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Katsaus kansainvälisiin öljymarkkinoihin 2017
Vuosi 2017 – keskeisiä tapahtumia


Öljyntuottajamaiden järjestö Opec sekä 11 muuta öljyntuottajamaata vähensivät tuotantoaan vuoden
2017 alusta alkaen puoleksi vuodeksi yhteensä noin 1,8 miljoonalla barrelilla päivässä tavoitteena
raakaöljyn hintatason nostaminen. Toukokuussa 2017 Opecin 14 jäsenmaata ja 10 muuta
tuottajamaata, mm. Venäjä, sopivat tuotannon rajoittamisen jatkamisesta maaliskuun loppuun 2018.
Opec-maista Libya, Nigeria ja Iran ovat rajoitussopimuksen ulkopuolella. Marraskuun lopussa
tuotannonrajoituksia päätettiin jatkaa vuoden 2018 loppuun asti.



Yhdysvaltoja on pidetty yhtenä Opecin tuotannonrajoitussopimuksen suurimmista hyötyjistä.
Sopimuksen ulkopuolisina toimijoina amerikkalaisyritykset eivät kärsi tuotannon leikkaamisen
aiheuttamista kustannuksista, mutta hyötyvät korkeammista hinnoista. Jo vuoden 2016 lopussa
raakaöljyn hintataso kiihdytti liuskeöljyn poraamista Yhdysvalloissa.



Öljymarkkinoilla tarkkaan seuratut Yhdysvaltojen raakaöljyvarastot olivat maaliskuussa 2017
tilastohistorian korkeimmalla tasolla: noin 530 miljoonaa barrelia. Varastot säilyivät korkealla tasolla
myös vuoden edetessä.



Brent-raakaöljyn hinta oli toukokuun loppupuolelle 50-55 dollaria barrelilta. Opecin toukokuun
tuotannonrajoitussopimuksen jälkeen hinta alkoi laskea ja oli kesäkuun puolivälissä alhaisimmillaan
noin 45 dollaria barrelilta. Hinta nousi lokakuun loppuun mennessä noin 60 dollariin barrelilta eli
korkeimmalle tasolle kahteen vuoteen. Marras-joulukuussa hinta vaihteli välillä 61-64 dollaria
barrelilta. Hinta oli viimeksi ollut samalla tasolla kesällä 2015.

Tekstissä esiintyviä lyhenteitä, termejä








Barreli: raakaöljymarkkinoiden tilavuusmittayksikkö, tynnyri, 159 litraa
Brent-raakaöljy: suurin osa kansainvälisestä raakaöljytarjonnasta hinnoitellaan Pohjanmeren Brent
blend -raakaöljyn perusteella
IEA: Kansainvälinen energiajärjestö, International Energy Agency
EIA: Yhdysvaltojen energiaviranomainen, U.S. Energy Information Administration
Opec: Organization of the Petroleum Exporting Countries; öljyntuottajamaiden järjestö
WTI: Yhdysvaltalainen raakaöljyn viitelaatu
öljytuotteet: keskeiset öljytuotteet bensiini, dieselöljy, kevyt polttoöljy, raskas polttoöljy

Tammikuu 2017
Opec-maat olivat sopineet marraskuussa 2016 öljyntuotannon vähentämisestä 1,2 miljoonalla
barrelilla päivässä 32,5 miljoonaan barreliin päivässä puoleksi vuodeksi vuoden 2017 alusta lukien
tavoitteena raakaöljyn hintatason nosto. Joulukuussa 2016 Opec-maiden päivätuotanto oli 33,1
miljoonaa barrelia. Joukko Opecin ulkopuolisia tuottajamaita, mm. Venäjä, päätti joulukuussa 2016
rajoittaa tuotantoaan noin 600 000 barrelilla päivässä.
Brent-raakaöljyn hinta oli tammikuun 2017 puolivälissä noin 54 dollaria barrelilta. Hintakehityksen
katsottiin riippuvan pitkälti tuotannonrajoitusten toteutumisesta.
Öljymarkkinoilla tarkkaan seuratut Yhdysvaltojen raakaöljyvarastot olivat likimain ennallaan:
varastoissa oli noin 485 miljoonaa barrelia öljyä (vuotta aiemmin noin 470 miljoonaa barrelia).
