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 Цене нафте су данас порасле услед тензија између Сједињених Држава и Ирана, али је
забринутост због могућег слабљења потражње ипак ограничила већи скок "црног
злата".

  

  Цена северноморске нафте "брент" порасла је за 13 центи или 0,2 одсто на 65,33
долара за барел, док је америчка "лака" нафта WTI поскупела за 51 цент или 0,89 одсто
на 57,94 долара за барел, преноси њујоршка агенција "Блумберг".   

"Брент" је прошле недеље поскупео за пет процената, а америчка нафта за десет одсто,
након што је Иран у четвртак оборио амерички дрон у Персијском заливу, што је додатно
повећало тензије између две земље после напада на нафтне танкере у том подручју у
мају и јуну, за шта је Вашингтон окривио Техеран.

  

Иран, међутим, демантује било какву умешаност у те нападе.

  

Амерички председник Доналд Трамп изјавио је да је у последњем тренутку одустао од
контранапада на Иран, али је поручио да ће наставити да појачава своје санкције против
Техерана.

  

Међународна агенција за енергетику (ИЕА) саопштила је овог месеца да је ревидирала
наниже своју процену раста потражње сирове нафте у 2019. години, наводећи као
разлог трговински рат између САД и Кине.
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Међутим, залихе би могле да остану релативно ниске, јер се чини да ће Организација
земаља извозница нафте (ОПЕК) и њени савезници, укључујући Русију, продужити
споразум о ограничавању производње када се састану 1. и 2. јула у Бечу, сматрају
аналитичари.

  

Руски министар енергетике Алекандар Новак изјавио је данас да је међународна
сарадња у области производње нафте помогла стабилизацији тржишта нафте, али је
изразио забринутост због тражње, наводећи да ће продужење споразума ОПЕК-а
делимично зависити од "потрошње нафте у трећем и четвртом кварталу и темпа раста
светске економије".

  

(Танјуг)
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