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◾ 2021'in üçüncü çeyreği 30 Eylül'de kapandı. %14,3 aylık getiri ile enerji sektörü Eylül ayında öne çıkan sektör oldu.

Enerji sektörü 2021'in ilk yarısında en iyi performansı gösteren sektör olsa da, yazın başlarında yaşanan gerilemenin

ardından Eylül'deki enerji sektöründeki artış, üçüncü çeyreğin öne çıkmasında katalizör etken oldu. Geçen yıl boyunca,

enerji sektörü, %94'lük bir toplam getiri ile S&P 500'de en iyi performans gösteren sektörüydü. Birçok enerji şirketi

henüz Covid öncesi seviyelere ulaşamadı. Öte yandan, FactSet verilerine göre, sektör 2021'in ilk yarısında %7,0 kazanç

elde etti. Şirketler arasında petrol ve gaz üreten ve depolayan şirketler ise öne çıkan şirketler olarak değerlendirildi. Alt

sektörde ise madde ve malzeme üretimi yapan şirketler ise sektörde %67 olumlu bir geri dönüş kaydetti.

◾ Enerji sektörü için ivme, çeyreğin başlarında yavaşlasa da Eylül ayında yeniden canlandı. Dördüncü çeyrek bazında

değerlendirildiğinde, enerji tarafında belirsizlikler devam ediyor. Sektörde, ABD'de artan enerji maliyetlerinin

enflasyonu artırması endişeleri, ABD'nin stratejik petrol rezervleri hakkındaki kararıyla birlikte emtialardaki ralli,

yenilenebilir enerjiye geçişin artması ile bakır, alüminyum, nikel, uranyum ve lityum gibi endüstriyel metallerdeki

hareketler yakından takip edilecek. Analistler, enerji fiyatlarının hala yüksek seviyelerde olmasının da petrole olan

talebi azalttığını dile getiriyor.

◾ Gedik Yatırım Uluslararası Piyasalar Araştırma Ekibi olarak, enerji piyasalarında rallinin yaşandığı geçtiğimiz çeyrek

baz alındığında sektöre farklı bir bakış açısı getirme düşüncesiyle raporumuzu hazırladık. Raporda Saudi Aramco dışında

dünyanın önde gelen enerji şirketlerine ilişkin bilgilere ulaşabilirsiniz.
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Exxon Mobil Corp (XOM)

Grafik 1: Exxon Mobil Corp (XOM) Grafik Teknik Görünümü
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Bir önceki kapanış : 63,48 $
Bloomber analistlerinin hisse için ortalama hedef 

fiyatı:  70,22 $ 

◾Geçtiğimiz aylarda yükseliş kanalında hareket eden

hisse fiyatlamalarının son haftalarda değer kaybettiğini

gözlemliyoruz. Hisse fiyatı 22 günlük hareketli

ortalamasının altında ve 50 günlük hareketli

ortlamasının üzerinde bulunmaktadır. Hareketli

ortalamaların pozitif-yatay seyri hareketin devamı için

takip edilebilir. 100 günlük hareketli ortalama olan

59,27 $ seviyesi destek seviyesi olarak

değerlendirilebilir.

◾Destek olarak 62,57 $ - 59,27 $ - 56,02 $ seviyeleri,

◾Direnç olarak ise sırası ile 65,01 $ - 67,58 $ - 70,00 $

seviyeleri izlenebilir.

Exxon Mobil Corp (XOM)

◾Şirket; ham petrol ve doğal gazın araştırılması, üretimi,

taşınması ve satışı alanlarında aktif olarak rol almaktadır.

ABD, Kanada, Güney Amerika, Avrupa, Afrika, Asya ve

Avustralya ve Okyanusya'da bulunan projelerde arama ve

geliştirme faaliyetlerine sahiptir.

◾Exxon Mobil kısa süre önce Teksas, Houston

yakınlarındaki rafinerilerinden yakaladığı karbon miktarını

artırma planını duyurdu. Şirket, bugüne kadar dünyada

karbonunun %40′ını yakaladığını ve depoladığını belirtti.

◾Exxon, istenmeyen varlıkları elden çıkarmak ve geçen yıl

alınan borçları azaltmak için planlanan ancak geçen sene

durdurulan bir programı yeniden gündemine aldı. Şirket,

ABD kaya gazı mülklerini pazarlamaya başladı. Şirket, 70

milyar $'lık borcunu azaltmak için geciken satışları

hızlandırma sözü verdi. Exxon geçen hafta ABD'nin ilk

büyük kaya petrolü sahasındaki petrol ve gaz mülklerinin

satışını başlattığını bildirdi. Üretim mülklerinin değeri 400

milyon $ ile 500 milyon $ arasında bulunuyor. Mülkler, kaya

gazı üretimini 2016'dan bu yana yarı yarıya azaltarak bu

yılın ilk yarısında günde 227 milyon fit küp seviyesine

geriledi.
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Chevron Corp (CVX)

