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Την ώρα που όλοι, από τους περιβαλλοντολόγους µέχρι τους επενδυτές εκφράζουν τον 
προβληµατισµό τους για τα ορυκτά καύσιµα, και οι αµερικανικοί ενεργειακοί κολοσσοί Exxon 
Mobil Corp. και Chevron Corp. ακολουθούν εντελώς διαφορετικές προσεγγίσεις 
αντιµετώπισης, καθώς προσπαθούν να ξεπεράσουν τη θύελλα. 

Το πρόβληµα είναι ότι καµία από τις δύο στρατηγικές δεν φέρνει αποτελέσµατα προς το 
παρόν. 

Η Exxon  χρησιµοποιεί την κάµψη των τιµών πετρελαίου, φυσικού αερίου και χηµικών 
προϊόντων ως ευκαιρία για να χρησιµοποιήσει τον γιγαντιαίο ισολογισµό της προκειµένου να 
χρηµατοδοτήσει µια σειρά από µεγάλα έργα σε όλο τον κόσµο. Η Chevron  εµµένει στη 
λιτότητα – σε τέτοιο βαθµό που ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος Mike Wirth  παραδέχθηκε ότι 
ακούγεται πλέον περίεργο το να επαναλαµβάνει συνεχώς τα µέτρα της δηµοσιονοµικής 
πειθαρχίας που θα εφαρµόσει. 

Mike Wirth, CEO Chevron 
Οι δύο εταιρείες ανακοίνωσαν τα χειρότερα αποτελέσµατα των τελευταίων ετών την 
Παρασκευή, καθώς υποχώρησαν δραµατικά από τις αδύναµες επιδόσεις που σηµείωσαν σε 
όλες τις επιχειρηµατικές γραµµές. 

Η προέλευση των περισσότερων εκ των προβληµάτων που αντιµετωπίζουν, εντοπίζεται 
πίσω στην αµερικανική επανάσταση του σχιστόλιθου, η οποία σε λιγότερο από µία δεκαετία 
είχε ως αποτέλεσµα την εσωτερική έλλειψη πετρελαίου και φυσικού αερίου και δηµιούργησε 
µια φαινοµενικά απεριόριστη πηγή εφοδιασµού, ωθώντας χαµηλότερα τις τιµές του κλάδου 
ενέργειας. 



Επιπλέον, οι Exxon  και Chevron  αποτελούν τα αλεξικέραυνα των αντιδράσεων απέναντι στα 
ορυκτά καύσιµα. Καθώς η πίεση  για να µπορέσει η βιοµηχανία να κάνει περισσότερα για την 
αντιµετώπιση των περιβαλλοντικών ανησυχιών αυξάνεται, οι επενδυτές σταδιακά 
αποµακρύνονται ολοένα και περισσότερο από τον κλάδο. Η ενέργεια αντιπροσωπεύει πλέον 
µόνο το 3,8% του δείκτη S&P 500, από 16% το 2008. 

Και οι δύο εταιρείες «ανταγωνίζονται σε έναν τοµέα ο οποίος έχει συστηµατικά εξανεµίσει την 
αξία του για τους επενδυτές κατά την τελευταία δεκαετία», δήλωσε ο Mark Stoeckle , 
διαχειριστής κεφαλαίων της Adams Funds , µε έδρα τη Βοστώνη, που διαχειρίζεται 
περιουσιακά στοιχεία 2,5 δισεκατοµµυρίων δολαρίων. «Θα πάρει χρόνο και θα χρειαστούν 
σταθερά αποτελέσµατα για να πείσουν το επενδυτικό κοινό να επιστρέψει». 

Η µετοχή της Exxon  υποχώρησε κατά 4,1% την Παρασκευή µετά από την ανακοίνωση των 
αποτελεσµάτων τέταρτου τριµήνου που ήταν χαµηλότερα από τις εκτιµήσεις των αναλυτών. 
Οι χαµηλές τιµές φυσικού αερίου και πετροχηµικών δεν κατάφεραν να δηµιουργήσουν αρκετά 
µετρητά για να ξεπεράσουν το µέρισµα αυτής της περιόδου. 