EIA ennusti Brent-raakaöljylaadun hintakeskiarvoksi 53 dollaria barrelilta vuonna 2017 ja 56
dollaria barrelilta vuonna 2018. WTI:n ennustettiin olevan kumpanakin vuonna yhden dollarin
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barrelilta alhaisemmalla tasolla. Futuurit ja optiosopimukset osoittivat merkittävää epävarmuutta
hinta-arvioissa.
Bensiinin maailmanmarkkinahinta oli noin 555 dollaria tonnilta, dieselöljyn noin 480 dollaria,
kevyen polttoöljyn noin 475 dollaria ja raskaan polttoöljyn noin 330 dollaria tonnilta.
Helmikuu 2017
IEA arvioi, että vuoden 2017 alun tuotannonleikkauksista oli toteutunut 90 prosenttia. Opec-maiden
päivätuotanto oli tammikuussa 32,1 miljoonaa barrelia. Brent-raakaöljyn hinta oli noussut vuoden
2016 marraskuusta noin 10 dollaria barrelilta noin 56 dollariin barrelilta, mutta leikkausten todellista
hintavaikutusta pidettiin vielä epävarmana.
Mm. Euroopan talouskasvu nosti IEA:n öljyn kysynnän kasvuennustetta 1,4 miljoonaan barreliin
päivässä, jolloin kysyntä vuona 2017 olisi 97,9 miljoonaa barrelia päivässä.
Raakaöljyn noussut hintataso oli kiihdyttänyt liuskeöljyn poraamista Yhdysvalloissa. Tuotannon
rajoitussopimuksen ulkopuolisten maiden Brasilian, Kanadan ja Yhdysvaltojen tuotannon
lisäykseksi arvioitiin yhteensä noin 400 000 barrelia päivässä vuonna 2017. Yhdysvaltojen arveltiin
kuitenkin saattavan lisätä omaa tuotantoaan enemmän ja kasvattavan näin markkinaosuuttaan
öljymarkkinoilla. Vuodesta 1970 voimassa ollut yhdysvaltalaisen raakaöljyn vientikielto oli kumottu
lopullisesti joulukuussa 2015.
Yhdysvaltojen raakaöljyvarastot olivat kasvaneet. Varastoissa oli noin 520 miljoonaa barrelia öljyä
(vuotta aiemmin noin 470 miljoonaa barrelia).
EIA ennusti Brent-raakaöljylaadun hintakeskiarvoksi 55 dollaria barrelilta vuonna 2017 ja 57
dollaria barrelilta vuonna 2018. WTI:n hinnan ennustettiin olevan kumpanakin vuonna yhden
dollarin barrelilta alhaisemmalla tasolla kuin Brent.
Öljytuotteiden maailmanmarkkinahinnat olivat kuukauden aikana hieman nousseet muuten, mutta
raskaan polttoöljyn hinta oli hieman laskenut. Bensiinin maailmanmarkkinahinta oli helmikuun
puolivälissä noin 575 dollaria tonnilta, dieselöljyn noin 490 dollaria, kevyen polttoöljyn hinta oli noin
485 dollaria ja raskaan polttoöljyn hinta noin 300 dollaria tonnilta.
Maaliskuu 2017
Alkuvuoden 2017 aikana Brent-raakaöljyn hintataso oli melko vakaa, 54-56 dollarin välillä barrelilta.
Maaliskuun puoliväliin hinta oli laskenut noin 51 dollariin barrelilta, vaikka tuotannonrajoitukset
olivat toteutuneet. Keskeisenä syynä pidettiin sitä, että sijoittajien luottamus Opec-sopimuksen
vaikutuksiin oli ratkaisevasti heikentynyt. IEA:n mukaan Opecin öljyntuotanto nousi helmikuussa
verrattuna tammikuuhun.
IEA:n raportissa öljyn kysynnän kasvuennuste vuodelle 2017 pysyi ennallaan 1,4 miljoonassa
barrelissa päivässä, ja kysyntä vuonna 2017 olisi 97,9 miljoonaa barrelia päivässä.
Vuoden 2016 lopussa saavutettu raakaöljyn hintataso oli kiihdyttänyt liuskeöljyn poraamista
Yhdysvalloissa, ja poraus jatkui raakaöljyn hinnan laskusta huolimatta. Yhdysvallat on yksi Opecin
tuotannonrajoitussopimuksen suurimmista hyötyjistä. Sopimuksen ulkopuolisina toimijoina
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amerikkalaisyritykset eivät kärsi tuotannon leikkaamisen aiheuttamista kustannuksista, mutta
hyötyvät korkeammista hinnoista.
