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ΕΙΑ: Μειώθηκαν τα αποθέματα αργού στις 

ΗΠΑ, αυξήθηκαν της βενζίνης 

 

Τα αποθέματα αργού μειώθηκαν 5,889 εκατομμύρια βαρέλια την περασμένη εβδομάδα 

Τα αποθέματα πετρελαίου των ΗΠΑ μειώθηκαν περισσότερο από το αναμενόμενο την 

τελευταία εβδομάδα, ανακοίνωσε την Τετάρτη 14.4.2021 η Υπηρεσία Πληροφοριών 

Ενέργειας ΕΙΑ. 

Τα αποθέματα αργού υποχώρησαν 5,899 εκατομμύρια βαρέλια την περασμένη εβδομάδα, 

σε σύγκριση με τις προσδοκίες των αναλυτών για υποχώρηση 2,889 εκατομμυρίων 

βαρελιών. 

"Αυτό είναι σίγουρα κάτι για να γιορτάσουν οι «ταύροι», μια αργή ισοπαλία που είναι σχεδόν 

ακριβώς διπλάσια από τις προσδοκίες και μια βενζίνη που έφτασε στο μισό του 

προβλεπόμενου επιπέδου", δήλωσε ο αναλυτής της Investing.com Barani Krishnan. "Και τα 

αποστάγματα είδαν πραγματικά μια μείωση περισσότερο από το διπλάσιο του 

αναμενόμενου. Το να το αποκαλώ έκπληξη είναι υποτιμητικό.   

"Τα αποθέματα αποστάγματος, τα οποία περιλαμβάνουν πετρέλαιο και πετρέλαιο 

θέρμανσης, μειώθηκαν 2,083 εκατομμύρια βαρέλια την εβδομάδα έναντι των προσδοκιών 

για αύξηση 971.000 βαρελιών, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΙΑ. 

Οι ροές διυλιστηρίου ήταν 7.000 βαρέλια. Το εβδομαδιαίο ποσοστό χρήσης διυλιστηρίων 

αυξήθηκε 1%. 

Τα αποθέματα βενζίνης αυξήθηκαν 309.000 βαρέλια την περασμένη εβδομάδα, σύμφωνα 

με την ΕΙΑ σε σύγκριση με τις προσδοκίες για άνοδο 786.000 βαρελιών. «Ένας λόγος για 

την υπερβολική άντληση αργού είναι, φυσικά, η πτώση των εισαγωγών κατά 411.000 



βαρέλια κατά μέσο όρο την προηγούμενη εβδομάδα. Αυτό από μόνο του πήρε σχεδόν 2,9 

εκατομμύρια βαρέλια συνολικά από τα αποθέματα. Αλλά για να αντισταθμιστεί αυτό, είχαμε 

μια αξιοσημείωτη πτώση σχεδόν 855.000 bpd στις εξαγωγές αργού πετρελαίου. Αυτό έβαλε 

περίπου 6 εκατομμύρια βαρέλια πίσω στην αγορά ", δήλωσε ο Krishnan. 

"Η παραγωγή βενζίνης στην πραγματικότητα αυξήθηκε την περασμένη εβδομάδα στα 9,6 

εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα κατά μέσο όρο, σύμφωνα με την ΕΙΑ. Δεδομένου ότι οι 

συνθήκες κυκλοφορίας σε βασικές αστικές περιοχές μόλις αρχίζουν να καταγράφουν κάποια 

υψηλά, είναι πολύ νωρίς για να μειωθεί το αργό πετρέλαιο στην απόλυτη ζήτηση καυσίμων. 

Οι ροές αργού από την Permian έχουν μειωθεί δραστικά από τα επίπεδα του προηγούμενου 

έτους και αυτό έφερε τα εβδομαδιαία αποθέματα σταθερά χαμηλότερα. Πριν από ένα χρόνο, 

οι ΗΠΑ παρήγαγαν 13,1 εκατομμύρια bpd. Την περασμένη εβδομάδα, παρά την ανοδική 

προσαρμογή των 100.000, ήταν μόλις 11 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως. Αυτό δείχνει 

πραγματικά την κατάσταση των αποθεμάτων αργού, "πρόσθεσε. "Από απόψεως τιμής, 

πιθανότατα μπορούμε να περιμένουμε από το WTI να ανεβάσει αυτό το bullish κύμα 

υψηλότερα για τις επόμενες δύο ημέρες για να αντισταθμίσει την αστάθεια και το επίπεδο 

box-in των 60 $, που έχει κολλήσει για εβδομάδες." 
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