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Τις τελευταίες 10 ηµέρες οι διεθνείς τιµές του αργού ανεβοκατεβαίνουν µε αποκλίσεις που 
φθάνουν τα $6,0 το βαρέλι, καθώς µια οµάδα παραγόντων υπεισέρχονται καθηµερινά στη 
διαµόρφωση της τιµής και οδηγούν στο σηµερινό φαινόµενο της υψηλής µεταβλητότητας. 
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Σήµερα το πρωί, για πρώτη φορά εδώ και τέσσερις εβδοµάδες, η τιµή του Brent, του διεθνούς 
benchmark, υποχώρησε κάτω από τα $70 το βαρέλι στις aσιατικές αγορές, µε απώλειες 2,1% και 
µε µηνιαία συµβόλαια να αλλάζουν χέρια στα $69,45 το βαρέλι. Ανάλογη είναι και η 
συµπεριφορά της αµερικανικής ποικιλίας WTI, η οποία σηµείωνε και αυτή απώλειες κατά 
2,18%, µε την τρέχουσα τιµή στα $ 60,59 το βαρέλι. 
Ενδεικτικό της υψηλής µεταβλητότητας που χαρακτηρίζει τη συµπεριφορά των πετρελαϊκών 
τιµών στις διεθνείς αγορές εµπορευµάτων το τελευταίο διάστηµα είναι ότι από τα $65,0 το 
βαρέλι που ήταν η τιµή του Brent στις αρχές Μαρτίου, αυτή σταδιακά ανέβηκε $72,0 στις 19/4 
για να εκτοξευθεί κατά $2,5 εντός µιας µόνο ηµέρας στις 22/4, µόλις έγινε γνωστή η απόφαση 
της κυβέρνησης Τραµπ περί µη ανανέωσης των εξαιρέσεων 8 κρατών εισαγωγέων ιρανικού 
πετρελαίου από τις αµερικανικές κυρώσεις που είχαν επιβληθεί προ εξαµήνου. Στη συνέχεια από 
τα $75,5 που έφθασε η τιµή του Brent στις 23/4, αυτή έπεσε στα $ 71,5 στις 25/4 για να οδηγηθεί 
τρεις ηµέρες αργότερα στα $$72,80 και εν συνέχεια να κάνει βουτιά στα $70 στις 2/5 και αµέσως 
µετά να σηµειώσει άνοδο στα $71,4 στις 3/5. Το Σαββατοκύριακο που πέρασε και υπό την 
επιρροή αρνητικών ειδήσεων ενόψει µιας πιθανής νέας αύξησης δασµών από την κυβέρνηση 
Τραµπ στις εισαγωγές κινεζικών προϊόντων στις ΗΠΑ, οι πετρελαϊκές τιµές σηµείωσαν εκ νέου 
πτώση για να φθάσουν στα $69,40 το βαρέλι για το Brent στο ICE του Λονδίνου. 



 

