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Oliepriser – hvad er hvad ? 

• Råolie  

–Brent: Nordsø råolie 

–West Texas Intermediate (WTI): USA 

–Urals, Dubai/Oman, Tapis, Minas etc. 



4 

Prisdannelse - råolie 

Faktorer 
• Basale økonomiske forhold 

– Verdenshandel/produktion 

– Renteniveau / obligationer og aktier vs. råvarer  

– Vækstforventninger 

• Produktion/efterforskning  

• Lagertal / ændringer i lagertal 

• Vejret 

• Spekulation: banker, pensionsfonde etc 

• Verdenspolitiske forhold 

– Rygter / nyheder 

Markedstilgang 
• Teknisk trading 

• ”gammeldags” oliehandel  

Handelsmåder 
• OTC via mægler eller direkte 

• Børser 

– IPE: International Petroleum Exchange – London 

– Nymex: New York Mercantile Exchange – New York 

– Simex: Singapore Mercantile Exchange – Singapore 

– ICE: Elektronisk børs 

• Prisen dannes på børserne 
ved bid/offers. 

• Prisen dannes mere på 
baggrund af forventningerne 
til hvad der sker i morgen, end 
hvad der skete i går 

• Stor del handles af ikke-
olieselskaber 

• Handelspriser offentliggøres 
som en notering og benyttes 
som reference pris for fysiske 
handler 
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Prisudvikling – fald i 2008 og stigning  
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Usikkerhed og vækst 



7 

Prisfald 2014 – hvad pokker skete der ?  
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Økonomi 
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Produktion  
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Udbud / Efterspørgsel 
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Politik  

• Gammel visdom – OPEC ønsker pris mellem usd 90 og 120 / 

tønde 

• Ny visdom – lad markedet sætte prisen (27. november 2014) 

• Hvorfor ? 

• Rusland siger det er et komplot fra vestens side 

• Andre mener det er et forsøg på at holde markedsandele – 

specielt rettet mod skiferolie i USA 
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Politik 

13. September 1985 
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Hvad sagde de ”kloge” om prisudviklingen ? 

Berlingske Tidende 22 juli 2015 
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Og – hvad skete der så egentlig ? 
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Hvorfor ? 

4. marts 2016 

18. april 2016 8. december 2016 
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Hvad sker der nu – hvad siger future markedet ? 
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Hvad sker der nu – hvad siger future markedet ? 
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Hvad sker der nu – hvad siger future markedet ? 
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Hvad siger de ”kloge” ? – og hvorfor 

Ritzau 22. november 2016 

OPEC aftale 

Efterspørgsel fra Kina og Indien 

Manglende investering i ny olie 

Skiferolie 

Øget krav til vedvarende energi 


