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Ηεκτίναξη των διεθνών τιμών του πετρελαίου αναμένεται να φτάσει και στις εγχώριες τιμές των
καυσίμων, όχι όμως άμεσα, ενώ σε καμία περίπτωση δεν μπορεί κανείς να προεξοφλήσει τι θα
γίνει με την τιμή του πετρελαίου θέρμανσης στις 15 Οκτωβρίου. Αυτό τονίζουν στο Capital.gr
πηγές της αγοράς καυσίμων επισημαίνοντας ότι οι όποιες αυξήσεις στα καύσιμα, λόγω της
πορείας των διεθνών τιμών, θα αρχίσουν να γίνονται αισθητές από τους καταναλωτές από αύριο
Τετάρτη.
Χθεςο αρμόδιος για την εποπτεία της αγοράς καυσίμων υπουργός ενέργειας Κ. Χατζηδάκης
συνέστησε ψυχραιμία, προσθέτοντας ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες παρακολουθούν την αγορά ώστε
να παρέμβουν σε περίπτωση που διαπιστωθούν φαινόμενα αισχροκέρδειας.
Σεό,τι αφορά τις τιμές πάντως, όπως εξηγούν οι ίδιοι παράγοντες της αγοράς καυσίμων, αυτές
διαμορφώνονται με βάση τις τιμές ex- factory των διυλιστηρίων για διάστημα 3 ημερών. Αυτό
σημαίνει ότι για να ενσωματωθούν πλήρως στη λιανική οι διεθνείς αυξήσεις θα πρέπει οι τιμές να
κινηθούν ανοδικά για 3 συνεχόμενες ημέρες δηλαδή εκτός από χθες, σήμερα και αύριο. Η
τελευταία τιμή ex - factory ήταν 1.157,618 ευρώ το χιλιόλιτρο για τα ΕΛΠΕ (αμόλυβδη 95
οκτανίων) και 1.157,149 ευρώ το χιλιόλιτρο για τη Motor Oil.
Μεβάση τα σημερινά δεδομένα, δηλαδή με τη χθεσινή αύξηση της διεθνούς τιμής Platts για την
περιοχή της Μεσογείου οι καταναλωτές θα δουν σήμερα μια μέση τιμή της τάξης του 1592 ευρώ το
χιλιόλιτρο από 1580 ευρώ το χιλιόλιτρο χθες. Εάν όμως η διεθνής τιμή κινηθεί ανοδικά και αύριο,
τότε η τιμή ex - factory θα εμφανίσει αξιοσημείωτη άνοδο και κατά συνέπεια οι αυξήσεις θα γίνουν
αισθητές για τους Έλληνες καταναλωτές. Με βάση εκτιμήσεις της αγοράς, εάν η τιμή Platts
συνεχίσει να κινείται ανοδικά και παραμείνει αμετάβλητη η ισοτιμία ευρώ/δολαρίου τότε αναμένεται
την Παρασκευή η μέση τιμή να κυμανθεί στα 1635 ευρώ το χιλιόλιτρο, δηλαδή θα έχουμε μια
αξιοσημείωτη άνοδο της τιμής της βενζίνης.

Οιίδιοι παράγοντες της αγοράς καυσίμων πάντως επισημαίνουν ότι θα πρέπει να αποφευχθούν οι
υπερβολές και τονίζουν ότι δεν μπορεί να προεξοφληθεί η τιμή διανομής του πετρελαίου
θέρμανσης, που ξεκινά στις 15 Οκτωβρίου. Ακόμη και σε περίπτωση που επιβεβαιωθούν οι φόβοι
ότι η Σαουδική Αραβία θα χρειαστεί διάστημα άνω των 2 μηνών για να αποκαταστήσει την
παραγωγή της, τότε οι εταιρείες θα επιδιώξουν να αποθεματοποιήσουν ποσότητες πετρελαίου με
χαμηλότερες τιμές.
Ηαγορά αναμένει με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τη διαμόρφωση των τιμών Platts για σήμερα: εάν
συνεχιστεί το ράλι, τότε αυτό θα είναι μια ισχυρή ένδειξη πως οι διεθνείς traders προεξοφλούν ότι
η ζημιά στην παραγωγή της Σαουδικής Αραβίας δε θα αποκατασταθεί άμεσα. Εάν αντίθετα, το
ράλι της διεθνούς τιμής του πετρελαίου ατονήσει, αυτό θα είναι μια θετική ένδειξη ότι η αγορά
εκτιμά ότι το ύψος της ζημιάς από την επίθεση κατά της μονάδας επεξεργασίας αργού της Abqaiq
στη Σαουδική Αραβία, είναι διαχειρίσιμο και δε θα επηρεάσει την προσφορά πετρελαίου για
μεγάλο χρονικό διάστημα.
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