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LNG VE KÖMÜR, 2021 EMTİA FİYAT ARTIŞI
YARIŞINA ÖNCÜLÜK EDİYOR *

Enerji ve metallerden tarım ürünlerine kadar emtia fiyatları 2021'de keskin bir şekilde
artış gösterdi. Güç yakıtları bu yarışa öncülük ederken, sıkışık tedarikler ve COVID-19
aşılarının yaygın karantinaları ortadan kaldırmasıyla güçlü bir ekonomik toparlanma ile
desteklendi. Analistler ve tüccarlar, emtialara yönelik küresel talebin 2022'de güçlü
kalması ve dünya ekonomisi toparlanmaya devam ederken fiyatları desteklemesinin
beklendiğini, ancak benzer fiyat artışlarının olası olmadığını söylüyor. OANDA aracı
kurumunun kıdemli analisti Jeffrey Halley, “Emtia fiyatlarının sağlam kalacağına
inansam da, 2020'deki toparlanmanın ve 2021 rallisinin istisnai yıllar olacağına
inanıyorum ve bu nedenle önümüzdeki yıl aynı düzeyde kazanç beklemiyorum” dedi.
Enerji ve gıda fiyatları bu yıl hızla yükseldi, Pekin'den Brüksel'e kadar kamu kuruluşları
ve tüketicilere darbe vurdu ve enflasyonist baskıları artırdı. Yüksek fiyatlar, üreticileri
üretimi artırmaya teşvik ediyor, ancak bazı analistler, petrol ve LNG gibi ürünlere yönelik
arzın sıkı kalmasını bekliyor, çünkü bu projeler üretimin devreye girmesi için yıllar
gerektiriyor.
Rekor kömür ve doğal gaz fiyatları, 2021'de Avrupa'dan Hindistan ve Çin'e ciddi bir
elektrik krizi yaşanmasına neden oldu. Asya LNG'si %200'den fazla yükselirken,
Asya'nın referans kömür fiyatları iki katına çıktı. Wood Mackenzie Asya gaz ve LNG
araştırması başkanı Valery Chow, “Küresel LNG talebi 2021'de Asya'nın bu büyümenin
neredeyse tamamını oluşturmasıyla birlikte yılda 20 milyon ton arttı” dedi ve Çin'den
gelen talepte %20'den fazla büyüme olduğunu ve Çin’in, Japonya'yı geçerek dünyanın
en büyük ithalatçısı olduğunu belirtti. Chow, “Ancak, sürekli yüksek LNG spot fiyatları,
özellikle Güney Asya ve Güneydoğu Asya'nın fiyatlara daha duyarlı pazarlarında, genel
talep büyümesini azaltmaya başlayabilir” dedi. Küresel petrol fiyatları da 2021'de %50
ila %55 toparlandı, Brent varil başına 77,78 $'a, WTI ise varil başına 75,21 $'a yerleşti
ve jet yakıtı talebinin yetişmesiyle gelecek yıl daha da yükselmeye hazırlanıyor. En iyi
üretici ve tüketici üretimi artırdıktan ve fiyatları ehlileştirdikten sonra, Çin'de kömür
fiyatları, Ekim ayında ulaşılan rekor seviyeden yarıdan fazla düştü.

* “LNG, coal lead 2021 commodities rally as markets eye COVID-19 for next move”, Reuters
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