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Oljuprísurin niður um 100 dollarar
Oljuprísurin er nú farin niður um 100 dollarar fyri tunnuna og er hetta fyrstu
ferð síðani í juli mánaða 2012. Hann er nú 99,61 dollarar fyri tunnuna. Minni
vøkstur enn roknað við í Kina, stór lækking í gull- og øðrum rávøruprísum og
nú tveir bumbubrestir í Boston, hava gjørt sítt til, at oljuprísurin er endaður
undir 100 dollara markinum. Hetta sigur greinari í OCBC Bank í Singapore,
Barnabas Gan, til Dow Jones Newswires. Goldman Sachs skrivar í dag í eini
frágreiðing, at heimsins oljugoymslur í endanum á mars vóru á sama lága
støði sum hesa tíðina í fjør. Óttin fyri minni eftirspurningi í Europa og neiligu
útlitini fyri kinesiska búskapinum eru viðvirkandi til lækkandi oljuprísirnar.
Kaldar føtur Fleiri lyklatøl hava seinastu dagarnar givið íleggjarum á
oljumarknaðinum kaldar føtur. Mánadagin lækkaðu prísirnir á
oljumarknaðinum munandi, og hesaferð eru tað vánaligu útlitini í kinesiska
búskapinum, sum eru orsøkin. Sum heild er ótti fyri, at aljóða
búskaparvøksturin fer at lækka og ávirka eftirspurningin eftir olju og harvið
eisini prísin. Thina Saltvedt, greinari í Nordea Markets sigur við E24
heimasíðuna, at príslækkingin seinastu dagarnar kemur ikki heilt óvæntað, tí
eftirspurningurin er vanliga minni hesa tíðina á árinum. Hvat viðvíkur Kina,
sum er heimsins størsti brúkari av rávørum, so eru íleggjarar oo. farin at
óttast fyri, at eftirspurningurin eftir olju fer at minka, um ikki gongd kemur
aftur á búskapin. Tað eru teir greinarar, sum halda, at lækkandi oljuprísirnir
stava frá náttúrligum orsøkum so sum, at oljureinsivirkini í USA í løtuni koyra
við hálvari ferð, tí har verða gjørdar umvælingar. Teir vænta, at prísurin fer at
hækka aftur í summar, tá hjólini aftur fara at mæla skjótari. Mett verður at
búskaparligi vøksturin fer at taka dik á seg í seinni helvt av árinum, og at
euroøkið fer at koma burtur úr resessiónini. Tosað verður um ein oljupris
millum 100 og 120 dollara fyri tunnuna í meðal í ár. Tað eru so eisini teir
greinarar, sum vísa á, at Saudi Arabia í øðrum ársfjórðingi í fjør hækkaði
framleiðsluna og framleiddi 10 milliónir tunnur av olju um dagin, og varð
hetta gjørt fyri at fáa oljuprísin niður á eitt varandi lægri støði, eftir at hann
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var farin at tyngja búskapirnir í heiminum ov nógv. Hildið verður, at nú Saudi
Arabia hevur lækkað framleiðsluna til 9 mill. tunnur so merkir tað, at landið
og OPEC ætla, at prísurin skal ikki vera lægri enn 100 dollarar. Tað er ikki bert
prísurin á olju, sum lækkar. Eisini prísurin á aluminium, kopari, zinki, silvuri og
gulli er fallin nógv.

