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פגישת אופ"ק עדיין תופסת כותרות. רוב המתח על האם אופ"ק תגיע להסכם על הקפאת הייצור 
נסוב סביב השאלה האם איראן הגיעה כבר לרמת הייצור שהפיקה טרם הסנקציות. איראן אמורה 
לפרסם בימים אלה את הנתונים על אוגוסט ולספק תשובה. הוול סטריט ז'ורנל מדווח כי הציפיות 

מעוניינות להגביר התפוקה ולפיכך קטן הסיכוי להגיע להסכם עם רוסיה. אתמול (שלישי) צנחו ולכות ויורדות ואיתן מחירי הנפט. ניגריה, ונצואלה ולוב בספטמבר ה 28-רות אופ"ק במפגישת חב
דולר וזו ירידה של  45.8המחירים ומחירה של חבית נפט המיועדת למסירה בנובמבר עומד על    .Brent-אחוזים של ה 0.3

לפי הניתוח של בארקליס, למרות תחזיות המדגישות את הביקוש באסיה (מאחר שבחודשים 
האחרונים נמכרו בה כלי רכב בכמויות אדירות) כאיום מרכזי לסחורות, דווקא ההיצע הגדול הוא 

ידע מוקדם, נראה היום תפרסם סין את דו"ח סיכום חודש אוגוסט במגזר הנפט שלה ולפי מ   הבעיה, בעיקר בשוק הנפט.
  מיליון טונות של נפט גולמי. 32.82-שצרכנית הנפט השנייה בעולם ייבאה באוגוסט כ

הנבחרים) פתח במתקפה על ארבעה נמלים שאותם תפס בכוח רב וייתכן שבכך הנחית מכת צבא הלאומי של האפטר (הנאמן לבית בספטמבר ה 11-בלוב מחריפה המלחמה על הנפט. ב
רחים במדינה. למרות הגברת היצוא שצפויה ממהלך כזה, ברור שמדובר מחץ על מלחמת האז

טרמינל קריית חיים. חברת תש"ן תזין  –בימים אלה נערך פרויקט הזנת חול בחוף חוות המיכלים   בהעמקה של הסכסוך.
את החוף בעשרות אלפי קו"ב של חול ים נקי. כל זאת על מנת לשפר את רוחב החוף הפנוי 

אשר  (EDT SIMIמפעיל קבלן עבודות ימיות מטעם החברה אניית מחפר ייחודית וסביבתית (מול גדר חוות המיכלים. במסגרת העבודות ובהנחיית המשרד להגנת הסביבה, לשימוש הציבור 
יונקת מקרקעית הים חול נקי. החול שנטען על גבי האנייה, נשאב מאתר שנקבע מראש על ידי 

ית חיים. בדף הפייסבוק שלנו נמשיך לעדכן על התעשייה ועד הגבול הצפוני של טרמינל הדלק קרייועבר החול להטלה על חוף הים מאזור רחוב חלוצי המשרד להגנת הסביבה. בשלב השני, 
  הפרויקט.

 