Maaliskuussa 2017 Yhdysvaltojen raakaöljyvarastot olivat tilastohistorian korkeimmalla tasolla:
varastoissa oli noin 530 miljoonaa barrelia öljyä (vuotta aiemmin noin 490 miljoonaa barrelia).
EIA ennusti Brent-raakaöljylaadun hintakeskiarvon hinnan olevan 55 dollaria barrelilta vuonna
2017 ja 57 dollaria barrelilta vuonna 2018. WTI:n hintakeskiarvon arvioitiin olevan kumpanakin
vuonna yhden dollarin barrelilta alhaisemmalla tasolla kuin Brentin.
Öljytuotteiden maailmanmarkkinahinnat olivat laskeneet. Bensiinin maailmanmarkkinahinta oli
maaliskuun puolivälissä noin 500 dollaria tonnilta, dieselöljyn noin 450 dollaria, kevyen polttoöljyn
noin 445 dollaria ja raskaan polttoöljyn noin 275 dollaria tonnilta.
Huhtikuu 2017
IEA alensi öljyn kysynnän kasvuennustetta hieman eli 1,3 miljoonaan barreliin päivässä, jolloin
kysyntä vuonna 2017 olisi 97,8 miljoonaa barrelia päivässä. Syynä oli kysynnän vähentyminen
Intiassa, Venäjällä ja OECD-maissa. Öljyntuottajamaiden tuotannonrajoitukset näyttivät pitkälti
toteutuneen. Huhtikuun puolivälissä Brent-raakaöljyn hinta oli noin 52 dollaria barrelilta.
Yhdysvaltojen raakaöljyvarastot pysyivät maaliskuun tapaan historian korkeimmalla tasolla:
varastoissa oli noin 530 miljoonaa barrelia öljyä (vuotta aiemmin noin 505 miljoonaa barrelia).
EIA ennusti Brent-raakaöljylaadun hintakeskiarvon olevan 54 dollaria barrelilta vuonna 2017 ja 57
dollaria barrelilta vuonna 2018. WTI:n ennustettiin olevan kumpanakin vuonna kaksi dollaria
barrelilta alhaisemmalla tasolla kuin Brent.
Öljytuotteiden maailmanmarkkinahinnat olivat nousseet. Bensiinin maailmanmarkkinahinta oli
huhtikuun puolivälissä noin 545 dollaria tonnilta, dieselöljyn noin 465 dollaria, kevyen polttoöljyn
noin 460 dollaria ja raskaan polttoöljyn noin 285 dollaria tonnilta.
Toukokuu 2017
IEA:n öljymarkkinaraportissa öljyn kysynnän kasvuennuste vuodelle 2017 säilyi ennallaan 1,3
miljoonassa barrelissa päivässä, jolloin kysyntä vuonna 2017 olisi 97,8 miljoonaa barrelia
päivässä.
Toukokuun alkupuolella esitettiin epäilyjä, ettei tuotannon leikkauksilla olisi merkittävää vaikutusta
öljyn ylitarjontaan. Lisäksi huomautettiin, että Opec ei ole enää markkinoiden tärkein pelaaja, ja
entistä enemmän pitäisi seurata Yhdysvaltain liuskeöljytuotantoa.
Toukokuun lopussa Opecin 14 jäsenmaata ja 10 muuta öljyntuottajamaata sopivat, että tuotannon
rajoituksia jatketaan maaliskuun loppuun 2018. Rajoitukset eivät koskeneet Opecin jäsenistä
Libyaa, Nigeriaa ja Irania. Brent-raakaöljyn hinta oli toukokuun puolivälissä noin 52 dollaria
barrelilta.
Yhdysvaltojen raakaöljyvarastot olivat hieman laskeneet, mutta olivat edelleen korkealla tasolla:
varastoissa oli noin 525 miljoonaa barrelia öljyä (vuotta aiemmin noin 510 miljoonaa barrelia).
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EIA ennusti Brent-raakaöljylaadun hintakeskiarvoksi 53 dollaria barrelilta vuonna 2017 ja 57
dollaria barrelilta vuonna 2018. WTI:n ennustettiin olevan kumpanakin vuonna kaksi dollaria
barrelilta alhaisemmalla tasolla kuin Brent.
Öljytuotteiden maailmanmarkkinahinnat olivat hieman laskeneet. Bensiinin maailmanmarkkinahinta
oli toukokuun puolivälissä noin 540 dollaria tonnilta, dieselöljyn noin 460 dollaria, kevyen polttoöljyn
noin 450 dollaria ja raskaan polttoöljyn noin 285 dollaria tonnilta.
