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Um miðnáttarleitið komu boðini úr Saudi-Arabia at Abdullah kongur var deyður. Hann
verður ofta kallaður arkitekturin aftanfyri tann treytaleysa og víðgongda oljupolitikkin
sum Saudi-Arabia hevur staðið á odda fyri farna árið.
Abdullah tók við sum kongur 1. august 2005, aftaná Fahd kong, ið var halvbróður
Abdullah. Í veruleikanum var tað Abdullagh sum virkaði sum leiðarin í Saudi-Arabia longu
frá 1995, tá Fahd kongur gjørdist álvarsliga sjúkur. Nú verður tað Salman sum gerst
kongur. Hann er eisini bróður hjá Abdullah.
Boðini um at Abdullah kongur er farin, fekk oljuprísin at hækka í nátt. Í morgun var
prísurin fyri eitt fat av norðsjóvaroljuni Brent góðar 49,50 dollarar. Hetta er umleið ein
dollarar meir enn tá prísurin var uppá tað lægsta í gjár.

Saudi-Arabia er heimsins størsti oljuframleiðari, og tey sum kenna Opec siga at SaudiArabia er landið sum hevur lagt trýst á hini Opec-londini fyri at ikki broyta oljupolitikkin
hetta farna árið. Í Opec er ein tvungin semja um at londini ikki minka um
oljuframleiðsluna, tað eru tað onnur lond, sum Russland ella serliga USA sum noyðast at
gera.
Abdullah kongur verður eisini mettur sum tann sum syrgdi fyri at sambandið millum SaudiArabia og USA var gott, og at Saudi-Arabia hevur verið týdningarmiklasti samstarvsfelagin
hjá USA í ymsu kreppunum í Mið-Eystri farnu árini.
Hóast Opec-londini ikki eru heilt samd, so velur felagsskapurin ikki at minka um
oljuframleiðsluna fyri at fáa prísin at hækka. Orsøkin til hendan politikkin er at SaudiArabia ikki vil missa sín part av marknaðinum. Serliga er tað skiferoljan úr USA sum hevur
fingið Abdullah kong og Saudi-Arabia at leggja trýst á Opec-londini um ikki at bakka í
kappingini, hóast londini í løtuni missa stórar inntøkur.
Úrslitið av politikkinum er at oljuprísurin er lækkaður meir enn 50 prosent síðani í
summar.
Millum greinarar er ein ávís óvissa í morgun um hvussu marknaðurin kemur at merkja at
Abdullah kongur er deyður.
John Kilduff í Again Capital sigur í samrøðu við tíðindastovuna Reuters, at tað at Abdullah
kongur er deyður kann merkja at ræðsla fyri tí ókenda kann ávirka oljumarknaðin.
- Abdullah kongur var arkitekturin aftanfyri verandi oljupolitikki, sigur Kilduff. Greinarin
Neil Beveridge hjá Sanford C. Berntstein & Co er samdur við Kilduff, og leggur afturat at
marknaðurin kann koma at hava nøkur prísveiggj av óvissuni.
- Eg rokni ikki við at vit fara at síggja nakra broyting í oljupolitikkinum hjá Saudi-Arabia
við tað fyrsta, men at Abdullah kongur doyði nú er uttan iva eitt nokso óheppi tíðspunkt,
sigur Beveridge.
Eygleiðarar siga at Saudi-Arabia ikki kemur at broyta oljupolitikk nú. Hetta kemur
oljumálaráðharrin Ali al-Naimi at syrgja fyri, meta greinarar.
Fíggjarfrøðingurin Florence Eid-Oakden hjá Arabia Monitor sigur sambært Reuters at
politiska leiðslan í Saudi-Arabia er samd um oljupolitikki.
- Naimi er vælumtóktur, og hansara politikkur kemur at halda fram so leingi sitandi stjórn
situr, sigur Eid-Oakden.

