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Η πτώση των τιµών του πετρελαίου αναµένεται να πλήξει τις οικονοµίες και να 
δηµιουργήσει γεωπολιτικές εντάσεις  
Νέα δεδοµένα δηµιουργεί η απόφαση της Σαουδικής Αραβίας να ρίξει τις τιµές 
του πετρελαίου στην αγορά και αυτό σύµφωνα µε την Morgan Stanley θα 
οδηγήσει τις τιµές του BRENT στα 35 δολ το δεύτερο τρίµηνο και του WTI (αργού) 
στα 30 δολάρια. 
Αναλυτές όπως ο Adam Crisafulli µιλώντας στο CNBC εκτιµούν ότι η πτώση του 
πετρελαίου θα είναι µεγαλύτερο πρόβληµα για τις αγορές σε σχέση µε τον Coronavirus. 
Tο πρόβληµα για την αµερικανική οικονοµία θα είναι µεγάλο αναφέρει ο αναλυτής 
καθώς ο πετρελαϊκός κλάδος αποτελεί σηµαντικό µέρος της οικονοµίας αυτής και οι 
µεγάλες εταιρίες έχουν υψηλές οµολογιακές εκδόσεις που επηρεάζουν τις αγορές 
οµολόγων. 
Υπάρχουν αρκετά οµόλογα µε υψηλά κουπόνια (high yield) που θα οδηγήσουν σε 
πτώση την συγκεκριµένη αγορά, καθώς µεσαίες εταιρίες υπερδανεισµένες θα 
απειληθούν µε χρεοκοπία. 
Στα 20 δολάρια βλέπει τις τιµές του πετρελαίου ο Ali Khedery,  πρώην senior 
σύµβουλος της ExxonMobil για την Μέση Ανατολή, που θεωρεί ότι αυτό θα έχει 
τεράστιες γεωπολιτικές επιπτώσεις, επώδυνες ιδιαίτερα για το Ιράν και το Ιράκ. 
Το βέβαιο είναι ότι ένα νέο σκηνικό διαγράφεται µετά την κίνηση των Σαουδαράβων, 
που βασικά χαρακτηριστικά θα έχει τις µεγάλες πιέσεις στις τιµές του πετρελαίου, το 
οποίο µπορεί µεν να βοηθήσει τους καταναλωτές ιδιαίτερα στην τρέχουσα περίοδο - 
που ο ιός χτυπά τις οικονοµίες - και τα κόστη των επιχειρήσεων, όµως από την άλλη 
πλευρά θα επιφέρει σοβαρά προβλήµατα στις οικονοµίες της Μέσης Ανατολής, όπως 



και στις ΗΠΑ, όπου οι µετοχές των µεγάλων εταιριών θα οδηγηθούν σε  πτώση µε την 
µορφή χιονοστιβάδας. 
Ήδη η Saudi Aramco σαν µετοχή έπεσε χαµηλότερα από το IPO, ενώ είναι βέβαιο οτι 
θα υπάρξουν και  εταιρίες που θα χρεωκοπήσουν. 
Το πρόβληµα θα επεκταθεί σε όλες τις πετρελαιοποαραγωγές χώρες, στον OPEC+ που 
θα υποστούν ανυπολόγιστες ζηµίες κα στην Ρωσία. 
Για τον λόγο αυτό η διάσταση θρίλλερ που αποκτούν οι εξελίξεις θα πρέπει να 
ακολουθηθεί απο διαβουλεύσεις και παρεµβάσεις όλων των εµπλεκοµένων, ΟΠΕΚ, 
ΗΠΑ και Ρωσίας. 
 
 
Το χρονικό της νέας κρίσης 
 
 
Οι Σαουδάραβες είναι αποφασισµένοι να ανεβάσουν την παραγωγή πετρελαίου πανω 
από 10 εκατ βαρέλια την ηµέρα µε στόχο να ρίξουν τις τιµές ακόµα περισσότερο, 
απαντώντας στην Ρωσία και κηρύσσοντας πόλεµο τιµών µετά την ασυµφωνία µαζί τους 
στην Βιέννη. 
Ήδη έχουν ξεκινήσει προσφορές χτυπώντας τις τιµές στον µεγαλύτερο βαθµό την 
τελευταία 20ετία, στην Ευρώπη, την Άπω Ανατολή και τις ΗΠΑ µε στόχο να δελεάσουν 
τους πελάτες τους, για να αγοράσουν φθηνό πετρέλαιο σε βάρος των υπολοίπων 
παραγωγών και κυρίως των Ρώσων. 
Μάλιστα φαίνονται διατεθειµένοι να ανεβάσουν την παραγωγή ακόµα και σε 12 εκατ 
βαρέλια την ηµέρα, προκαλώντας χάος στις ήδη χτυπηµένες αγορές πετρελαίου. 
Χθες Σάββατο 7/3 η Aramco ανακοίνωσε στους πελάτες της µείωση των επισήµων 
τιµών στα 6-8 δολ/βαρέλι σε όλες τις ζώνες παγκοσµίως. 
Η τιµολόγηση του Βασιλείου αφορά 14 εκατ βαρέλια την ηµέρα, καθώς την ακολουθούν 
και οι υπόλοιπες χώρες του Κόλπου. 
Το πιο σηµαντικό είναι η έκπτωση των 8 δολ ανά βαρέλι, για την "σηµαία" του αργού 
αραβικού υψηλής ποιότητας ( Arab Light Crude) σε διυλιστήρια της Β∆ Ευρώπης µε 
τιµές κατά 10,25 δολ χαµηλότερα από το benchmark tου Brent. 
To αντίστοιχο ρώσικο των Ουραλίων crude blent είναι µόλις 2 δολ χαµηλότερα του 
bencmark και οι Ρώσοι θα αποκτήσουν µεγάλο πρόβληµα ανταγωνισµού. 
Mε τα δεδοµένα αυτά δεν αποκλείεται να δούµε το πετρέλαιο στα 27 -30 δολ / βαρέλι 
σύµφωνα µε τους αναλυτές. 
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