Петролът добавя над 1% към стойността си
Сряда, 12 Декември 2018 09:09

Цените на петрола се повишиха с около 1% в сряда на фона на повишението на
фондовия пазар и на очакванията, че намаляването на производството на ОПЕК за 2019
г., ще стабилизира баланса между търсенето и предлагането.

Нарушаването на либийския износ на суров петрол, след като местната милиция
конфискува най-голямото петролно находище в страната, "Ел Шарара", също доведе до
спад в цените предходния ден.

Международните фючърси за суров петрол тип Брент се търгуват при 60.86 долара за
барел рано тази сутрин, или повишение от 1.1%. Щатският суров петрол се разменя при
нива от 52.22 долара за барел, което е с 57 цента, или 1.1 процента над стойността му
вчера.

По-високите цени се повлияха от позитивния ръст на пазарите в Азия.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп каза пред Ройтерс в интервю във вторник, че се
водят разговори с Китай за прекратяване на търговския спор между двете най-големи
световни икономики.
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Въпреки по-уверения пазар във вторник, анализаторите предупредиха за забавяне на
икономиката.

"Световната икономика ще се охлади през 2019-20 г., тъй като повишаващите се лихвени
проценти и инфлацията започват да ограничават потреблението в големите развити
икономики и пазарната несигурност отслабва фундаменталите в нововъзникващите
пазари", казаха анализатори от Economist Intelligence Unit (EIU).

Британската банка Barclays заяви в прогнозата си за 2019 г., че "основният риск за
краткосрочната перспектива е свързан с по-бързо от очакваното влошаване на
икономическата активност".

Решението на Организацията на страните износителки на петрол (ОПЕК) и на някои
производители извън ОПЕК, включително Русия миналата седмица да намалят
доставките с 1.2 млн. барела на ден, подкрепи цените тази седмица.

"Производствените ограничения на ОПЕК ще стабилизират пазара", каза банката ANZ в
сряда.

Цената на петрола са загубили една трета от стойността си между началото на
октомври и обявяването на съкращенията.

Феридану Фесахаки от енергийното консултиране FGE каза, че съкращенията,
ръководени от ОПЕК, вероятно ще бъдат "недостатъчни за изчистване на инвентара в
целевия тримесечен период до края на първото тримесечие на 2019 г.".

В резултат на това FGE обяви, че цените "вероятно ще се движат в диапазона от 55 - 60
долара за барел за брент, а щатският петрол ще е с 5-10 долара под тези очаквания.
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Намаляването на предлагането води до покачване на производството в Съединените
щати, където производството достига вече рекордните 11.7 милиона барела на ден.

Съединените щати се очаква да приключат през 2018 г. като най-големият
производител на петрол в света, пред Русия и Саудитска Арабия, а Американската
енергийна информационна администрация съобщи във вторник, че годишната средна
продукция на страната ще бъде 10,88 милиона барела за цялата година.

Увеличението на продукцията през 2018 г. ще бъде 1,53 млн. барела, според EIA, като
се очаква, производството да достигне средно безпрецедентните 12.06 млн. барела
през 2019 г.
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