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DÜNYADAN HABER ÖZETLERİ 

 

EDF, 2020 için Nükleer Üretim Tahminlerini Düşürdü - CNBC 

Covid-19 salgınının enerji sektörünü nasıl etkilediğine dair son örnekte, Fransız 

kamu hizmeti kuruluşu EDF Perşembe günü yaptığı açıklamada, bu yıl için 

öngörülen nükleer üretimini keskin bir şekilde gözden geçirdiğini söyledi. Şirket 

yaptığı açıklamada, 2020 için nükleer üretiminin 300 terawatt saat (TWh) 

olmasını beklediğini söyledi. Bu da, önceden tahmin edilen 375-390 TWh için 

aşağı doğru dik bir revizyon. 

Koronavirüs Talebi Etkilediği için Asya LNG Fiyatları Tekrar Düştü - Reuters 

Sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) için Asya spot fiyatları, koronavirüs pandemisi 

talebi daha da azaltarak alıcıları kargo teslimatlarını geri çekmeye teşvik ettiği 

için bu hafta düştü. 

Avrupa'nın Enerji Devleri Yeşile Dönüyor, Ancak Yollar ve Hedefler Ayrılıyor - 

Reuters 

Küresel ham tüketimin yaklaşık %7'sini oluşturan Avrupa'nın en büyük petrol ve 

gaz şirketleri, kapsam ve ayrıntı bakımından değişen sera gazı emisyon azaltma 

hedeflerine kendilerini adamışlardır. Petrol branşları arasındaki birçok iklim 

tutkusu, geleceğin otuz yıllık sonuçlarıyla ilgilidir ve şu anda ticari ölçekte 

kullanılmayan bir teknoloji olan karbon yakalama ve depolamaya ve karbon 

ofsetlerine bağlıdır. 

Çin Ham Petrol Depolama Girişlerini İki Katına Çıkardı - Reuters 

İthalatı azaltmak yerine, Çin, ham petrolü depolama tanklarına bu yılın ilk 

çeyreğinde 2019'un aynı döneminde olduğundan neredeyse iki katına çıkardı. 

Gümrük verilerine göre Çin'in ham petrol ithalatı yılın ilk üç ayında günde 10,2 

milyon varil (bpd) oldu. Yurtiçi üretim 3.74 milyon bpd idi ve 13.94 milyon bpd 

çeyrek için toplam mevcut ham ürün verdi. 

Suudi Arabistan, Nisan Ayında ABD'ye Günde 600.000 Varil Petrol Satacak - 

Reuters 

Bloomberg haberine göre, Suudi Arabistan, Nisan ayında ABD'ye yılda yaklaşık 

600.000 varil ham petrol satacak. Suudi Arabistan ve Rusya pazar payı için 

yarışta petrol üretirken, rapor, küresel talebin koronavirüs salgını yüzünden 

çöktüğü için ham fiyatların düştüğü yönünde. 

https://www.cnbc.com/2020/04/16/as-coronavirus-bites-edf-lowers-nuclear-output-projections-for-2020.html
https://www.reuters.com/article/us-global-lng/asian-lng-prices-sink-again-as-coronavirus-disrupts-demand-idUSKBN21Z2L7
https://www.reuters.com/article/us-oil-carbon/europes-energy-giants-turn-greener-but-paths-and-targets-diverge-idUSKBN20P2BU
https://www.reuters.com/article/us-column-russell-oil-china/china-doubled-crude-oil-storage-inflows-during-coronavirus-demand-hit-russell-idUSKBN2220CF
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-oil-usa-saudi/saudi-arabia-to-sell-600000-barrels-of-oil-per-day-to-u-s-in-april-bloomberg-news-idUSKBN22003P

