
Τα 8 διαγράµµατα που δείχνουν την ιστορία του 

πετρελαίου σύµφωνα µε την Mizuho - Είναι 

φθηνές οι τιµές; 
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Ο δείκτης αποπληθωρισµένων τιµών της ανάλυσης αποκαλύπτει που βρίσκεται σήµερα η αξία του 
µαύρου χρυσού σε σχέση µε άλλα assets καθώς και την πορεία του τα τελευταία 150 χρόνια  

 

Με οχτώ βασικά διαγράµµατα δείχνει η Mizuho το κραχ της αγοράς πετρελαίου αλλά και τα 

περιθώρια ανάκαµψης. 

Η ανάκαµψη εκτιµάται δύσκολη. Οι αλλαγές που έφερε ο COVID-19, µειώνουν τη ζήτηση µεταξύ 3-

5% τουλάχιστον, δηλαδή 3-5 εκατοµµύρια βαρέλια ηµερησίως. 

Πρέπει να απορροφηθεί µια τεράστια συσσώρευση αποθεµάτων της τάξης των 2 δισ. βαρελιών  που 

σηµαίνει περισσότερα από πέντε εκατ. βαρέλια/ηµέρα µέσα σε ένα έτος. 

Υπάρχει πολύ µεγάλη πλεονάζουσα παραγωγική δυναµικότητα στον ΟΠΕΚ, τη Ρωσία και τις ΗΠΑ 

της τάξης των 15 εκατ. βαρελιών/ηµέρα. 

Μπορεί να κλείσει οριστικά µέρος της δυναµικότητας αυτής της τάξεως των 3 εκατ. βαρελιών/ηµέρα. 

Η αµερικάνικη παραγωγή θα επιταχύνει την µείωσή της, όσο οι τιµές βρίσκονται κάτω από τα 40 



δολάρια το βαρέλι.  

Οι ρυθµοί µείωσης της παραγωγής παγκοσµίως θα πρέπει να µεγαλώσουν αλλά αυτό συνέβη και τα 

έτη 2014,2015 και 2016. 

Θα έχουµε κλεισίµατα µονάδων µέχρι και τον Μάιο 

 
Η διαγραµµατική απεικόνιση της πτώσης της ζήτησης µετά την κρίση του COVID 
 

 
 
 
Γιατί οι αναλυτές της αγοράς κραυγάζουν απεγνωσµένα; 
 

 
Η ιστορία των τιµών του πετρελαίου  



Οι αποπληθωρισµένες τιµές δείχνουν κορυφές πάνω από 120 δολάρια το 1865, σηµανική πτώση 
µετά το 1877, είσοδο στον 20ο αιώνα µε τιµές στα 40 δολάρια και σταθεροποίηση πέριξ των 20 
δολαρίων µετά τον Α' Παγκόσµιο Πόλεµο και µέχρι την πετρελαική κρίση της δεκαετίας του '70. 
Οι τιµές χτυπούν 40 δολάρια σε αποπληθωρισµένο επίπεδο στον Α' Παγκόσµιο πόλεµο. 
Και αρχίζουν να ανεβαίνουν και πάλι στην δεκαετία του 70 και οπότε η πετρελαική κρίση τις οδηγεί 
διαδοχικά πάνω από τα 40 δολάρια.  
Στη συνέχεια πάνω από τα 60 και τελικά πάνω από τα 100 το 1977. 
Ακολουθεί µεγάλη διορθωτική τάση µε αποτέλεσµα από τα τέλη της δεκαετίας του '80 και κατά τη 
δεκαετία του '90 οι τιµές να διατηρούναι µεταξύ 20-40 δολαρίων. 
Μετά το 2000 ξεκινά η νέα φάση µεγάλης ανόδου, οπότε και οι τιµές ξεπερνούν εκ νέου τα 120 
δολάρια στο µεγάλο χρηµατοοικονοµικό παιχνίδι των commodities και πριν το κραχ της Λιµαν το 
2008. 
Οι σηµερινές τιµές είναι σε σχετικά χαµηλά επίπεδα για την περίοδο των τελευταίων 40 ετών, αλλά 
σαφέστατα υψηλότερες σε σχέση µε την 50ετία 1920-1970. 
 

 
 
Ο δέικτης S&P Energy των πετρελαικών στο αµερικανικό χρηµατιστήριο υποαποδίδει 
µακροπρόθεσµα  
 
 

 
 
 
Το πετρέλαιο χάνει την αξία του έναντι του χρυσού  



 

 
 
 
Τα βασικά χαρακτηριστικά της αγοράς προσδιορίζονται ως εξής: 
 
Η αµερικανική βενζίνη ιστορικά είναι πιο ευαίσθητη στις τιµές έναντι των πωλήσεων αυτοκινήτων 
ακόµα και σε σχέση µε την απασχόληση. 
Τα αµερικάνικα διυλιστήρια είναι bulls καθώς εκτιµούν ότι οι τιµές του crude είναι σηµαντικά 
υποτιµηµένες. 
Καθώς η ζήτηση για ηλεκτρισµό έχει επεηρεαστεί λιγότερο από τον COVID, γίνεται σαφές ότι το 
φυσικό αέριο καθίσταται βασικό καύσιµο στις ΗΠΑ. 
Η µεγάλη ζήτηση για φυσικό αέριο τόσο στις ΗΠΑ όσο και παγκοσµίως έχει υπερκαλυφθεί από την 
σηµαντική παραγωγή των ΗΠΑ. 
Κατά τον τρόπο αυτό και η παραγωγή φυσικού αερίου  θα προσαρµοστεί σε περιορισµούς. 
 
Οι διαφαινόµενες εξελίξεις 
 
Η αµερικανική πετρελαική βιοµηχανία πρέπει να προχωρήσει σε συγχωνεύσεις. Προς το παρόν 
δεν  φαίνεται ότι αυτό µπορεί να ξεκινήσει µέσα στο 2020, που υπάρχουν σηµαντκές λήξεις δανείων. 
Για το 2021 οι εταιρείες έχουν αντισταθµήσει πολύ λιγότερο τον κίνδυνο, ίσως και καθόλου. 
Μερικές έχουν σηµαντικές λήξεις δανείων όπως η ΟΧΥ, όλες θα αντιµετωπίσουν πτώση παραγωγής 
και θα υποχρεωθούν να δώσουν προτεραιότητα σε αποπληρωµές τόκων. 
Για τα assets κορυφαίας ποιότητας, όπως είναι η Permian Delaware και η Guyana, η ελκυστικότητα 
θα παραµείνει ακόκα και αν τιµές κυµαίνονται µεταξύ 30-50 δολαρίων στην φάση που εισέρχεται η 
παγκόσµια οικονοµία. 

 
 



 
 
Η εικόνα των προθεσµιακών συµβολαίων όπως καταγραφόταν την προηγούµενη εβδοµάδα  
 

 
 
 
 
www.worldenergynews.gr  

 