Kesäkuu 2017
IEA:n öljyn kysynnän kasvuennuste vuodelle 2017 säilyi ennallaan 1,3 miljoonassa barrelissa
päivässä, joten kysyntä vuonna 2017 olisi 97,8 miljoonaa barrelia päivässä. Kysyntä aleni
ensimmäisellä vuosineljänneksellä selvästi, mutta toisella vuosineljänneksellä odotettiin selvää
kasvua. Vuodelle 2018 kysynnän kasvuennuste nousi 1,4 miljoonaan barreliin päivässä, jolloin
kysyntä vuonna 2018 saavuttaisi ennätyksen: 99,3 miljoonaa barrelia päivässä.
Tuotannon rajoitusten jatkumisen ei odotettu pienentävän maailman raakaöljyn varastoja. Näin ei
tapahtunut vuoden 2017 alussakaan, vaan sopimusten ulkopuolella olevien maiden tuotanto kasvoi
alkuvuonna 2017 kovaa vauhtia. Tuotannon rajoitusten seurauksena Saudi-Arabia ja Venäjä olivat
ryhtyneet tiiviimpään yhteistyöhön. Näiden kahden maan tuotanto muodostaa viidenneksen
maailman öljyntuotannosta.
Yhdysvaltojen raakaöljyvarastot olivat hieman laskeneet, mutta olivat edelleen korkealla tasolla:
varastoissa oli noin 510 miljoonaa barrelia öljyä.
Brent-raakaöljyn hinta oli kesäkuun puolivälissä noin 46 dollaria barrelilta.
EIA ennusti Brent-raakaöljylaadun hintakeskiarvon olevan 53 dollaria barrelilta vuonna 2017 ja 56
dollaria barrelilta vuonna 2018. WTI:n hinnan arvioitiin olevan molempina vuosina kaksi dollaria
barrelilta Brentiä alhaisemmalla tasolla.
Öljytuotteiden maailmanmarkkinahinnat olivat laskeneet. Bensiinin maailmanmarkkinahinta oli
kesäkuun puolivälissä noin 490 dollaria tonnilta, dieselöljyn noin 425 dollaria, kevyen polttoöljyn
noin 415 dollaria ja raskaan polttoöljyn noin 270 dollaria tonnilta.
Heinäkuu 2017
Heinäkuussa todettiin Yhdysvaltojen liuskeöljyn muuttaneen maailman öljymarkkinoita
ratkaisevasti. Yhdysvaltain kasvava tuotanto torpedoi Opecin ja Venäjän yritykset nostaa öljyn
hintaa tuotantorajoituksilla. Analyytikot arvioivat, että liuskeöljytuottajat voivat alueesta riippuen
pumpata kannattavasti 35-50 dollarilla tynnyriltä.
Markkinatilannetta pidettiin hankalana Opecille. Tuotantorajoituksista oli toteutunut Opec-maissa
heinäkuussa vain 75 prosenttia, mikä oli alhaisin taso tammikuussa alkaneiden rajoitusten aikana.
Jos tuotantoa supistettaisiin lisää, öljyn hinnan arvioitiin nousevan 60 dollariin barrelilta. Tällöin
Opecin ulkopuolisen Yhdysvaltojen liuskeöljyn tuotanto lisääntyisi välittömästi. Jos tuotantoa ei
rajoitettaisi riittävästi, öljyn hinnan arvioitiin painuvan alle 50 dollarin barrelilta.
Elokuu 2017
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Öljyn kysyntä kasvoi voimakkaasti vuoden 2017 toisella vuosineljänneksellä, ja elokuussa IEA
nosti kysynnän kasvuennustetta 0,2 miljoonaa barrelia päivässä: kysynnän kasvu olisi 1,5
miljoonaa barrelia päivässä ja öljyn kysyntä vuonna 2017 olisi 97,6 miljoonaa barrelia päivässä.
Vuodelle 2018 kysynnän kasvuennuste säilyi ennallaan 1,4 miljoonassa barrelissa päivässä.
Vuoden 2017 tammi-toukokuussa Brent-raakaöljyn barrelihinta liikkui 50-55 dollarin välillä.
Kesäkuun puolivälissä hinta oli alhaisimmillaan noin 45 dollaria barrelilta, tasaantui sen jälkeen
noin 50 dollariin barrelilta ja oli elokuun puolivälissä noin 51 dollaria barrelilta.
