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2019’UN ÖNE ÇIKAN ENERJİ HABERLERİ * 

Talep artışı son zamanlarda bir miktar yavaşlamaktadır. Fakat, Uluslararası Enerji Ajansı 

(IEA) 2019 talebinin 1,0 milyon BPD olduğunu ve 2020 talep büyümesinin 1,2 milyon 

BPD olacağını söyledi. Ancak ABD kaya gazı üretimi, talep büyümesinden daha hızlı bir 

şekilde genişliyor ve kararsız petrol piyasalarını gerçekten yönlendiren de bu. Bu 

nedenle, bu yılın en iyi hikayelerinin çoğu kaya gazı patlamasından önce petrol piyasaları 

üzerinde büyük ve uzun süreli bir etki yaratırken, bugün hızla unutuluyor. ABD kaya 

gazı, mevcut hızda büyümeye devam ettiği sürece, küresel arzlar yeterli görülmekte ve 

petrol fiyatları dalgalanmalarla karşılaşmaya devam edecektir. ABD kaya gazı, 5-10 yıl 

daha büyümeye devam ederse, EV'ler muhtemelen petrol talebine ciddi girişimler 

yapmaya başlayacak ve petrol fiyatları asla düzelmeyecektir. 

1. Aramco petrol tesislerine yapılan saldırılar: 

Dünyanın en büyük petrol ihracatçısı olan Suudi Arabistan’ın tesislerine yapılan saldırı 

nedeniyle ülkenin petrol üretiminde günlük 5.7 milyon varil kesinti olduğu belirtilmişti. 

Bu, dünya petrol üretiminin %5'inden fazlasını temsil ediyordu ve şimdiye kadar petrol 

altyapısına yapılan en önemli saldırı oldu. Petrol fiyatında yaklaşık %20'lik kısa bir artış 

oldu, ancak hasarlar onarıldıkça nispeten hızlı bir şekilde normale döndü. 

2. Aramco Halka Arzı: 

Aralık başında Aramco uzun zamandır beklenen ilk halka arzını gerçekleştirdi. Şirket 

başlangıçta 1.7 trilyon $ değerinde işlem gördü, ancak Suudi Veliaht Prensi Muhammed 

bin Salman tarafından önerilen 2 trilyon dolar değerine ulaştı. 

3. OPEC, petrol fiyatlarını yükseltmek için üretimi düşürdü. 

OPEC, kendi üretimini azaltarak ABD'deki kaya gazı üretimine cevap vermeye devam 

etti. Bu gerçekten kartel için mantıklı olan tek stratejidir. Grup, bu yıl Rusya ve diğer 

petrol üreten ülkelerle birlikte iki üretim kesintisi yaptı. Bu OPEC ve müttefiklerinden 

toplam üretim kesintilerini 1.7 milyon BPD'ye ulaştırıyor. 

4. ABD petrol üretimi 12,8 milyon BPD'lik yeni bir rekor kırdı. 

Bu, dünyanın petrol piyasalarının geri kalanı üzerindeki etkisi nedeniyle yılın en iyi 

hikayesi olabilir. Son on yılda ABD petrol üretiminde büyük bir artış olmasaydı bugün 

çok farklı bir dünyada yaşıyor olurduk. Yeni rekor, geçen yılın rekorundan 1.2 milyon 

BPD daha yüksek ve ABD'yi ekim ayı için ham petrol ihracatı ve nihai ürünler için net 

ihracatçı statüsüne itti. 

5. Norveç fosil yakıt tasfiyesini açıkladı. 

Norveç, yılın başlarında Global Hükümet Emeklilik Fonu'nun (GPFG) belirli fosil yakıt 

yatırımlarını elden çıkaracağını duyurdu. Fonun büyüklüğü ve fonun kendisinin Norveç'in 

petrol ve gaz tarihinin bir ürünü olduğu gerçeği göz önüne alındığında, duyuru sembolik 

olarak önemliydi. 


