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DÜNYADAN HABER ÖZETLERİ 

 

ABD Ham Petrol Stoğuna Rağmen Petrol Fiyatları Aynı Kaldı - Reuters 

Petrol vadeli işlemleri çoğunlukla istikrarlıydı. ABD ham stoklarında beklenenden daha 

büyük bir düşüşün verdiği fiyat desteği, öz kaynaklardaki durgunlukla karşılandı. Brent 

tipi ham petrolün fiyatı 32 sent gerileyerek 61.82 $'a düştü. ABD West Texas 

Intermediate (WTI) ham vadeli işlemleri, 14 sent düşüşle varil başına 53.76 $'a geriledi. 

Salı günü, WTI Ocak ayının başından bu yana en büyük günlük yükselişini kaydetti. 

Enerji Bilgi İdaresi (EIA), ABD ham petrol stoklarının geçen hafta 3,1 milyon varile 

düştüğünü söyledi. 

Hindistan ve Avustralya, Elektrikli Otomobil Aküleri için İlk Lityum Anlaşmasını 

İmzaladı - Forbes 

Hindistan ve Avustralya, ilk Hint rafinerisinde batarya sınıfı malzeme üretmek için 
Avustralya lityumunun kullanılacağı bir anlaşma imzaladı. Batı Avustralya'daki 

Kalgoorlie yakınlarındaki Mt Marion lityum madenine ilgi gösteren bir Avustralya şirketi 
olan Neometals, çalışmayı rafineriye ortaklaşa finanse etmek için Manikaran Power ile 

işbirliği yaptı. Çalışmanın 18 ila 24 ay sürmesi bekleniyor ve proje, 2021 yılının ilk 
yarısında nihai bir yatırım kararına yol açabilir. 
 

Çin’in 2018 Termal Enerji Yatırımı, 2004’ten Bu Yana En Düşük Seviyede – 

Reuters 

Çin’in geçen yıl termal enerji inşaatına yaptığı toplam yatırım 2004’ten bu yana en düşük 

seviyesine geriledi. Ülke, kirletici projelere yatırım yapmayı kısıtlamaya çalışıyor. 

Jeneratörler, tesis üreticileri ve ekipman üreticileri temsil eden Çin Elektrik Konseyi 

(CEC), yeni termik santrallere yapılan yatırımın, 2018 yılında 78,6 milyar yuan'a (11,35 

milyar $) ulaşarak, %8.3 düşüşle sektördeki toplam harcamaların %28'ine ulaştı. 

Almanya, 2050 Yılına Kadar Karbon Nötr Hale Getirme Kararını AB Zirvesine 

Taşıyor – Reuters 

Almanya, Avrupa Birliği liderlerinin bu haftaki zirvede 2050 yılına kadar blok karbonu 

nötr hale getirme konusunda anlaşmaya varmalarını amaçlıyor. Bölünmeler, uzun vadeli 

net-sıfır emisyon hedefi üzerinden bloğun 28 hükümeti arasında kalmaktadır. Birçoğu, 

bu azalma hızının, yüksek istihdam sektörlerinde rekabet edebilirlik ve maliyet işlerine 

zarar verebileceği konusunda endişe duyuyor. 

 

 

https://www.reuters.com/article/us-global-oil/oil-prices-little-changed-despite-u-s-crude-stock-draw-idUSKCN1TK01Y
https://www.forbes.com/sites/timtreadgold/2019/06/19/india-and-australia-strike-their-first-lithium-deal-to-meet-future-demand-for-electric-car-batteries/#44d823c81245
https://www.reuters.com/article/us-china-power-coal/china-2018-thermal-power-investment-lowest-since-2004-association-idUSKCN1TI02U
https://www.reuters.com/article/us-eu-climate-germany/germany-seeking-eu-summit-decision-on-going-carbon-neutral-by-2050-official-idUSKCN1TK1SU