Πορεία των τιµών του Brent στο ICE του Λονδίνου τον τελευταίο µήνα 
  
Ιράν, Βενεζουέλα, Λιβύη και Νιγηρία είναι οι χώρες -όλες µέλη του OPEC- που, για 
διαφορετικούς λόγους η κάθε µια, µειώνουν συνεχώς την πετρελαϊκή τους παραγωγή τις 
τελευταίες εβδοµάδες, µε άµεσο αντίκτυπο τον περιορισµό των εξαγωγών τους, αφαιρώντας 
ποσότητες της τάξης του 1,0 - 1,2 εκατ. βαρελιών την ηµέρα από τη διεθνή αγορά. Ως να µην 
έφτανε αυτό, την περασµένη εβδοµάδα η Ρωσία ανακοίνωσε ότι διαπίστωσε µόλυνση του αργού 
πετρελαίου που µεταφέρει µέσω αγωγών σε διυλιστήρια της ∆υτικής Ευρώπης, µε αποτέλεσµα 
την προσωρινή παύση των µεταφορών, κάτι που θα επηρεάσει ποσότητες της τάξης του 1,5 εκατ. 
βαρελιών την ηµέρα για τον επόµενο µήνα, περίοδος που κρίνεται απαραίτητη για τον 
καθαρισµό των αγωγών και την αντικατάσταση του διερχόµενου µέσω αυτών αργού. Στους 
ανωτέρω περιοριστικούς για την παγκόσµιο πετρελαϊκή προµήθεια παράγοντες θα πρέπει να 
προσθέσουµε την οργανωµένη µείωση της παραγωγής από τις χώρες του OPEC µετά την 
απόφαση του καρτέλ τον περασµένο ∆εκέµβριο στη Βιέννη για συνολική µείωση κατά 1,2 εκατ. 
βαρέλια την ηµέρα, µε επιπλέον 0,6 εκατ. βαρέλια από οµάδα συµµαχικών χωρών οδηγούµενων 
από τη Ρωσία, σε µια προσπάθεια εξισορρόπησης της παγκόσµιας αγοράς και συνεπακόλουθης 
ανόδου των τιµών, οι οποίες, να θυµίσουµε, στα τέλη ∆εκεµβρίου είχαν κατακρηµνισθεί κάτω 
των $50 το βαρέλι. 
Και ενώ θα περίµενε κάποιος ότι ενόψει µειούµενης παραγωγής και αφθονίας γεωπολιτικών 
κινδύνων και µε την παγκόσµιο ζήτηση αυξανόµενη -σήµερα έχει φθάσει σε ιστορικό υψηλό 
στα 100,4 εκατ. βαρελιών/ ηµέρα- οι τιµές του αργού θα συνέχιζαν την ανοδική τους πορεία -ή 
τέλος πάντων δε θα υποχωρούσαν από τα επίπεδα των $75 που είχαν φθάσει προ του Πάσχα των 
Ορθοδόξων- αυτές απεναντίας παρουσιάζουν ισχυρή τάση αποκλιµάκωσης. Οι λόγοι πρέπει να 
αναζητηθούν εν µέρει στην κεφαλαιοποίηση κερδών (profit taking) απο µεγάλη µερίδα traders 
πριν λίγες ηµέρες, στην απρόσµενη αύξηση των αµερικανικών αποθεµάτων, στη σταθερή 
αύξηση της αµερικανικής παραγωγής αργού που έχει ξεπεράσει πλέον τα 12,0 εκατ. βαρέλια και 
στις εντεινόµενες πληροφορίες για µη επίτευξη συµφωνίας µεταξύ ΗΠΑ και Κίνας στο µεταξύ 
τους εµπορικό πόλεµο. 
Όµως, µια απλή ανάλυση των θεµελιωδών της αγοράς µάς οδηγεί στο συµπέρασµα ότι αργά ή 
γρήγορα το παρατηρούµενο σήµερα έλλειµµα µεταξύ παραγωγής και ζήτησης στην παγκόσµιο 
αγορά, που ανεξάρτητοι αναλυτές το τοποθετούν στα 0,6 µε 0,8 εκατ. βαρέλια, σε συνδυασµό 
µε την τάση µείωσης των αποθεµάτων του ΟΟΣΑ που σήµερα εµφανίζονται µειωµένα κατά 1,1 
ηµέρα στις 60,6 ηµέρες (στα 2,871 εκατ. βαρέλια), θα οδηγήσει σε ανάκαµψη των τιµών. Με τη 
διαπίστωση αυτή να ενισχύεται από τη στάση της Σαουδικής Αραβίας, της µεγαλύτερης 
πετρελαιοεξαγωγού χώρας του κόσµου, η οποία δε φαίνεται διατεθειµένη να παίξει το παιχνίδι 
του Ντόναλντ Τραµπ για αύξηση της παραγωγής της, αποβλέποντας σε αποκλιµάκωση των 
τιµών προς όφελος των Αµερικανών καταναλωτών και ψηφοφόρων του Αµερικανού προέδρου. 
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