Under de senaste månaderna har vi sett ett kraftigt prisfall för världsmarknadspriset på olja. Sedan sommarens toppnotering på 115 US-dollar har priset fallit
till dagens 60 US-dollar eller cirka 45 procent. Diagrammet visar brentpriset
från 15 juni fram till 15 december.

Experter har flera förklaringar till det kraftiga prisfallet. Man pekar bland annat
på att sedan finanskrisen har ländernas dåliga ekonomi minskat efterfrågan på
olja. Under hösten har det även höjts röster för att ett lägre oljepris skulle var
iscensatt för att motverka ISIS framfart. Några har också menat att ett lägre pris
påtagligt skulle försvaga den ryska ekonomin och att åtgärden skulle vara ett
led i de sanktioner som USA och EU sedan en tid utsätter landet för.
De låga oljepriserna har också otvivelaktigt satt den ryska ekonomin under stark
press och rubeln har under hösten utsatts för en kraftig försvagning i förhållande till US-dollarn, från sommarens 35 rubel per US-dollar till dagens 70
rubel per US-dollar (övre diagram). Den ryska centralbankens försök till försvar
har inneburit stödköp och påtagliga räntehöjningar. Den 15 december höjdes
den ryska styrräntan kraftigt med 6,5 procentenheter upp till 17 procent (nedre
diagram). Effekten har dock uteblivit och i skrivande stund är rubeln i fritt fall.

I takt med att Ryssland allt mer fjärmar sig från att vara beroende av den amerikanska dollarn medför växelkursförsvagningen gentemot US-dollarn också
mindre konsekvenser. Ryssland förbereder även för ett system där oljepriset
sätts i guld samtidigt som man planerar för ett eget betalsystem. Landet

bedöms idag vara innehavare av världens näst största guldreserv bestående av
över 10 000 ton. De åtgärder som under 1980-talet sänkte dåvarande Sovjetunionen är idag inte lika verkningsfulla men ett långvarigt lågt oljepris genererar
en mycket svag rubel och kan på sikt skaka Putins ställning.
Med bakgrund av ovanstående är det intressant att ta del av Lindsey Williams
senaste E-post daterad 12 december. Williams uttalar sig här om det aktuella
oljepriset och här finns bland annat en gästartikel skriven av William Engdahl.
Engdahl är strategisk riskkonsult och föreläsare. Han skriver också om oljemarknaden och geopolitik för nättidningen New Eastern Outlook.
Williams säger beträffande oljepriset att de senaste månadernas prisras inte är
iscensatt av Eliten/NWO utan att det är president Obama som på eget bevåg
tagit steget till dessa åtgärder, vilka har sin bakgrund i konfrontationen med
Ryssland och president Putin. Obama skickade under september månad sin
utrikesminister John Kerry till Saudiarabien för förhandlingar rörande oljepriset.
Vad som kom ut av förhandlingarna är oklart men vid nästa OPEC-möte i november beslutade organisationen att inte skära i oljeproduktionen, vilket ytterligare skickade ner priset. Ledande i detta beslut var just Saudiarabien.
Utifrån tycks det som att USA och Saudiarabien här gjort en deal. Man vill med
beslutet komma åt flera gemensamma fiender. Låga oljepriser kan försvåra för
ISIS men framförallt är det Iran och Ryssland som är målet. Oljeexportintäkter
står för cirka 60 procent av Irans statsinkomster och för drygt hälften av
Rysslands. Ryssland behöver oljepriser på 100 US-dollar per fat för att balansera sin budget. Med beslutet signalerar Saudiarabien samtidigt till marknaderna att de är mer intresserade av att behålla marknadsandelar än att försvara priserna.
Williams säger angående den aktuella utvecklingen att det just nu finns några
riktigt stora problem mellan Eliten/NWO och Obama. Han menar att Eliten/NWO
nu är så förargade på Obama att det inte går att beskriva med ord. Williams tror
också att vad vår president nu har gjort kan skapa flera stora problem och att
man kan få associationer till inledningen av Hesekiel 38-39.

Flera övriga länder har redan sett konsekvenser av det låga oljepriset och då
även våra nordiska grannar. Norges exportintäkter har minskat och Finland har
dragits med i den ryska nedgången. I Williams e-post pekar Engdahl även på
en för USA uppenbar risk med ett lågt oljepris. Engdahl skriver, xxxxxxxxxxxxxx
Det sedan i september fallande priset på olja kan mycket snart kollapsa den
amerikanska skifferoljebubblan och riva bort illusionen att USA kommer att
överträffa Saudiarabien och Ryssland som världens största oljeproducent. Den
illusionen gynnas av fejkade uppskattningar av resurser utgivna av US Department of Energy, vilket har varit en grundbult i Obamas geopolitiska strategi.
Den grundläggande ekonomin för skifferoljeproduktion håller på att hävas av ett
23-procentligt oljeprisfall efter att John Kerry och Saudiarabiens kung Abdullah
hade sitt hemliga möte i början av september nära Röda havet, detta för att
komma överens om det saudiska oljepriskriget mot Ryssland.

I diagrammet nedan kan vi se break-even tröskeln för de amerikanska skifferfälten. Den lila linjen visar 80-dollar nivån och den röda linjen 60-dollar nivån.
Här framgår att redan dagens priser runt 60 dollar går hårt åt USA:s oljeutvinning från skiffer.

Det spekuleras mycket i vad orsakerna till det snabba oljeprisfallet är och
många menar att det här kan vara en signal om kommande problem i den
globala ekonomin. Det kan samtidigt se ut som att vi ännu inte har sett slutet på
fallande oljepriser. Dagens pris runt 60 US-dollar anses av flera bedömare inte
vara golvet. Oljeexperten Murray Edwards anser till och med att priset tillfälligt
kan sjunka så lågt som till 30 US-dollar för att sedan stabiliseras kring 70 USdollar.
Vad som nu äger rum får betecknas som ett priskrig i olja och kan snabbt
påverka förutsättningarna på valutamarknaderna vilket inte bara ger avtryck på
den ryska ekonomin utan även den för OPEC-länderna och USA. Samtidigt
innebär ett fortsatt fall av rubeln en stor risk inte enbart för världens finansmarknader utan för hela den globala geopolitiska utvecklingen.
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