Ανοδικά το πετρέλαιο, σε υψηλό
εβδομάδας
10/Οκτ/2019 23:01
Σευψηλό μίας και πλέον εβδομάδας έκλεισαν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου την Πέμπτη, με
τους traders να προσπαθούν να "αποκρυπτογραφήσουν" τις αντιφατικές πληροφορίες σχετικά με
την πορεία των διαπραγματεύσεων ΗΠΑ - Κίνας για το εμπόριο και να αναλύουν τα μηνιαία
στοιχεία του ΟΠΕΚ σχετικά με την παγκόσμια προσφορά και ζήτηση του "μαύρου χρυσού".
Τοπαγκόσμιο σημείο αναφοράς, πετρέλαιο τύπου Brent, παράδοσης Δεκεμβρίου κέρδισε 78
σεντς ή 1,3%, κλείνοντας στα 59,10 δολάρια το βαρέλι, στο υψηλότερο κλείσιμό του από τις 30
Σεπτεμβρίου. Το αμερικανικό αργό τύπου WTI, παράδοσης Νοεμβρίου, σημείωσε άνοδο
1,8% ή 96 σεντς, κλείνοντας στα 53,55 δολάρια το βαρέλι, στο υψηλότερο σημείο του από την 1η
Οκτωβρίου.
"Είναιξεκάθαρο ότι οι αγορές θεωρούν το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων ΗΠΑ - Κίνας ως το
πιο σημαντικό ζήτημα για την παγκόσμια οικονομία, πιστεύοντας ότι θα φέρει είτε μία παγκόσμια
έκρηξη οικονομικής ανάπτυξης είτε μια βαθιά ύφεση", σημειώνει ο Phil Flynn, ανώτερος αναλυτής
αγοράς στην Price Futures Group, σε σημείωμά του.
"Οιπληροφορίες είναι τόσο μπερδεμένες και αποπροσανατολιστικές που ακόμη δεν είναι δυνατόν
να προβλεφθεί το αποτέλεσμα των συνομιλιών", αναφέρουν αναλυτές της Commerzbank. "Εάν οι
συνομιλίες καταρρεύσουν, οι τιμές αναμένεται να κατρακυλήσουν περαιτέρω, καθώς οι ανησυχίες
για τη ζήτηση θα ενταθούν. Εάν υπάρξει έστω και μερική συμφωνία, ένα ράλι ανακούφισης είναι
μέσα στα πιθανά σενάρια", συμπληρώνουν.
Ηείδηση για την αυριανή συνάντηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ με τον αντιπρόεδρο
της κινεζικής κυβέρνησης Λιου Χε έδωσε ώθηση στις τιμές το απόγευμα.
ΟΟργανισμός Εξαγωγών Πετρελαιοπαραγωγών Κρατών (OPEC), στη μηνιαία εκθεσή του,
περιέκοψε τις προβλέψεις του για την αύξηση της παγκόσμιας ζήτησης αργού για το 2019,
ωστόσο διατήρησε τις προβλέψεις για το 2020 αμετάβλητες. Περιέκοψε ωστόσο το outlook για την
ανάπτυξη της προσφοράς αργού εκ μέρους των πετρελαιοπαραγωγών χωρών που δεν είναι μέλη
του OPEC τόσο για το 2019, όσο και για το 2020.
Επίδραση, αν και περιορισμένη, στις διεθνείς τιμές έχουν τέλος τόσο η είσοδος του τουρκικού
στρατού στη βόρεια Συρία, όσο και η πολιτική κρίση στον Ισημερινό.
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