekliyor – Reuters
Petrol ve gaz devi BP, Royal Dutch Shell gibi diğer petrol devlerinin arasında katılarak,
ilk defa sürücüsüz elektrikli araçların ve aynı aracı kullanma yönüne kayan tüketici
tercihlerinin etkisi ile 2030lu yılların sonunda günlük 110 milyon varil ile petrolde zirve
talebin gerçekleşmesini beklediklerini açıkladı. Şirketin ana raporu olan “Energy
Outlook”da yapılan çıkarımlara göre 2040’a kadar daha verimli motorlara sahip olan
elektrikli araçlardaki 100 kat büyüme ile her ne kadar ulaşım ihtiyacının kendisini ikiye
katlaması beklense de petrol tüketiminde bariz düşüşler gerçekleşecek. BP sürücüsüz
araçların 2020lerin başından itibaren satışa çıkarılmasının ve ilk araçların fiyatları
nedeniyle bireysel tüketiciler yerine ulaşım şirketleri tarafından alınmasını bekliyor. BP
ayrıca her ne kadar ulaşım sektörünün petrol tüketimindeki büyümesinde en büyük
rolü oynacağını belirtse de plastic üretimi ile petro-kimyasal endüstrisinin 2030’dan
sonra ana talep merkezi olacağını tahmin ediyor.

Petrol Üreticileri Güçlü İşbirliği Sinyalleri Vermeye Devam Ediyor –
Wall Street Journal & Reuters & Reuters
Geçen hafta özellikle Suudi Arabistan ve Rusya’nın girişimleri ile petrol üreticilerinin
petrol fiyatlarını kontrol etmek için kurdukları işbirliğini devam ettirme ve hatta
genişletme çabası içinde olduğunu paylaşmıştık. Üretime 2018 yılı boyunca günlük 1.2
milyar varillik kısıtlama getiren bu kararı petrol üreticilerinin sene boyunca piyasayı
izleyerek gerekli değişiklikler ile güncellemesi bekleniyordu. İlk güncelleme OPEC’in
aylık petrol piyasası raporundan geldi. OPEC ABD kaya petrolünün hızlı artışı nedeniyle
yapmış olduğu günlük ham petrol üretim tahminlerini artırma kararı aldı. Günlük petrol
talebininin sene içinde 98.6 milyon varile ulaşmasını bekleyen organizasyon, küresel
talepteki bu artışın ABD’nin günlük 10 milyon varillik petrol arzına rağmen envantörleri
eritmeye devam etmesini bekliyor. Bu sene OPEC başkanlığını da yürüten BAE Enerji
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Bakanı Suhail al-Mazroui, Salı günü yaptığı bir açıklamada depolarda hala 74 milyon
varillik fazlalığın olduğuna dikkat çekerek OPEC ve en büyük müttefiki Rusya’nın
işbirliğini 2018 yılı sonrasında da devam ettirmek için çalışmalara başladığını
açıklamıştır. Al-Mazroui, grubun devam eden işbirliğinin piyasada büyük sürprizlerin
ortaya çıkmasını engelleyerek arz talep dengesini kontrol altında tuttuğunun özellikle
altını çizmiştir.
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