Grafik 2 : Chevron Corp (CVX) Grafik Teknik Görünümü
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Bir önceki kapanış : 117,19 $

Bloomberg analistlerinin hisse için ortalama 

hedef fiyatı : 127,10 $

◾Şirketin sene başından bu yana uzun vadeli bir yükseliş

trendinde olduğunu ve mart ayından gelen düşüş trendini

kırmasının ardından yükselişin ivme kazandığı

gözlemleniyor. Eylül ayı itibariyle içerisinde hareket ettiği

yükseliş kanal trendini, kasım ayının başından itibaren

sonlandıran hisse senedi fiyatının son işlem gördüğü

günde satış baskısının hız kazandığı belirtilebilir. Fiyatın

21 günlük basit ortalamasının altında işlem gördüğünü,

RSI’ın 50.00 bölgesi üzerinde pozitif bir görünüm

sergilediğini ve MACD’nin bir miktar momentum kaybı

yaşadığını belirtebiliriz.

◾Destek seviyeleri olarak sırası ile 115.97 $ - 113,52 $

ve 111,43 $ seviyeleri,

◾Direnç olarak seviyeleri olarak ise 118,20 $ - 120,19 $ -

123,16 $ seviyeleri takip edilebilir.

Chevron Corp (CVX)

◾ Chevron Corporation, bugün 180'den fazla ülkede aktif

olarak çalışmaktadır. Petrol, gaz ve jeotermal enerji

sektörlerinde yaygın olarak faaliyet gösteren Chevron

arama ve üretim de dahil olmak üzere; rafineri, pazarlama,

ulaşım, kimyasal maddelerin üretimi ve satışını da

üstlenmektedir. Chevron aynı zamanda dünyanın en büyük

petrol şirketlerinden biridir.

◾ Chevron, artan emtia fiyatları ve düşük işletme

maliyetleri operasyonları artırdığı için üçüncü çeyrekte en

yüksek serbest nakit akışını sağladığını söyledi. Şirket,

hisse başına 2,96 $ gelir açıkladı. Gelir, yıldan yıla

%80′den fazla artışla 44.71 milyar $’a yükseldi. Wall

Street analistleri, şirketin 40,52 milyar $'lık gelir ve hisse

başına 2,21 $ elde etmesini bekliyorlardı. Chevron, dönem

boyunca 2,6 milyar $’lık temettü ödedi, 625 milyon $’lık

hisseyi geri satın aldı ve borcunu 5,6 milyar $ azalttı.

Chevron’un net petrol eşdeğeri üretimi yıllık %7 artışla

günde 3,03 milyon varile yükseldi.

◾Chevron, düşük karbon emisyon projelerine 40 milyon $

yatırım yapacağını Temmuz 2022'nin ortasına kadar 5,23

milyon sera gazı ofsetini satın alıp teslim edeceğini

söyledi. CEO Ewing, 2028 yılına kadar 10 milyar $’ın

üzerinde yatırım yapmayı beklediğini de sözlerine ekledi.
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Marathon Petroleum Corp (MPC)

Grafik 3 : Marathon Petroleum Corp (MPC) Grafik Teknik Görünümü
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Bir önceki kapanış : 64,55 $

Bloomberg analistlerinin hisse için ortalama 

hedef fiyatı : 75,06 $

◾ Marathon Oil grafiği teknik olarak incelendiğinde,

önceki dönem fiyatlamalarında volatil hareketler

gözlenmiştir. 26 Ekim’deki zirve seviyeden sonra ise

fiyat seviyesinde geri çekilmeler gözlenmiştir. Hisse

senedi 60,10 $ seviyesinde çift dip formasyonu yaptıktan

sonra son işlem gününü 61,19 $ seviyesinde kapatmıştır.

Gözlenen formasyon sonrasında, mevcut momentumun

korunması halinde yükseliş desteklenebilir. Öte yandan,

2 Aralıktaki OPEC toplantısı sektör genelindeki

fiyatlamalar açısından takip edilebilir. RSI indikatörünün

ise 40 bandında dipten dönüş hareketi incelenmektedir.

◾ Destek olarak, 60,10 $ - 58,40 $ - 57,30 $

◾ Direnç olarak ise, 63,60 $ - 65,15 $ seviyeleri takip 

edilebilir.  

Marathon Petroleum Corp (MPC)

◾ Marathon Oil Corporation , rafineri, pazarlama ve

midstream segmentinde hizmet veren bir Amerikan

şirketidir. Şirket, Fortune 500 listesinde 534. sırada yer

almaktadır. Şirket ayrıca uluslararası müşterilere ihracat

için rafine ürünler satmakta ve 31 Aralık 2020 itibariyle,

bağımsız girişimciler aracılığıyla 35 eyalet, Columbia

Bölgesi ve Meksika'da 7.090 markalı satış noktası

işletmektedir.

