ד' כסלו תשע"ב,

ניתק הקשר בין מחירי הנפט למחירי המניות

כותרות אנרגיה

מחירי הנפט שומרים על יציבות יחסית מול הירידות המאפיינות את המסחר בשוקי המניות בעולם.
הנפט נסחר בלונדון במחיר של  110.85דולר לחבית ) (Dated Brent Spotובניו יורק במחיר של
 99.79דולר לחבית ) .(WTI Cushing Spotהמרווח בין שני הסוגים הצטמצם ,אך משמעותי יותר
הוא ניתוק הקשר בין מחירי הנפט למחירי המניות .המתאם בין מחיר הנפט משני הסוגים לבין מדד
 S & P 500שנע סביב  80%ירד בתוך חודש לכ 50% -ב Brent -ולפחות מ 40% -בנפט .WTI
נראה שהמשקיעים החוששים מנפילת גוש היורו ומהיעדר פתרון לגירעון בתקציב ארה"ב נוטשים
את המניות ושמים את מבטחם בנפט .אי היציבות הגוברת במזה"ת וההצעה של צרפת לאסור על
רכישת נפט מאיראן ,אותתו להם כי הם בדרך הנכונה .חוסר יציבות פוליטי וחשש להפרעות
בהספקה פעלו מאז ומעולם להעלאת מחירי הנפט .המשקיעים בנפט מתעלמים ממצב הכלכלה או
סבורים שההשפעה שלו על הביקוש לנפט תהיה שולית ,אך כפי שמציין שבועון הנפט  ,PIWאם
יוכח שטעות בידם והם יחליטו בו בזמן לנטוש את השוק – צפויות ירידות חדות במחירי הנפט.

הודעות על ימי עיון וקורסים
.
בטיחות במעבר לגז טבעי – מחזור ב'
14 - 15.12.11
קורס הדרכה בן יומיים ,שיתקיים בימים ד' ו -ה' 15 – 14 ,בדצמבר ,2011
בשעות  16:00 – 09:00באודיטוריום בבית הספר למדעי הנפט והאנרגיה.
הרצאות על תכונות הגז הטבעי ותהליך הבעירה ,הספקת הגז ,ציוד לתעשיית הגז הטבעי,
עבודות צנרת ,נוהלי בטיחות בתעשיית הגז ,מצבי סיכון ונוהלים בשעת חירום ,דרישות אוורור
עבור מכשירי בעירה ותאי שטח סגורים ,ועוד) .ההרצאות יינתנו בשפה האנגלית(
למסיימי הקורס תוענק תעודה המאושרת ע"י חברת GGNI
לתוכנית וטופס הרשמה הקש כאן

כנס בנושא :טיפול בקרקעות מזוהמות
.
10.1.12
בשעות  15:00 – 08:30בבית חיל האוויר בהרצליה
בהשתתפות השר להגנת הסביבה ,גלעד ארדן ,שר השיכון והבינוי ,אריאל אטיאס ,נשיא
התאחדות הקבלנים ,ניסים בובליל ,מנכ"לי משרדים ממשלתיים וחברות מובילות ובכירים נוספים.
בכנס יידונו ההיבטים הכלכליים והמשפטיים של הצעת חוק שיקום קרקעות מזוהמות ,והשלכות
הצעת החוק על המשק הישראלי .בנוסף ,הרצאת מומחה על שיקום קרקעות ברחבי העולם ודיון
על אספקטים כלכליים נדל"ניים של שיקום קרקעות.
למידע נוסף נא לפנות למחלקת ההדרכה

ישיבות הועדות המקצועיות
ועדת גפ"מ – 1/12/11
ועדת מחקרים – 5/12/11

ועדת בטיחות וכיבוי אש – 6/12/11
ועדת דלקים אלטרנטיביים – 12/12/11
ועדת שימושים ובדיקות – 3/1/12
למידע נוסף נא לפנות למזכירות
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תזכורות על ימי עיון וקורסים
השתלמות בנושא מגופים
13.12.11
באודיטוריום בבניין בית הספר
למדעי הנפט והאנרגיה
השתלמות בנושא מגופים לצנרת דלק וגז
טבעי ,שתועבר על ידי נציגי החברות
ומחו"ל.
מישראל
בתחום
המובילות
ההרצאות יתמקדו בבחירת מגופים ,חומרי
מבנה ,סוגי מגופים ,תקנים בינלאומיים,
התקנה ,תפעול ואחזקה.
לתוכנית ולטופס הרשמה הקש כאן

בקרוב תוכלו לשלם פחות על
חשמל בשעות השפל
)ידיעות אחרונות(17.11.11 ,
אחרי תשעה ימי השבתה:
חודשה אספקת הגז הטבעי
ממצרים לישראל
)דה מרקר(20.11.11 ,
המדינה תיתן לחברת החשמל
ערבויות של  7מיליארד שקל
)כלכליסט(20.11.11 ,
מהערב :שיבושים בטיסות
מנתב"ג – בגלל זיהום
שהתגלה בדלק
)דה מרקר(21.11.11 ,
ישראמקו :הכרזה על מאגר
תמר כמונופול אינה חוקית
)כלכליסט(21.11.11 ,
בעלי תחנות הדלק לתשובה:
"לא מסכימים להתחלק בנטל"
)כלכליסט(22.11.11 ,
היה משבר? אספקת הדלק
לנתב"ג חודשה ללא מגבלות
)כלכליסט(22.11.11 ,
החברה הישראלית
שמחשמלת את איטליה
)ידיעות אחרונות(22.11.11 ,
החוזים הגדולים בהודו ובסין
סדרו לכיל את הרבעון :הרווח
זינק ב 80% -ל 436 -מ' ד'
)גלובס(22.11.11 ,
"משרד האוצר טועה שהוא לא
מעודד את ענף האנרגיה
הסולארית בישראל"
)גלובס(22.11.11 ,
עמוד 1
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אנרגיה בכנסת ותקינה

