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EXXONMOBİL’İN 30 MİLYAR DOLARLIK DEĞER 
KAYBI UYARISI NE ANLAMA GELİYOR? * 

 

 

ExxonMobil, portfolyo değerlendirmesinin bir parçası olarak pay sahipleri ve yatırımcıları 

için halihazırda 25-30 milyar dolar değerindeki doğal gaza dayalı varlıkların değerlerinin 

düşebileceği yönünde bir bilgilendirme notu yayınladı. Portfolyo değerlendirmesinin 

sonucuna ve şirketin bu varlıkları portfolyosunda tutup tutmama kararına göre böyle bir 

değer kaybı yaşanmaması da mümkün. 

ExxonMobil’in açıklamasına göre şirketin gaza dayalı varlık portföyü için mevcut 

kalkınma planlarında yapılacak önemli değişiklikler de dahil olmak üzere planlama 

sürecinin sonucuna bağlı olarak, yaklaşık 25 milyar ila 30 milyar dolarlık sahip uzun 

ömürlü varlıklar önemli değer kaybı riski altında kalabilir. Yine açıklamaya göre bu 

varlıklar, önceki yıllara benzer şekilde şirketin uzun vadeli kalkınma planında kalırsa, 

önemli değer düşüklüğüne maruz kalma ihtimali düşüktür. Şirketin, bu değerlendirmeyi 

dördüncü çeyrekte tamamlaması bekleniyor. 

Bu açıklamadan görüldüğü üzere bazı raporlarda yer verilenin aksine değer kaybı riski 

30 Milyar dolarının tamamı değil, bunun “önemli” olabilecek ancak şu aşamada belirsiz 

bir kısmı. ExxonMobil, petrol ve gaz sektöründeki diğer birçok şirket gibi Covid19’dan 

olumsuz etkilendi ve tarihinde ilk defa üç çeyrek arka arkaya zarar açıkladı. Ancak 

üçüncü çeyrek açıklamalarında yer alan bu ifadeler ExxonMobil’in temkinli şekilde 

davrandığı veya değişen piyasa koşullarında daha rekabetçi adımlar atabilmek adına 

varlık portfolyosunun değerlendirilmesi şeklinde de yorumlanabilir. Exxon’un fosil 

yakıtların geleceğinin neye benzeyeceğine dair bakış açısı, bazı yönlerden BP veya 

Shell’in görüşlerine ters düşüyor gibi görünebilir ancak bu doğrudan yanlış bir durum 

olarak değerlendirilmemelidir. Nitekim medyanın çok dikkatini çekmese de dünyanın en 

büyük enerji tüketicisi olan Çin ve dünyanın en hızlı genişleyen ekonomisi olan 

Hindistan’ın ham petrol talepleri Covid19 öncesi seviyelere ulaşmış durumda. Bu alanda 

şirketlerin hamleleri hakkında yorumlar yapılırken piyasanın ve piyasa regülasyonlarının 

şirketler için esneklik sağladığı ve geniş bir hareket alanı bıraktığı unutulmamalıdır. 
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