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Σε θετικό έδαφος επιστρέφουν τα περιθώρια κέρδους  

Τα διυλιστήρια πετρελαίου παγκοσµίως, καταπολεµώντας τα αδύναµα 

περιθώρια κέρδους, εναποθέτουν τις ελπίδες τους στην ανάκαµψη της ζήτησης 

βενζίνης, καθώς τα  lockdowns λόγω του κορωνοϊου αρχίζουν να περιορίζονται 

σε πολλές χώρες σε όλο τον κόσµο. 

 

Η βενζίνη ήταν ένα από τα καύσιµα που επλήγησαν περισσότερο από τα  lockdowns, 

καθώς οι περιορισµοί στην κινητικότητα µείωσαν τη ζήτηση για καύσιµα κινητήρα κατά 

περισσότερο από 50% σε πολλές περιοχές. 

 

«Ακόµη και µια µικρή αύξηση της ζήτησης βενζίνης θα παρέχει υποστήριξη στα 

συνολικά περιθώρια», ανέφερε πηγή του Reuters. 

 

Στην Ασία, τα περιθώρια κέρδους βενζίνης GL92-SIN-CRK έγιναν θετικά την Τρίτη 

19/5/2020 για πρώτη φορά σε σχεδόν δύο µήνες καθώς η ζήτηση άρχισε να αυξάνεται. 

 

Τα ευρωπαϊκά περιθώρια παραµένουν αρνητικά, αλλά οι traders ανέφεραν ότι 

αναµένουν ανάκαµψη, καθώς  τα περισσότερα διυλιστήρια κλείνουν τις µονάδες για να 

αντιµετωπίσουν την υπερπροσφορά ντίζελ. 

 

«Όσον αφορά την ανάκαµψη της ζήτησης, η βενζίνης θα βελτιωθεί πρώτα, 

ακολουθούµενη από ντίζελ και αεροπορικά καύσιµα», δήλωσε ο Lee Dal-seok, 

ερευνητής στο Korea Energy Economics Institute. 

 

Στη Βρετανία, η ζήτηση καυσίµων αυξήθηκε τις τελευταίες δύο εβδοµάδες, σύµφωνα µε 



την ένωση λιανοπωλητών πετρελαίου, αφού η κυβέρνηση µείωσε µερικούς 

περιορισµούς. Τόνισαν επίσης ότι η ανάκαµψη της βενζίνης ξεπέρασε το ντίζελ καθώς 

οι αυτοκινητιστές επέστρεψαν στο δρόµο αποφεύγοντας τις δηµόσιες συγκοινωνίες. 

 

Η ανάκαµψη της βενζίνης έρχεται σε αντίθεση µε µια ασθενέστερη προοπτική για το 

ντίζελ όπου η αργή ζήτηση και η υπερπροσφορά εξακολουθούν να πλήττουν τα 

περιθώρια διύλισης. 

 

«Η άνοδος για τα αποστάγµατα µετά το lockdown είναι πολύ µικρότερο από ό, τι για τη 

βενζίνη», δήλωσε trader αποσταγµάτων στο  reuters. Αν και  όπως είπε η ζήτηση για 

αποστάγµατα από τη γεωργία και τη µεταποίηση παρέµεινε έντονη κατά τη διάρκεια του 

lockdown. 

 

Τα περιθώρια των ΗΠΑ για διύλιση αργού σε αποστάγµατα HOc1-CLc1 µειώθηκαν στα 

10,45 $ το βαρέλι, το χαµηλότερο επίπεδο από τουλάχιστον το 2009. 

 

Εν τω µεταξύ, τα αποθέµατα βενζίνης των ΗΠΑ µειώθηκαν για τρεις συνεχόµενες 

εβδοµάδες στα 252,9 εκατοµµύρια βαρέλια, σύµφωνα µε στοιχεία της Energy 

Information Administration. Οι αναλυτές αναµένουν ότι τα αποθέµατα βενζίνης των ΗΠΑ 

θα µειωθούν για τέταρτη εβδοµάδα. 
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