Ωστόσο, ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος Darren Woods,  παραµένει σταθερός στην προσπάθειά 
του να υλοποιήσει το ετήσιο επενδυτικό σχέδιο ύψους 35 δισεκατοµµυρίων δολαρίων, το 
οποίο στοχεύει  στην κατασκευή έργων πετρελαίου και φυσικού αερίου από τη Γουιάνα έως 
τη Μοζαµβίκη. Πρόκειται για µια κλασική στρατηγική: Επενδύστε ενώ οι τιµές είναι χαµηλές 
και οι ανταγωνιστές κάνουν πίσω, και αποκοµίστε τα οφέλη όταν γυρίζει ο κύκλος των 
βασικών προϊόντων. 

«Ενώ προτιµούµε υψηλότερες τιµές και περιθώρια κέρδους, δεν θέλουµε να χάσουµε την 
ευκαιρία που προσφέρει αυτό το περιβάλλον χαµηλών τιµών», δήλωσε ο Woods  σε 
τηλεδιάσκεψη. Η Exxon έχει την επιλογή να «αξιοποιήσει την οικονοµική της δυνατότητα» ή 
να αναλάβει χρέη προκειµένου να επιτύχει τους στόχους της, είπε. 

Αντίθετα, η Chevron  θεωρεί ότι ο σχιστόλιθος έχει αλλάξει θεµελιωδώς την αγορά, 
αναγκάζοντας τη βιοµηχανία να προσαρµοστεί. Η εταιρεία ανακοίνωσε τις µεγαλύτερες 
απώλειες τριµήνου της δεκαετίας, µετά την καταγραφή της αξίας των πεδίων φυσικού αερίου 
της Βόρειας Αµερικής. 

«Θεωρούσαµε τόσο εµείς όσο και οι επενδυτές µας ότι ο µοναδικός δρόµος για το µέλλον 
ήταν να υλοποιήσουµε αυτά τα µεγάλα µεγάλα έργα», δήλωσε ο Wirth  σε τηλεδιάσκεψη. «∆εν 
είµαστε  τελικά τόσο εξαρτηµένοι από αυτά προκειµένου να διατηρήσουµε και να αυξήσουµε 
τις ταµειακές ροές στο µέλλον.» 

Ο επικεφαλής της Chevron επιβεβαίωσε για µία ακόµη φορά τη δέσµευσή του να µειώσει το 
κόστος, να αυξήσει την κεφαλαιακή απόδοση και να διαθέσει µετρητά για την επαναγορά 
µετοχών. Τα έργα µεγάλης εµβέλειας σε ξένες τοποθεσίες έχουν παγώσει σε µεγάλο βαθµό. 
Τα πραγµατικά κέρδη θα πρέπει να γίνουν σε σχιστόλιθο στο ∆υτικό Τέξας. 

Ενώ η Chevron  πήρε µια «λαµπρή απόφαση» να κάνει πίσω στη συµφωνία ύψους 32 δισ. 
δολαρίων για της αγορά της Anadarko Petroleum Corp.  πέρυσι, υπάρχει διάχυτη η 
ανησυχία ότι ο κολοσσός πετρελαίου µπορεί ακόµα να επιδιώξει µια συµφωνία για να 
επιταχύνει την ανάπτυξή του, σύµφωνα µε το Stoeckle . Οι επενδυτές ανησυχούν ότι η 
ανάπτυξη και τα επίπεδα δαπανών είναι πολύ χαµηλά, ενώ της Exxon  είναι πολύ υψηλά, 
πρόσθεσε. 

Η µετοχή της Chevron  µειώθηκε κατά 3,8% την Παρασκευή, καταγράφοντας τη µεγαλύτερη 
ποσοστιαία απώλεια σε εννέα µήνες. Περίπου 19 δισεκατοµµύρια δολάρια εξανεµίστηκαν 
από τη χρηµατιστηριακή αξία της Exxon και της Chevron σε µία ηµέρα. 

 

ΠΗΓΗ:  https://www.mononews.gr/bloomberg/exxon-mobil-chevron-dio-petrelaiki-kolossi-dio-diaforetikes-
stratigikes-to-idio-mideniko-apotelesma 

  


