Петролът пада, паладият при нов рекорд
Сряда, 24 Октомври 2018 10:14

Голямата новина при металите вчера, бе поскъпването на паладия до 1 150 долара за
унция, или нова рекордно висока стойност. Така металът е само с около 100 долара
по-евтин от златото! Силните спекулативни покупки, в среда на стеснено предлагане и
дефицит на пазара, както и повишеното търсене от автомобилната индустрия,
предопределиха повишението.

Ръст регистрираха и цените на останалите благородни метали, като златото достигна
нива от над 1 230 долара за унция, а среброто - близо 14.80 долара за унция.

Фючърсите на петрола спряха да падат, като брентът достигна 76.76 долара за барел,
а американският суров петрол добави 15 цента към стойността си до 66.58 долара. Това
се случи, след като вчера загуби от по над 4% претърпяха и двата контракта.

Саудитският министър на енергетиката Халид ал-Фалих заяви във вторник, че въпреки
очакваните сривове на доставките, заради санкциите на САЩ срещу Иран, които ще
започнат да действат от 4 ноември, Саудитска Арабия ще подсигури "всяко търсене, за
да бъдат клиентите доволни".
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Въпреки това, анализатори заявиха, че пазарите остават свити поради предстоящите
санкции на САЩ не само срещу Иран, но и срещу Саудитска Арабия. След убийството на
саудитския журналист с американско гражданство Джамал Кашоги, САЩ налагат първи
наказателни мерки срещу 21 заподозрени от арабската държава, обяви вчера
дъжравният сектретар Майк Помпео, цитиран от „Ройтерс". Вашингтон е
идентифицирал заподозрени от тайните служби, близки до кралския двор.

В Китай, най-големият купувач на петрол от Иран, Bank of Kunlun обяви, че ще спре да
извършва плащанията от Ислямската република следващия месец, като се позовава на
натиска на САЩ. Kunlun се контролира финансово от China National Petroleum Corp. и е
главният официален канал за парични потоци между Китай и Иран.

С прекъсването на финансовите връзки между двете страни от 4 ноември, китайските
петролни компании ще трябва да намерят алтернативи на иранския суров петрол.

Китай е внасял по 800 000 барела на ден от Иран през август - връх през тази година,
според данните за търговията от Rafinitiv Eikon.

Докато доставките на петрол се свиват, перспективата за търсенето през 2019 г. силно
се ограничава поради загрижеността за забавянето на икономиката през следващата
година.

От държавната планова комисия в Китай заявиха в сряда, че ще увеличат финансовата
подкрепа за регионите, които са най-силно засегнати от продължаващата търговска
война между Вашингтон и Пекин, по време на която и двете страни са платили вносни
тарифи за стотици стоки.
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