“VOB´da (Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası)
petrole dayalı vadeli işlem sözleşmesinin işleme
açılması konusu Ankara’da masaya yatırıldı.
EPDK, VOB ve özel sektör temsilcilerinden
oluşan alt komite, EPDK Petrol Piyasası Dairesi
Başkanı Taner Mutlu başkanlığında toplandı.
Toplantıya TPIC, havayolları şirketleri ve
akaryakıt dağıtım şirketlerinden yetkililer katıldı.

Aylin Bilekli/ Ankara
“VOB´da petrole dayalı vadeli işlem sözleşmesinin işleme açılması” EPDK’da masaya yatırıldı. Enerji Piyasası
Düzenleme Kurumu Petrol Piyasası Dairesi Başkanı Taner Mutlu’nun başkanlığında Petrol Borsası Kurulması ile
ilgili toplantıda sektör temsilcileri bir araya geldi.
Toplantıya daha önce İstanbul’da gerçekleştirilen buluşmada öne çıkan görüşlerin değerlendirilmesi ile başlandı.
Ardından “sözleşme özelliklerinin belirlenmesi” başlığı altında Sözleşme Büyüklüğü, Vade Ayları, Uzlaşma Şekli (
Nakdi, Mutabakat veya Fiziki Teslimat), Vade Sonu Uzlaşma Fiyatının Belirlenmesi Yöntemi, Fiziki Teslimat
Yönteminin Tercih Edilmesi Halinde Uygulanacak Yöntemler masaya yatırıldı. Toplantının bir diğer gündem
maddesi ise işleme açılması öngörülen sözleşmede likiditenin sağlanması için yapılması gerekenler olarak
belirlendi.
“Borsa kurulması için toplantılar devam edecek”
Bilindiği üzere; Mayıs ayında İstanbul’da yapılan toplantıyla Vadeli işlem sözleşmelerinin petrol piyasasında
işleme açılması hususu kamuoyu ile paylaşılmıştı. Bugün ise gelinen aşamanın değerlendirilmesi için Vadeli
İşlem ve Opsiyon Borsası A.Ş. ile sektör yetkililerinin katıldığı bir toplantı daha gerçekleştirdik.
Yapılan toplantıda, dayanak varlık seçimi (Brent Petrol, Motorin), sözleşme büyüklüğü, uzlaşı şekli gibi sözleşme
özelliklerinin yanı sıra fiziki teslimat yönteminin tercih edilmesi halinde uygulanacak yöntemler üzerinde tartışıldı.
Gelecekteki fiyatların bugünden alınıp satılmasına, böylece lisans sahiplerinin riskten korunmasına olanak
sağlayacak olan vadeli işlem sözleşmelerinin brent petrol için nakdi uzlaşı ile açılmasına yönelik herhangi bir
olumsuz görüş bulunmazken, dağıtıcı lisansı sahiplerince söz konusu sözleşmelerin motorin türünde fiziki
teslimatlı olmasının piyasaya önemli katkılar sağlayacağı belirtildi.
Fiziki teslimatlı motorin sözleşmeleri için en uygun noktanın öncelikle Akdeniz Bölgesi olacağının ayrıca sözleşme
büyüklüğü, kotasyon şekli gibi unsurların sektörün ihtiyaçları doğrultusunda ayrıntıları ile değerlendirildi.
İlerleyen süreçte, sektör temsilcilerinin katılımı ile hazırlanacak olan sözleşmeler üzerinden konunun tartışılması
ve böylece ihtiyaçların daha iyi belirlenerek likiditesi yüksek sözleşmelerin borsada yer bulmasına dönük
çalışmalar yapılacaktır.

