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Amerikanska lættoljan WTI er á veg inn í sína áttandu viku við lækkandi prísi.
Norðsjóvaroljan Brent er á veg inn í sína sjeyndu viku við lækkandi prísum.
WTI-oljan er nú á einum prísstøðið sum hon ikki hevur verið síðani 2009. Prísurin í morgun
er 40,45 dollarar fyri fatið. Hetta merkir eisini at WTI nú er á veg inn í tí áttandu vikuna
har prísurin er lægri enn tá vikan byrjaði. So nógvar vikur samanhangandi við lækkandi
prísum hevur WTI ikki havt síðani 1986.

Brent-oljan er komin inn í sína sjeyndu viku við lækkandi prísum. Í morgun vísir prísurin á
einum fatið av Brent-olju 45,46 dollarar. Og gongdin tykist at vera ein brøtt undanbrekka
við meir lækking komandi dagarnar.
Fyri hvønn dollara sum fatið gerst bíligari, fleiri størv hvørva úr oljuvinnuni, og koma at
raka arbeiðsmarknaðarnar í teimum londunum sum hava nógv fólk sum arbeiða innan
oljuvinnuna. So hóast tey flestu av okkum vilja kalla bíligari olju fyri eina jaliga gongd, so
rakar ein lækkandi oljuprísur nógv arbeiðspláss, millum annað føroyingar sum arbeiða í
oljuvinnuni.
Michael Poulsen hjá Global Risk Management í Middelfart sigur í samrøðu við Reuters at
orsøkin til lækkandi prísurnar eru tríggjar: Oljugoymslurnar í USA eru á tremur: OPEClondini framleiða metnógva olju og sum triðja orsøkin vísir hann á neiligu gongdina í
kinverska búskapinum.
Thina Saltvedt, oljugreinari hjá Nordea Markets, sigur í samrøðu við Stocklink, at tað vóru
tøl frá USA, sum vístu at meir olja var á goymslu enn mett, sum gjørdi at oljuprísurin
lækkaði munandi hesa vikuna. Hon nevnir eisini OPEC-londini, serliga Saudi-Arabia, og
búskapurin í Kina sum tvær aðrar orsøkir.
- Vit rokna við at prísurin kemur at hækka aftur, men tað hevur víst seg at hesaferð tekur
tað nógv longri tíð enn vanligt at venda prísgongdini, sigur Saltvedt.

