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Petrol Fiyatları, Mart Ayından Bu Yana En Yüksek Seviyeye Sıçradı ve Talebi Geri 

Kazandı - CNBC 

Düşük ABD ham envanterleri, OPEC liderliğindeki arz kesintileri ile petrol fiyatları 

Perşembe günü Mart ayından bu yana en yüksek seviyeye yükseldi. Ham fiyatlar 

2020'de düştü ve Brent, Nisan ayında talep çöktükçe 21 yılın en düşük 

seviyesinin 16 doların altına düştü. Brent, 31 sent (veya %0.87) artarak varil 

başına 36.06 $ 'a yükseldi. West Texas Intermediate ham petrolü varil başına 

43 sent veya %1.28 artarak 33.92 $ 'a ulaştı.  

Kilitlenmeler, Karbon Emisyonlarında Ciddi Düşüşe Neden Oldu, Ancak Etkisi 

Geçici Olabilir - CNBC 

Nature Climate Change dergisinde yayınlanan yeni bir araştırmaya göre, 

koronavirüs pandemi ve ilgili kilitlenmeler dünya çapında karbon emisyonlarında 

önemli bir düşüşle sonuçlandı. Araştırma, 2019'daki ortalama günlük seviyelere 

kıyasla, günlük emisyonların, Nisan ayında %17 oranında azaldığını buldu. 

Emisyonlardaki düşüş, politika, faaliyet ve enerji verilerinin bir kombinasyonuna 

dayanan bir tahmindir. 

Salgın Sonrası, Dünyanın İhtiyacı Olan Güneş Enerjisi Devrimi - Forbes 

Güneş enerjisi, maliyetler ve performans açısından o kadar değişti ki, tamamen 

yeni analizler gerektiriyor. Güneş enerjisi o kadar ucuz ki, tüketime 

bakılmaksızın, sabit bir ücret ödenecek. On yıl önce, güneş enerjisi dünya 

enerjisinin %1'inden daha azını temsil ediyordu. Şimdi %9 ve hızla büyüyor. 

Güneş santralleri, kilovat saat başına 4 sente ulaşan tekliflerle rutin olarak 

ihaleleri kazanır. Kömür fabrikasından daha ucuz olmayan bir fiyat: kömürün 

kendisinden daha ucuz. 

General Motors ve LG Chem, Ultium Hücreleri Üretmek İçin Ortak Girişim Kurdu 

- Forbes 

General Motors GM ve LG Chem, elektrikli araçlar için lityum iyon hücreleri 

üretmek üzere yeni bir ortak girişim kurulduğunu açıklamasının üzerinden 

sadece beş ay geçti. Şirketlerin şu anda 2.3 milyar dolar yatırım yaptığı yeni 

girişimin adı Ultium Cells LLC ve Lordstown, Ohio yakınlarında fabrikanın 

kurulması için saha çalışması başladı. Yeni tesisin yıllık 30 GWh üretim 

kapasitesine sahip olması bekleniyor. 2023'te üretim hızlandığında, araç başına 

ortalama 90 kWh olan 330.000'den fazla araç için yeterli hücre olacaktır. 

https://www.cnbc.com/2020/05/21/oil-markets-us-crude-inventories-global-economy-in-focus.html
https://www.cnbc.com/2020/05/20/lockdowns-lead-to-fall-in-carbon-emissions-effect-could-be-temporary.html
https://www.forbes.com/sites/enriquedans/2020/05/21/what-the-post-pandemic-world-needs-is-a-solar-energy-revolution/#3346e48d151e
https://www.forbes.com/sites/samabuelsamid/2020/05/19/general-motors-lg-chem-joint-venture-to-be-called-ultium-cells-llc/#62f79bb254d5