Yhdysvaltojen raakaöljyvarastot olivat kesän aikana laskeneet, mutta olivat edelleen korkealla
tasolla: varastoissa oli noin 475 miljoonaa barrelia raakaöljyä (vuotta aiemmin noin 495 miljoonaa
barrelia).
EIA ennusti Brent-raakaöljylaadun hintakeskiarvoksi 51 dollaria barrelilta vuonna 2017 ja 52
dollaria barrelilta vuonna 2018. WTI:n ennustettiin olevan molempina vuosina kaksi dollaria
barrelilta alhaisemmalla tasolla kuin Brent.
Öljytuotteiden maailmanmarkkinahinnat olivat nousseet. Bensiinin maailmanmarkkinahinta oli
elokuun puolivälissä noin 540 dollaria tonnilta, dieselöljyn noin 470 dollaria, kevyen polttoöljyn noin
450 dollaria ja raskaan polttoöljyn noin 285 dollaria tonnilta.
Syyskuu 2017
IEA:n öljyn kysynnän kasvuennuste nousi 1,6 miljoonaan barreliin päivässä, jolloin kysyntä vuonna
2017 olisi 97,7 miljoonaa barrelia päivässä. Ennuste nousi 0,1 miljoonaa barrelia päivässä.
Kysynnän kasvu oli voimistumassa OECD-maissa, mutta toisaalta hurrikaani Harvey hillitsi
kysynnän kasvua, koska se vähensi öljynjalostusta Teksasissa.
Brent-raakaöljyn hinta oli syyskuun puolivälissä noin 55 dollaria barrelilta. Opec liittolaisineen
ilmoitti keskustelevansa marraskuussa tuotannon rajoitusten jatkamisesta maaliskuusta 2018
eteenpäin.
Yhdysvaltojen raakaöljyvarastot olivat suurin piirtein samalla, melko korkealla tasolla kuin
kuukautta aiemmin: varastoissa oli noin 465 miljoonaa barrelia öljyä (vuotta aiemmin noin 480
miljoonaa barrelia).
EIA ennusti Brent-raakaöljylaadun hintakeskiarvon olevan 51 dollaria barrelilta vuonna 2017 ja 52
dollaria barrelilta vuonna 2018. WTI:n ennustettiin olevan kumpanakin vuonna kaksi dollaria
barrelilta alhaisemmalla tasolla kuin Brent.
Öljytuotteiden maailmanmarkkinahinnat olivat nousseet. Bensiinin maailmanmarkkinahinta oli
syyskuun puolivälissä noin 600 dollaria tonnilta, dieselöljyn noin 535 dollaria, kevyen polttoöljyn
maailmanmarkkinahinta oli noin 515 dollaria ja raskaan polttoöljyn noin 320 dollaria tonnilta.
Lokakuu 2017
IEA:n öljyn kysyntäennuste pysyi ennallaan 1,6 miljoonassa barrelissa päivässä, ja kysyntä vuonna
2017 olisi 97,7 miljoonaa barrelia päivässä. Lokakuun aikana Brent-raakaöljyn hinta liikkui noin 56
dollarissa barrelilta.

22.1.2018

Katsaus kansainvälisiin öljymarkkinoihin 2017

Yhdysvaltojen raakaöljyvarastot olivat EIA:n mukaan lokakuussa edelleen melko korkealla noin
465 miljoonan barrelin tasolla (vuotta aiemmin noin 470 miljoonaa barrelia).
EIA ennusti Brent-raakaöljylaadun hintakeskiarvon olevan 52 dollaria barrelilta vuonna 2017 ja 54
dollaria barrelilta vuonna 2018. WTI:n hintakeskiarvon ennustettiin olevan vuonna 2017 noin kolme
dollaria ja vuonna 2018 kolme ja puoli dollaria barrelilta Brent-raakaöljyä alhaisemmalla tasolla.
Öljytuotteiden maailmanmarkkinahinnat olivat laskeneet. Bensiinin maailmanmarkkinahinta oli
lokakuun puolivälissä noin 565 dollaria tonnilta, dieselöljyn noin 530 dollaria, kevyen polttoöljyn
noin 500 dollaria ja raskaan polttoöljyn maailmanmarkkinahinta noin 315 dollaria tonnilta.
Marraskuu 2017
Tapahtumat maailman merkittävimpiin öljyntuottajavaltioihin lukeutuvassa Saudi-Arabiassa sekä
tilanteet Iranissa ja muualla Lähi-idässä olivat valokeilassa marraskuussa. Saudi-Arabia ryhtyi
poliittisten puhdistusten jälkeen syyttämään yhä suoremmin Irania ”sotilaallisesta aggressiosta”.
