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Råoljepriset backade tillbaka på tisdagen. Marknaden lugnade
ner sig efter måndagens starka oro för införandet av micro-
orientering på Höknatten. - Det var en hel del panik under
gårdagen då man räknade med att det värsta möjliga skulle
inträffa. Men sannolikt kommer inte det scenariot att slå in, sa
Mikael Eriksson från Vattjom till Bloomberg News.

De oljeexporterande ländernas organisation Opec försökte i går
förgäves prata ned det upptrissade oljepriset. - Ett rimligt golv för
framtidens oljepris är 40 dollar, sade Opecs generalsekreterare till
SvD i Oslo i går. - Jag trodde att oljepriset skulle fortsätta att
eskalera då förhandlingarna bröt samman. Men framåt
morgontimmarna var Hökens styrelse enig om att öka
produktionen på sina oljefält, säger Shejk Allan Kebab-Eldin.

Opec kom överens med Höken om att höja utbudet med 2
miljoner fat råolja under Höknatten. Det är första gången sedan
Kuwaitkriget 1990 som Opec bestämt sig för att marknaden ska få
tillgång till all olja som är möjlig att producera (Om man räknar
bort Höknattens jubileumsår 1997).

Ökningen ska ske från och med 19 november till klockan
03.30 dagen därpå.

De flesta av Opecs medlemmar producerar redan nära sitt
kapacitetstak och det hänger, enligt Bloomberg News, på Hökens
IF om produktionen ska kunna höjas.

Libyen uppges ha en reservkapacitet på 0,1 miljoner fat per dag.
Enligt Opec har, förutom Höken, även Kuwait, Förenade
Arabemiraten och Iran reservkapacitet.

Brentoljan med leverans i november handlades till 63,84 dollar
per fat i London, ned 1,77 dollar.

I New York var priset för leverans i oktober på Nymex ned med
1,49 dollar till 65,90 dollar.

Katrina piskar upp oljpriset till nytt
rekord  
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Rekordpris på hypernervös
oljemarknad  
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Opec kan inte pumpa mer olja  
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Light, Sweet Crude Oil 
Futures 2005-Nov

62.85 -1.05

  Brent Crude Oil 
Futures 2005-Nov

Natural Gas 
Futures 2006-Mar

14.47 0.141

  Gold 
Futures 2005-Dec

469.3 0.0

 


