Η αισιοδοξία για το εμπόριο
χάρισε κέρδη 1,7% στο αργό
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Κέρδηκατέγραψε το πετρέλαιο την Παρασκευή, αντλώντας ώθηση από τα θετικά μηνύματα που
έρχονται από το μέτωπο των εμπορικών διαπραγματεύσεων ΗΠΑ και Κίνας, αν και οι ανησυχίες
για αύξηση των πετρελαϊκών αποθεμάτων περιορισαν σε έναν βαθμό την άνοδο της τιμής του
καυσίμου.
Τηντάση στην αγορά έδωσαν τα σχόλια Αμερικανών αξιωματούχων ότι Ουάσιγκτον και Πεκίνο
βρίσκονται κοντά στην ολοκλήρωση της πρώτης φάσης της εμπορικής συμφωνίας. Ειδικότερα,
εχθές ο οικονομικός σύμβουλος του Λευκού Οίκου, Λάρι Κούντλοου, μιλώντας στο Συμβούλιο
Εξωτερικών Σχέσεων, σημείωσε ότι οι δύο πλευρές βρίσκονται στην τελική ευθεία, προσθέτοντας
ωστόσο ότι ο Τραμπ δεν είναι ακόμη έτοιμος να δεσμευτεί.
Τηναισιοδοξία για την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης της συμφωνίας ενίσχυσε ακόμη
περισσότερο σήμερα η δήλωση του υπουργού Εμπορίου των ΗΠΑ, Γουίλμπουρ Ρος, σε
συνέντευξή του στο Fox Business Network, ότι είναι πολύ πιθανό η Ουάσιγκτον να συμφωνήσει με
την Κίνα. "Βλέπουμε τις τελευταίες λεπτομέρειες”, δήλωσε χαρακτηριστικά ο Ρος.
Ωστόσο, η εκτίμηση της Διεθνούς Υπηρεσίας Ενέργειας (IEA) στη μηνιαία έκθεσή της ότι η
παραγωγή πετρελαίου από χώρες εκτός OPEC θα αυξηθεί το 2020, δημιούργησε ανησυχίες για το
ενδεχόμενο υπερπροσφοράς, περιορίζοντας σε έναν βαθμό την άνοδο της τιμής του πετρελαίου.
Αναλυτικότερα, η ΙΕΑ αναμένει ότι η παραγωγή των χωρών εκτός OPEC θα αυξηθεί στα 2,3
εκατομμύρια βαρέλια το επόμενο έτος, από 2,2 εκατομμύρια βαρέλια που ανέμενε προηγουμένως.
Σύμφωνα με την IEA, τα μεγάλα αποθέματα πετρελαίου και η ισχυρή προσφορά θα διατηρηθούν
και το επόμενο έτος, ενώ "οι ΗΠΑ θα ηγηθούν αλλά επίσης θα υπάρξει σημαντική άνοδος από τη
Βραζιλία, την Νορβηγία αλλά και βαρέλια από την νέα παραγωγό Γουιάνα".
Έτσι, το συμβόλαιο Δεκεμβρίου για το αργό τύπου West Texas Intermediate ενισχύθηκε την
Παρασκευή κατά 95 σεντς ή 1,7% και ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση στα 57,72 δολάρια το βαρέλι. Σε
εβδομαδιαία βάση το WTI κατέγραψε κέρδη 0,8%, καταγράφοντας άνοδο για δεύτερη διαδοχική
εβδομάδα.
Ανοδικάκινήθηκε και το συμβόλαιο Ιανουαρίου για το αργό τύπου Brent, το οποίο ενισχύθηκε κατά
1,02 δολάρια ή 1,6% και έκλεισε στα 63,30 δολάρια το βαρέλι, διευρύνοντας τα εβδομαδιαία κέρδη

του στο 1,3%.
Διαβάστε το άρθρο στο Capital.gr

