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KISA VADELİ ENERJİ GÖRÜNÜMÜ RAPORU,
COVID-19'UN ENERJİ SEKTÖRÜNE ETKİSİNİ
GÖSTERİYOR *
Enerji Bilgi İdaresi (EIA), Kısa Vadeli Enerji Görünümü raporunu yayınladı. Bu rapor,
COVID-19 salgınının neden olduğu enerji talebinin çöküşünün, enerji piyasası
projeksiyonlarını nasıl etkilediğini yansıtmaktadır. EIA, raporunda özetlenen bazı önemli
özellikler şunlardır:
Brent tipi ham petrol fiyatları, 2019'daki ortalama 64 $ / v'den, 2020'de ortalama 34 $
/ v olacak. EIA, yılın ikinci yarısında 32 $ / v'a yükselmeden önce, fiyatların 2020 yılının
ikinci çeyreğinde ortalama 23 $ / v olacağını bekliyor. Brent fiyatlarının 2021'de
ortalama 48 $ / v'ye yükselmesi bekleniyor, çünkü gelecek yıl azalan küresel petrol
stokları, petrol fiyatları üzerinde yukarı yönlü baskı yaratacaktır.
Küresel petrol ve sıvı yakıt talebi, 2020'de geçen yıla göre 8,1 milyon v/g düşüşle
ortalama 92,6 milyon v/g olacak.
Küresel sıvı yakıt stokları, 2019'da 0,2 milyon v/g düştükten sonra 2020'de ortalama
2,6 milyon v/g büyüyecek. EIA, 2020'nin ilk yarısında stok artışlarının en büyük
olacağını ve ilk çeyrekte 6,6 milyon v/g artış olacağını tahmin ediyor.
ABD üretimi azaldıkça, doğal gaz fiyatları genellikle 2020'nin geri kalanında artacaktır.
EIA, Henry Hub'ın doğalgaz spot fiyatlarının 2020'de ortalama 2.14 $ / MMBtu ve daha
sonra 2021'de artacağını ve yıllık ortalama 2.89 $ / MMBtu seviyesine ulaşacağını
tahmin ediyor. 2020'de günde ortalama 81,7 milyar fit küp (Bcf / d) olan toplam doğal
gaz tüketimi, endüstriyel sektördeki doğal gaz tüketiminin düşük olması nedeniyle, 2019
ortalamasından %3,9 düştü. Endüstriyel doğal gaz tüketiminin, beklenen üretim
faaliyeti nedeniyle 2019'dan %7,1 düşerek 2020 yılında ortalama 21,3 Bcf / gün olması
bekleniyor.
Sosyal mesafe kılavuzlarının etkileri, önümüzdeki birkaç ay içinde ABD elektrik
tüketimini etkilemeye devam edecektir. EIA, ticari sektördeki perakende elektrik
satışlarının 2020 yılında %6,5 oranında düşmesini beklemektedir çünkü birçok işletme
kapandı ve birçok kişi evden çalışmakta. Benzer şekilde, endüstriyel perakende elektrik
satışlarının, birçok fabrikanın üretimi azaltması nedeniyle 2020 yılında %6,5 oranında
düşeceği tahmin edilmektedir. ABD elektrik sektörü toplam üretiminin 2020 yılında %5
oranında azalması bekleniyor. Elektrik arzında beklenen düşüşün çoğu, özellikle kömür
yakıtlı elektrik santrallerinde düşük fosil yakıt üretimine yansımaktadır. 2019'da %2,8
düştükten sonra, EIA, ABD enerjisiyle ilgili karbondioksit (CO2) emisyonlarının 2020'de
%11 oranında azalacağını tahmin ediyor. Bu rekor düşüş, COVID-19 ile ilgili iş ve
seyahat faaliyetleri üzerindeki kısıtlamaların ve ekonomik büyümenin yavaşlamasının
bir sonucudur.

*”Short Term Energy Outlook Shows Impact Of COVID-19 On Energy Sector”, Forbes
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