◾ Marathon Petroleum, üçüncü çeyrek için yayınladığı gelir

raporunda, gelirinin analist tahminlerini aştığını ve

tahminlerin üzerinde olduğunu belirtti. Şirket, hisse başına

0,73 $ gelir ile toplam gelirinin 32,61 milyar $ olduğunu

belirtirken analistler şirketin hisse başına 0,6982 $ ve

toplam 19,68 milyar $ gelir elde etmesini bekliyorlardı.

Şirket, Speedway'in satışının ardından 10 milyar $'lık adi

hisse senedini geri alacağı duyurusunun bir parçası olarak

Temmuz-Ekim döneminde 1,5 milyar $'lık hisse geri satın

aldı. 2 Kasım'da Marathon Petroleum, Kenai, Alaska

rafinerisi ve ilgili operasyonları için portföyünü optimize

etmek amacıyla satış da dahil olmak üzere stratejik

alternatifleri takip ettiğini belirtti.

◾ Öte yandan EIA, ABD'deki hanelerin bu kış doğal gaz

harcamalarında %30 ve kalorifer yakıtı harcamalarında

%43 daha fazla artış görmesini bekliyor.
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Occidental Petroleum Corp (OXY)

Grafik 4 : Occidental Petroleum Corp (OXY) Günlük Grafik Teknik Görünümü
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Bir önceki kapanış : 32,01 $

Bloomberg analistlerinin hisse için ortalama 

hedef fiyatı: 40,28 $ 

◾Occidental Petroleum’un ekim ayının sonunda gördüğü

zirveden geri çekilerek bir düşüş trendine girdiğini ancak

geçtiğimiz günlerde enerji sektöründeki hareketlilikten

faydalanarak yükselişe geçere 32 $ seviyesine geldiğini

söyleyebiliriz. Güncel fiyat 26 ve günlük hareketli

ortalamanın altında, 12 günlük hareketli ortalamanın ise

hemen üstündedir.Öte yandan 100 günlük hareketli

ortalama, fiyatın hemen altında yatay pozitif bir

görünümde takip edilebilir. RSI indikatörü 50 bandında

yatay pozitif görünümde diyebiliriz. MACD’nin ise sinyalin

altında pozitif tarafa doğru aşağı yönlü hareketini devam

ettiği belirtilebilir.

◾Destek olarak 31,40 $-30,59 $ ve 29,76 $ seviyeleri

◾Direnç olarak ise 32,58 $-33,48 $ ve 34,55 $ direnç

seviyeleri olarak incelenebilir.

Occidental Petroleum Corp (OXY)

◾Occidental Petroleum Corporation, ABD, Orta Doğu,

Afrika ve Latin Amerika'da petrol ve gaz mülklerinin satın

alınması, araştırılması ve geliştirilmesi ile uğraşmaktadır.

Şirket, petrol ve gaz, kimya, pazarlama ve midstream

segmentinde hizmet vermektedir.

◾Şirket, üçüncü çeyrekte 30 milyar $’dan fazla piyasa

değeri ile güçlü kazançlar bildirdi. Şirket, petrol fiyatlarının

80$/varil üzerinde sabit kalmasıyla tarihinin en güçlü

çeyreğinden birini yaşadı. Şirketin, varlık portföyü ve

bunları kullanmaya devam etme yeteneği, güçlü hissedar

getirileri üreteceğine işaret edebilir.

◾Şirket, Kanada'da havadan yakalanan karbondioksiti

kullanacak yenilenebilir yakıt üretim tesisi tasarlamak için

Avustralyalı mühendislik firması Worley'i seçtiğini söyledi.

Tesisin, türünün ilk ticari ölçekli projesi olması ve 2023

yılında inşaatına başlanması; 2026 yılına kadar da faaliyete

geçmesi planlanıyor.

◾JPMorgan analisti Phil Gresh, geçtiğimiz hafta Occidental

Petroleum üzerinde sat notunu koruyarak, mevcut hisse

fiyatı olan 30.76$'ın yaklaşık %20.29 üzerinde olan 37$'lık

bir fiyat hedefi belirledi. Gresh, Occidental Petroleum'un

2021'in dördüncü çeyreği için 0,67 $'lık hisse başına

kazanç yayınlamasını bekliyor.
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Burada yer alan bilgiler Gedik Yatırım tarafından bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri

yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri,

mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde

sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, herhangi bir yatırım aracının alım satım önerisi ya da getiri vaadi

olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir ve sadece

burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer

alan fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez; içerik, haber verilmeksizin değiştirilebilir. Tüm

veriler, Gedik Yatırım tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynakların kullanılması nedeni

ile ortaya çıkabilecek hatalardan Gedik Yatırım sorumlu değildir. Değerli yatırımcılarımız, takip ettiğiniz hisselere ilişkin

analiz ve dealing hizmetlerimiz için bize 24 saat aşağıdaki numaralardan ulaşabilirsiniz.