Brent-raakaöljyn hinta oli noussut korkeimmalle tasolle kahteen vuoteen, runsaaseen 60 dollariin.
IEA:n öljyn kysynnän kasvuennuste väheni edelliskuukaudesta hieman ja oli 1,5 miljoonaa barrelia
päivässä. Kysyntä vuonna 2017 olisi 97,7 miljoonaa barrelia päivässä. Syynä kysynnän
kasvuennusteen pieneen alenemiseen ovat raakaöljyn hinnan nousu ja suhteellisen leuto alkutalvi
2017, mikä vähensi öljyn kysyntää jonkin verran.
Marraskuun lopussa Opec jatkoi tuotannonrajoituksia vuoden 2018 loppuun asti. Rajoitukset eivät
koske Opecin jäsenmaista Libyaa, Nigeriaa ja Irania, mutta nyt Libya ja Nigeria sitoutuivat
pysymään vuoden 2017 tuotantotasolla. Opecin lisäksi tuotantorajoituksiaan jatkoi myös 10 muuta
öljyntuottajamaata, Venäjä mukaan lukien.
EIA ennusti Brent-raakaöljylaadun hintakeskiarvon olevan 53 dollaria barrelilta vuonna 2017 ja 56
dollaria barrelilta vuonna 2018. WTI:n hintakeskiarvon ennustettiin olevan vuonna 2017 noin kolme
dollaria ja vuonna 2018 neljä ja puoli dollaria barrelilta alhaisemmalla tasolla kuin Brentin.
Yhdysvaltojen raakaöljyvarastot olivat lähes edelliskuukauden tasolla: varastoissa oli noin 455
miljoonaa barrelia öljyä (vuotta aiemmin noin 485 miljoonaa barrelia).
Öljytuotteiden maailmanmarkkinahinnat olivat nousseet. Bensiinin maailmanmarkkinahinta oli
marraskuun puolivälissä noin 645 dollaria tonnilta, dieselöljyn noin 565 dollaria, kevyen polttoöljyn
noin 555 dollaria ja raskaan polttoöljyn noin 360 dollaria tonnilta.
Joulukuu 2017
Vuoden alkupuoliskolla Brent-raakaöljyn hinta liikkui 50-55 dollarissa barrelilta. Opecin päätettyä
toukokuussa tuotannonrajoitusten jatkamisesta maaliskuun 2018 loppuun hinta alkoi laskea ja oli
kesäkuun puolivälissä noin 45 dollaria barrelilta. Lokakuun loppuun mennessä hinta vähitellen
nousi noin 60 dollariin barrelilta. Marras-joulukuussa hinta vaihteli välillä 61-64 dollaria barrelilta.
Hinta oli ollut viimeksi samalla tasolla kesällä 2015.
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IEA:n öljyn kysynnän kasvuennuste väheni hieman edelliskuukaudesta 1,3 miljoonaan barreliin
päivässä, ja kysyntä vuonna 2017 olisi 97,5 miljoonaa barrelia päivässä. Syynä ennusteen
alenemiseen oli öljymarkkinoiden ylitarjonta, mikä johtui erityisesti Yhdysvaltojen tuotannon
kasvusta.
Yhdysvaltojen raakaöljyvarastot olivat vähentyneet edelliskuukaudesta. Niissä oli noin 445
miljoonaa barrelia (vuotta aiemmin oli noin 485 miljoonaa barrelia). Varastojen tasoa pidettiin
kuitenkin edelleen kohtuullisena.
EIA ennusti Brent-raakaöljylaadun hintakeskiarvoksi 54 dollaria barrelilta vuonna 2017 ja 57
dollaria barrelilta vuonna 2018. WTI:n hintakeskiarvon ennustettiin olevan vuonna 2017 noin kolme
dollaria ja vuonna 2018 neljä dollaria barrelilta alhaisemmalla tasolla kuin Brent.
Bensiinin ja raskaan polttoöljyn maailmanmarkkinahinnat olivat laskeneet marraskuusta ja
keskitisleiden hinnat pysyneet samalla tasolla. Bensiinin maailmanmarkkinahinta oli joulukuun
puolivälissä noin 595 dollaria tonnilta, dieselöljyn noin 565 dollaria, kevyen polttoöljyn noin 560
dollaria tonnilta ja raskaan polttoöljyn noin 345 dollaria tonnilta.

