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Oljuprísurin lækkaði munandi ígjár, og heldur fram at lækka í morgun. Mánamorgunin
byrjaði annars við at oljuprísurin fór eitt vet upp, men so skramblaði hann 1,60 dollarar
niður á 66.40 dollarar fyri fatið av Norðsjóvaroljuni Brent. Í morgun er prísurin lækkaður
ein dollarar afturat.
E24 skrivar at eitt fat av Brent, ið skal latast keypara í juli, kostar í morgun 65,55
dollarar.
Oljuprísurin økti munandi í februar, og lá fyrst í mars um 62 dollarar fyri fatið, men
lækkaði so til 54 dollarar fyri fatið. Síðani hálvan mars er oljuprísurin hækkaður javnt til
hann náddi ein nýggjan tind fyrst í mai uppá 68 dollarar fyri fatið. Men nú tykist
oljuprísurin at hava mist ferðina, og er farin at lækka aftur.

Norski landskassin merkir nú at oljuprísurin lækkaði nógv fyri knøppum ári síðani. Tøl hjá
norska fíggjarmálaráðnum vísa at oljufeløgini higartil í ár hava rindað 46 milliardir minni í
skatt, samanborið við fyrstu mánaðirnar av 2014.
Orsøkin til at oljuprísurin nú lækkar, halda greinarar er tí at búskaparligi øksturin sum
fleiri mettu fór at koma, hevur víst seg ikki at hava so nógva styrki í sær. Millum annað er
gongdin í USA ikki so jalig sum fleiri høvdu vóna.
Amerikanska greiningarfyritøkan Goldman Sachs er í vikuni komin við eini frágreiving sum
vísir hvussu tey meta at búskaparliga gongdin verður komandi tíðina, og árini.
Fleiri hava gitt at oljuprísurin kemur at hækka nærri vit koma ár 2020, men tíðindastovan
Bloomberg skrivar at her svimur Goldman Sachs móti streyminum. Goldman Sachs roknar
ikki við nakrar framgongd í langa tíð.
- Vit meta at møguleikin fyri at USA og OPEC fara at styrkja um sína marknaðarstøðu,
sjálvt um amerikanska lættoljan WTI lækkar frá 60 til 50 dollarar fyri fatið av olju, skrivar
Bloomberg.
Goldman Sachs metir at prísurin á WTI kemur at liggja um 57 dollarar í 2016, umleið 60
dollarar í 2017 og 2018, men so lækkar hann til 50 dollarar fyri fatið í 2020.

