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HAFTANIN ÖNE ÇIKAN HABERLERİ 

 

Petrol Fiyatlarının 5 Aylık Kesintisiz Yükselişi Sona Erdi - Financial 

Times 

ABD ham petrol stoklarının beklenen daha fazla büyüdüğü haberi çarşamba günü 

piyasadaki arz endişelerini alevlendirerek petrol fiyatlarının 5 aylık seri yükselişini sona 

erdirdi. Varil üzerine Brent fiyatı %1,17 düşüş göstererek 65.75 ABD $’nı gördü. 

Fiyatlardaki bu düşüş US Energy Information Administration’ın verilerinde ABD ham 

petrol stoklarının uzmanların yaklaşık 2,1 milyon varillik beklentisine karşı geçen hafta 

3 milyon varil arttığını göstermesinin hemen arkasından geldi. Petroldeki bu harekette 

dolar endeksinde görülen %0,36’lık artışın da etkisi var. Doların artması petrolü diğer 

para birimlerine karşı daha pahalı hale getirdiği için petrole olan talebe de azaltıcı etki 

yapıyor. 

Yükselen Petrol Fiyatları Benzin Fiyatlarını da Yukarıya Çekiyor - The 

Wall Street Journal 

Oil Price Information Service’e (OPIS) göre 2018 yazında benzin fiyatları 2014’den beri 

en yüksek seviyesine gelecek. Amerika’da yapılan araştırmaya göre sürücülerin 

benzine Nisan ayında geçen seneye %16 daha fazla ödemesi bekleniyor. Benzin 

fiyatları zaten Mart aylarında ulaşımın hareketlenmesi ve rafinerilerin bakıma girmesi 

ile olağan bir yükseliş gösteriyor, ancak uzmanlar bu sene bu artışın dış etkenler ile 

geçen senelerden daha büyük gerçekleşeceğini öngörüyor. Bu etkenlerin başında 

istikrarlı bir şekilde artan petrol fiyatları ve piyasa spekülasyonları geliyor.  

National Grid Uyarıyor: “İngiltere’nin Doğalgazı Bitmek Üzere” - The 

Guardian 

İngiliz elektrik ve gaz şirketi National Grid, dondurucu soğukların ve kesintilerin etkisi 

ile Birleşik Krallık’ın Perşembe gününden itibaren tüketici talebini karşılayacak gaz 

kalmayacağına dair uyarıda bulundu. İngiliz hükümetinin, British Gas gibi tedarikçilerin 

önceden tedbir almış olması nedeniyle, tüketicilerin herhangi bir kesintiye 

uğramayacağına ya da faturalarında herhangi bir artış görmeyeceklerine dair 

açıklamasına rağmen uzmanlar aşırı soğuk hava koşulları nedeniyle boru hatlarında 

yaşanan teknik sıkıntıların da etkisi ile endüstriyel tüketicilerin kesinti yaşamasını 

bekliyor. Tedarikçilere daha fazla gaz arz etmeleri için bir çağrı olan bu resmi uyarının 

yapıldığı gün içerisinde ülkede toptan gaz satış fiyatlarında %74 artış gözlemlendi. 

Ülkede hala etkisini göstermeye devam eden soğuk hava dalgasının etkisi ile tüketici 

talebinin bir süre daha bu seviyede devam etmesi bekleniyor. 
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