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Kríggj ímóti Iran kann senda oljuprís upp á 270 dollarar
Tann stóri bankin UBS ávarar nú um, at eitt kríggj ímóti Iran kann hava við
sær, at oljuprísurin fer upp ígjøgnum Tað er einki at taka seg aftur í, at
oljumarknaðurin skelvir í brókunum orsakað av stríðnum millum Iran og
altjóða samfelagið um ta iransku kjarnorkuverkætlanina. Og sambært tí stóra
íløgubankanum UBS hevur marknaðurin góða grund til at stúra. Í einari
nýggjari frágreiðing hevur bankin fleiri boð uppá, hvat kann henda. Felags fyri
øll er, at eitt kríggj ímóti Iran, sum fer at steðga iransku oljuframleiðsluni, fer
at senda oljuprísin so langt upp, sum vit ikki hava sæð fyrr. Iran framleiðsir í
løtuni fýra milliónir tunnur av olju um dagin, og fer hendan stóra framleiðslan
av marknaðinum, fær tað stóra ávirkan á oljuprísin. -Okkara meting er, at
prísurin verður fyrst millum 120 og 165 dollarar og fer seinni upp á einar 220
til 270 dollarar fyri tunnuna, skriva greinararnir hjá UBS í frágreiðingini. Teir
siga, at hetta fer at henda, um annað land ella onnur lond søkja at iranska
kjarnorkuútbúnaðinum við hermegi. Ísraelsmenn hava hótt við at bumba
kjarnorkuverk í Iran, og UBS sigur, at eitt tílíkt álop fer at senda oljuprísin upp
millum 180 og 205 dollarar fyri tunnuna. Innflutningsbann ES-londini hava
samtykt at steðga oljuinnflutninginum úr Iran, og USB sigur, at fara onnur
keyparalond at gera tað sama, fer oljuprísurin at hækka upp í einar 128 til
138 dollarar. USB sigur, at innflutningsbannið hjá ES og 10 prosent minni
útflutningur til onnur lond fara at gera, at iranska oljuframleiðslan fer at
minka 800.000 tunur um dagin. Tann 1. juli kemur bannið hjá ES í gildi, og tá
minkar iranski útflutningurin 600.000 tunnur um dagin, og tað fer at trýsta
oljuprísin longri upp, skrivar bankin. Í gjár kostaði ein tunna av norðsjóvarolju
122,37 dollarar í New York. USB væntar, at prísurin fer upp á 130 dollarar, tá
innflutningsbannið hjá ES fer at virka. ?

