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Τα αµερικανικά αποθέµατα απόσταξης την περασµένη εβδοµάδα ανέβηκαν στο υψηλότερο 
εποχιακό επίπεδο από το 2017, ενώ η ζήτηση υποχώρησε ασυνήθιστα στο χαµηλότερο 
επίπεδο από το 2017. 

Τα περιθώρια διύλισης αργού σε αποστάγµατα, όπως το πετρέλαιο θέρµανσης και το ντίζελ, 
έχουν υποχωρήσει σε όλο τον κόσµο λόγω της απογοητευτικής ζήτησης, προκαλώντας 
φήµες ότι ορισµένες µονάδες θα µπορούσαν να αρχίσουν να µειώνουν τα ποσοστά 
επεξεργασίας. 

Στις Ηνωµένες Πολιτείες, οι εισαγωγές από αγορές, συµπεριλαµβανοµένης της Ευρώπης, 
αύξησαν την προσφορά, ενώ ο ήπιος καιρός υποβαθµίζει τη ζήτηση απόσταξης, η οποία 
συνήθως αυξάνεται κατά τη διάρκεια του χειµώνα. 

Αυτό δηµιουργεί υπερπροσφορά στην αγορά, ειδικά στη βορειοανατολική - τη µεγαλύτερη 
αγορά πετρελαίου θέρµανσης της χώρας - όπου τα αποθέµατα είναι ήδη υψηλά. 
Τα αµερικανικά περιθώρια διύλισης HOc1-CLc1 µειώθηκαν στο χαµηλότερο επίπεδο από τον 
Ιούλιο του 2018, στα 18,60 δολ. το γαλόνι την Παρασκευή 17/1/2020, σύµφωνα µε τα στοιχεία 
του Rafinitiv. Οι δείκτες αναφοράς πετρελαίου θέρµανσης στις ΗΠΑ υποχώρησαν στο 
χαµηλότερο σηµείο τους τρεις µήνες την Παρασκευή. 

"Οι ρωγµές αποστάξεως (περιθώρια) είναι περίπου 4 δολάρια από τις αρχές της περασµένης 
εβδοµάδας, εποµένως οι τιµές του προϊόντος αλλάζουν ραγδαία", δήλωσε ένας trader των 
ΗΠΑ. 

Ακόµη και µε την κατάρρευση των περιθωρίων κέρδους, αναµένονται πρόσθετες εισαγωγές 
από τον Καναδά, ανέφερε ένας αµερικανός  trader 



Τα αποθέµατα απόσταξης των ΗΠΑ την περασµένη εβδοµάδα ανέβηκαν στην υψηλότερη 
εποχιακή περίοδο από το 2017, µε αξιοσηµείωτη άνοδο στην ανατολική ακτή, ενώ η ζήτηση 
υποχώρησε ασυνήθιστα την περασµένη εβδοµάδα στο χαµηλότερο  επίπεδο από το 2017, 
σύµφωνα µε τα στοιχεία της US Energy Information Administration. 

Οι κερδοσκόποι που είχαν διογκωµένες θέσεις στα αποστάγµατα, - λόγω των νέων κανόνων 
για τα ναυτιλιακά καύσιµα στις αρχές του έτους  που αναµένεται να αυξήσουν τη ζήτηση- 
έχουν αρχίσει να χαλαρώνουν, καθώς η αλλαγή των κανόνων είχε περιορισµένο αντίκτυπο 
στις προµήθειες αποσταγµάτων µέχρι σήµερα, δήλωσαν οι traders.  

 
Ευρώπη και Ασία 

 
Τα ευρωπαϊκά περιθώρια ντίζελ LGOc1-LCOc1 υποχώρησαν κάτω από το µέσο όρο των 10 
ετών για τη συγκεκριµένη χρονική περίοδο, φθάνοντας στα 11,39 δολάρια το βαρέλι την 
Παρασκευή. 

Τα αποθέµατα πετρελαίου στον κόµβο διύλισης και αποθήκευσης του Άµστερνταµ-
Ρότερνταµ-Αµβέρσας (ARA) ήταν σταθερά την εβδοµάδα έως την Πέµπτη στα 2,58 
εκατοµµύρια τόνους, σύµφωνα µε στοιχεία της ολλανδικής εταιρείας Insights Global. Οι 
προµήθειες στην περιοχή ήταν άφθονες καθώς οι εισαγωγές ντίζελ του Ιανουαρίου στην 
Ευρώπη από  Ανατολικά του Σουέζ είναι στο υψηλότερο επίπεδο. 

Τα ασιατικά περιθώρια κέρδους για τα αεροπορικά καύσιµα, ένα άλλο προϊόν απόσταξης, 
υποχώρησαν στο χαµηλότερο επίπεδο τους σε περισσότερο από οκτώ µήνες, επηρεασµένα 
από την εξασθενηµένη αεροπορική ζήτηση και τη µείωση της χρήσης πετρελαίου θέρµανσης 
λόγω του ζεστού χειµώνα στη βορειοανατολική Ασία. 

Τα αποθέµατα ελαφρού αποστάγµατος στη Σιγκαπούρη αυξήθηκαν κατά 1,07 εκατοµµύρια 
βαρέλια, κοντά σε ένα υψηλό εννέα µηνών 13,1 εκατοµµυρίων βαρελιών, την εβδοµάδα έως 
τις 15 Ιανουαρίου, ενώ τα αποθέµατα καυσίµων αυξήθηκαν κατά 831.000 βαρέλια σε υψηλό 
εξαµήνου στα 22,7 εκατοµµύρια βαρέλια σύµφωνα µε στοιχεία της Enterprise Singapore. 

 

ΠΗΓΗ:  https://worldenergynews.gr/index.php?id=41623 

 

 


