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reþurile petrolului
au urcat sãptãmâna
trecutã, la cele mai
ridicate niveluri din
ultimii trei ani, pe
fondul scãderii stocurilor în Statele
Unite ºi al mãsurilor
Arabiei Saudite de susþinere a creºterii
cotaþiilor prin limitarea livrãrilor, transmite Reuters. Preºedintele american
Donald Trump a atacat, vineri, pe
Twitter, Organizaþia þãrilor exportatoare de petrol (OPEC) - cel mai mare
cartel petrolier din lume, acuzând-o cã
interfereazã cu miºcarea naturalã ºi cu
fluctuaþiile preþurilor petrolului mondial.
“OPEC pare cã o face din nou. Cu
cantitãþi record de petrol peste tot, inclusiv cu navele încãrcate pe mare,
preþurile petrolului sunt în mod artificial foarte ridicate! Nu este bine ºi nu
vom accepta acest lucru!”, a spus Donald Trump într-un tweet pe 20 aprilie.
Secretariatul OPEC a reacþionat, tot pe
Twitter, la câteva ore dupã declaraþia lui
Trump, afirmând: “Noi, cei de la OPEC,
ne mândrim cã suntem prieteni ai Statelor
Unite care au interes în creºterea, dezvoltarea ºi prosperitatea lor”.
Preþurile petrolului WTI au atins,
sãptãmâna trecutã, 69 de dolari/baril,
y
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l Donald Trump: “Preþul petrolului este artificial
ridicat, nu vom accepta acest lucru”
l Arabia Sauditã vrea un preþ al petrolului între 80
ºi 100 de dolari pe baril, în vederea listãrii unui
pachet din Aramco
l Rolul OPEC pus sub semnul întrebãrii de o
posibilã alianþã Arabia Sauditã-Rusia
maximul ultimilor trei ani. Pentru petrolul Brent, preþul a fost de peste 74 de
dolari, sãptãmâna trecutã, atingând cel
mai înalt nivel din noiembrie 2014.
Imediat, dupã declaraþiile lui Trump
de vineri, preþul þiþeiului a scãzut, uºor,
la New York, ajungând la 73,3 dolari/baril.
Claudiu Cazacu, analist ºef XTB
România, ne-a declarat: “În opinia
mea, existã un cumul de factori care a
fãcut ca preþul barilului de petrol, atât
al sortimentului West Texas Intermediate (WTI), cât ºi al celui Brent sã
atingã, recent, maxime multianuale.
Un element important este cã Arabia Sauditã vizeazã listarea la bursã a
companiei sale de stat, Saudi Aramco,
ºi îºi doreºte un preþ al petrolului cât
mai ridicat. Astfel, ar putea sã obþinã o
evaluare mai mare a Aramco, care va

fi cea mai mare companie listatã, dacã
va ajunge la bursã”.
Cazacu a adaugat: “Totodatã, atât
Arabia Sauditã, ca reprezentant de
seamã al OPEC (Organizaþia Þãrilor
Exportatoare de Petrol), cât ºi Rusia,
depind foarte mult de preþul barilului,
fiind mari þãri exportatoare de petrol.
Prin urmare, acestea au un interes comun în a vedea cotaþia petrolului cât
mai sus. Peste acest fapt s-au suprapus
ºi alte elemente cum ar fi evoluþia dolarului american ºi situaþia politicã din
Statele Unite ale Americii”.
Analistul constatã: “Preþul petrolului a fost lovit, vineri, de comentariile
preºedintelui american fãcute pe o reþea de socializare, din care reieºea cã
OPEC-ul þine sus, în mod artificial,
preþul petrolului.
Din punctul meu de vedere, acest
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element poate duce la o scãdere a cotaþiei barilului pe termen scurt.
Totuºi, trebuie sã þinem cont de faptul cã pieþele funcþioneazã în trenduri,
iar în prezent, în opinia mea, nu sunt
condiþii ca tendinþa ascendentã a petrolului sã se inverseze”.
Cazacu estimeaza: “Cred cã, în urmãtoarea lunã, am putea asista la o
creºtere de 2 – 3 dolari pe baril, atât
pentru WTI cât ºi pentru Brent.
Însã, pe termen mai lung, nu cred cã
barilul de petrol poate creºte foarte
mult. Cel puþin pentru partea a doua a
acestui an, consider cã este puþin probabil ca preþul petrolului sã se situeze
cu mult peste nivelurile actuale”.

