
  טכני טכני   --לחובבי המבט הגרפי לחובבי המבט הגרפי   ––מחירי נפט לאן? מחירי נפט לאן? 

עודפי הצע בשוק האנרגיה כתוצאה מהאטה בפעילות הכלכלית הגלובלית והתרחבות ההיצע עם השיפור הטכנולוגי 

)חוזה טקסני  WTI בזירת פצלי השמן והקידוח האופקי תורמים לירידת מחיר החוזים העתידיים של הנפט, חוזה מסוג 

לחבית בשעה שחוזה הים הצפנו היקר יותר )חוזה   $91.04ל    %1.3החביב במסחר בארה"ב( לחודש ינואר ירד בכ  

4 לחבית1 שר הנפט של ונצואלה דל פינו המבקר באירן במסיבת עיתונאים   $$1.4הברנט( נסחר היום ברמה של  

 09משותפת עם מארחיו מסר כי המשך התקופה בהיקפה הנוכחי תגרום להמשך צלילת מחיר הנפט אף לעבר רמת ה  

4 לחבית1 דל פינו הציעה לסעודיה וקטאר לצמצם את התפוקה של חברות אופ"ק במטרה להציב את המחיר ברמת 

4 לחבית רמה שמכסה את עלות ההשקעה החדשה בכושר הייצור הנוכחי1 השר הוונצואלי   44מחיר שווי משקל של  

 הוסיף והציע כי מדינות המייצאות נפט יצמצמו את תפוקתן במטרה ל"פנות מקום" לייצור החדש שיגיע מכיוון איראן1

וזאת על רקע הציפיות כי המדינות החברות באופ"ק ימשיכו   $63  –מחירי הנפט צנחו בשנה האחרונה בשיעור של כ  

לשאוב מעל המכסה הקולקטיבית ויתרמו למלחמת מחירים ולהצפת השוק בדלקים1 ישיבה של המדינות החברות 

לדצמבר כאשר חלק מהדיון יופנה לסוגיית תקרת הייצור של המדינות החברות1 זאת,   $באופ"ק מתוכננת להתקיים ב  

עקב הצהרתה של איראן על כוונתה להגדיל את תפוקתה בתוך חצי שנה מיום הסרת הסנקציות1 שליטה בהיקף 

 התפוקה ובעודפים הינה שינוי משמעותי אשר צריך להתקבל על ידי היצרנים הגדולים ובראשן ערב הסעודית1
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03 -6167070בדבר פרטים נוספים באמור לעייל ניתן לפנות למשרדינו בטלפון :   

  
 סקירות שוק ומידע נוסף בנושא מכשירים פיננסיים ניתן למצוא באתר פריקו

 

 http://www.prico.co.il 

 

 אין במסמך זה משום הצעה ו/או יעוץ ו/או המלצה כל שהיא לביצוע ו/או אי ביצוע עסקה כל שהיא. 

.למתעניינים, יש לפנות לדסק אנליסטים לקבלת מידע ופרטים נוספים  

 ט. ל. ח.

 המידע דלעיל מיועד לעיונו ולשמושו הבלעדי של המנוי אין למוסרו לאחר ו/או להעתיקו בכל דרך שהיא.

 (C)כל הזכויות שמורות 

 5102נובמבר 

 סקירת נפט

 שירותים פיננסיים לעסקים בינלאומיים -קבוצת פריקו 

 נשמח לקבל תגובות, הערות והצעות  

 אינדקס דולר מול מחיר נפט מסוג ברנט

 הדעה הרווחת בשווקים היא כי אופ"ק לא ישנה ממדיניותו כך שמחירי הנפט עשויים להמשיך ולרדת1 

הנהנה מהכנסות מרובות בזכות מכירת  ISIS  -המאבק בדאע"ש  

דלקים ממאגרים ובארות שנכבשו בעירק וסוריה עשוי להציב את 

מקורות האנרגיה הללו כיעד מועדף לתקיפות המערב ובכך 

לפגוע בחוסנו הפיננסי של הארגון1 למהלך שכזה תהא השפעה 

מצמצמת על עודפי ההיצע ותתרום לעלית מחיר הדלקים1  

למאבק בדאע"ש השפעה מתונה/מוגבלת על מחיר 

הדלקים בזירה הגלובלית בעוד על הארגון עצמו מדובר 

עורק חמצן במימון   –בפגיעה במקור המימון המרכזי  

 

על רקע שילוב האינטרסים מצד אחד במלחמה בדאע"ש ומנגד בעידוד הפעילות הכלכלית תוך עידוד האינפלציה, 

גורמים שונים אשר המשותף להם כי הינם תומכים במטרה ובהערכה כי פוטנציאל חולשת מחיר הדלקים בטווח 

 הקצר מוגבל. 
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