כותרות אנרגיה
אנרגיה חלופית בכנסת
ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת תדון ביום שני 12 ,בדצמבר  ,2011בשעה ,09:30
במדיניות ישראל בעניין מקורות אנרגיה חלופיים .הדיון ייערך במסגרת יום החקלאות בכנסת.
הצעת חוק פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים )תיקון – פיקוח על מרכיב סל ההוצאות במחיר
דלק( ,התשע"ב –
2011מנוס משילוב
"לא יהיה
הצעת חוק של ח"כ כרמל שאמה המבקשת לחייב להביא את מסקנות ועדת המחירים בנוגע
לשינויים במרכיב סל ההוצאות במחיר דלק )מרווח השיווק( לאישור ועדת הכלכלה של הכנסת.
הצעת חוק פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים )תיקון – פיקוח על מחירי הסולר(,
התשע"ב – 2011
הצעת חוק של ח"כ כרמל שאמה המבקשת להחזיר את הפיקוח על מחירי הסולר לצרכן.
פורסמו
ישראלי ת"י  :8217דלקים ימיים
תקן
מכון התקנים הישראלי פרסם להערות הציבור טיוטה לתקן .ניתן להעביר הערות עד .22.12.11

איכות הסביבה
תקנות המים )מניעת זיהום מים( )קווי דלק( )תיקון( ,התש"ע 2009 -
מליאת ועדת הכלכלה של הכנסת תדון ביום שני 5 ,בדצמבר  ,2011בשעה  ,13:30בהוספת תקנה
 10א )ד( לתקנות המים .התוספת אמורה להבטיח את שיתוף הפעולה בין הממונה מטעם המשרד
להגנת הסביבה לבין רשות המים.
נזקים סביבתיים של קידוחי הגז הטבעי
הוועדה המשותפת לסביבה ובריאות בכנסת דנה ב 21 -בנובמבר במסקנות דוח 'אדם טבע ודין' על
נזקים סביבתיים הנגרמים מקידוחי הגז הטבעי מול חופי ישראל.
סקר רוחות ארצי
משרד התשתיות הלאומיות פרסם מכרז בינלאומי לביצוע סקר רוחות ארצי ,לאיתור אזורים
פוטנציאליים להקמת טורבינות רוח לייצור חשמל בישראל .המכרז כולל הכנת מודל הממפה את
הנתונים הרלוונטיים לישראל הנדרשים להקמת מתקני אנרגיית רוח.
ש
שימוע :הסדרה תעריפית לייצור חשמל במערכת פוטו-וולטאית עד KW 50
רשות החשמל מבקשת את התייחסות הציבור בנושא הסדרה תעריפית לייצור חשמל מבוזר
לצריכה עצמית והעברת עודפים לרשת .ניתן להעביר התייחסות בכתב עד .8.12.11
הכנס25%
המס על בדלק יזנק בכ-
בתוךלקיימות – אשדוד
הארצי
ימים ג' – ד'  ● 13 – 14/12/11בית יד לבנים
לפרטים ולהרשמהwww.myreg.co.il/kayamot2011 :

אנרגיה בינלאומית
פורום האנרגיה של קפריסין – חשיפת הזדמנויות להשקעה
• The Cyprus Energy Forum – Investment Opportunities Unveiled
8 December 2011, Nicosia, Cyprus
www.energyinst.org

יבוטל המכרז להקמת מתקן
לקליטת גז נוזלי באשקלון
)כלכליסט(23.11.11 ,
דוידי והברוניצקים הסכימו על
שליטה משותפת באורמת
)דה מרקר(23.11.11 ,
דור אלון וסונול ייבאו דלקים
במשותף החל מ2012 -
)כלכליסט(24.11.11 ,
מאכזבת :הרנו החשמלית פחות
בטוחה מדגם הבנזין
)ידיעות אחרונות(24.11.11 ,
חברת נתיבי הגז הטבעי תגייס
מיליארד שקל באג"ח דולריות
)כלכליסט(27.11.11 ,
ישראמקו למדינה :רוצה גז? כסי
לנו הפסדים
)דה מרקר(28.11.11 ,
רשות הגז תייקר את הולכת הגז
ב23% -
)דה מרקר(28.11.11 ,
הצעת האוצר :לייקר את החשמל
ב 15% - 12% -לאורך  3שנים
)כלכליסט(28.11.11 ,
מימן זכה במכרז להקמת חוות
כימיקלים באשדוד
)כלכליסט(28.11.11 ,
לנדאו פועל להעביר הפיקוח על
תעריפי החשמל לממשלה
)כלכליסט(29.11.11 ,
מהפכת הגז הטבעי נתקעה
בצנרת
)גלובס(30.11.11 ,

ועידה על בטיחות אנרגיה גרעינית:

• Nuclear Power Safety 2011
8 - 9 December 2011, Washington DC, USA
http://www.knowledgefoundation.com
קורס על תפיסת פחמן ואחסונו:

• Introduction to Carbon Capture and Storage
6 - 7 December 2011, London, United Kingdom
www.energyinst.org
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