Harald Kraft, ROPEPCA:
“Se pare cã pieþele nu au
încredere într-un preþ mare
pe termen lung”
Harald Kraft, Preºedinte în Exerciþiu
al ROPEPCA (Asociaþia Românã a
Companiilor de Explorare ºi Producþie
Petrolierã), ne-a precizat cã, aºa cum se
ºtie foarte bine, petrolul se tranzacþioneazã la un preþ internaþional care fluctueazã în raport cu mai mulþi factori.
Domnia sa a adãugat: “Saltul actual al
preþului are la origine, pe de o parte,
escaladarea crizei din Siria. Pe de altã

parte, o altã sursã a creºterii preþului la
þiþei este ºi abordarea OPEC: modul în
care OPEC ºi Rusia demonstreazã o
anumitã disciplinã în ceea ce priveºte
menþinerea unui nivel scãzut al producþiei, influenþând astfel preþul prin balanþa dintre cerere ºi ofertã. În special petrostatele (statele al cãror buget depinde
în mare parte de venitul din vânzarea de
petrol, cum sunt Rusia, Arabia Sauditã,
Venezuela) au un interes firesc în menþinerea unui preþ ridicat la þiþei.
Dar se pare cã pieþele nu au încredere într-un preþ mare pe termen lung.
Cotaþiile futures la cea mai mare bursã
- NYMEX - aratã pentru decembrie
2018 circa 71 dolari/baril ºi pentru decembrie 2019 circa 65 dolari/bbl.
Bineînþeles, orice modificare semnificativã a cotaþiilor globale ale þiþeiului
se transmite ºi în preþul la pompã al carburanþilor. Dar, privind concret la situaþia din România, nu trebuie sã uitãm cã
ponderea cea mai mare în preþul la pompã nu este datã de preþul mondial al þiþeiului, ci de totalitatea contribuþiilor cãtre
bugetul public (taxe, accize) la care se
adaugã tarifele de transport ºi rafinare”.
Conform CNBC, comentariile de
vineri ale preºedintelui Trump se refereau, probabil, la acordul OPEC cu
Rusia ºi alþi producãtori privind nivelul de producþie ºi care urmeazã sã ex-
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pire la sfârºitul anului 2018.
CNBC mai noteazã cã, în ultima vreme, au existat informaþii cã Arabia Sauditã, membru-cheie al OPEC, îºi doreºte
un preþ al petrolului în urcare, la 80-100
de dolari pe baril, pentru a stimula oferta
publicã iniþialã pentru Saudi Aramco.
Rugat sã comenteze tweet-ului
Trump, ministrul saudit al energiei, Khalid al-Falih, a declarat pentru CNBC cã
“pieþele ar trebui sã determine preþul”.
Sputnik News a scris cã preþul petrolului înregistreazã creºteri constante datoritã consumului mai mare de
energie în SUA, al angajamentului
continuu al Arabiei Saudite faþã de reducerile de producþie ºi din cauza sporirii nesiguranþei politice globale.
Acum douã sãptãmâni, stocurile de
þiþei din SUAau scãzut cu un milion de
barili, datoritã activitãþilor intense de
prelucrare ºi creºterii preþurilor la benzinã, susþinute de cererea mare înaintea sezonului de varã, potrivit unui raport al Institutului american de petrol
(API), care a constatat cã stocurile totale de petrol ale SUA au scãzut la 428
milioane barili, nivel apropiat de media ultimilor cinci ani, de aproximativ
420 de milioane de barili.
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