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∆ιαπραγµατεύεται διεθνώς 

σε δολάρια Η.Π.Α. / βαρέλι. 

 

 

 
Συνολική Παραγωγή 

Πετρελαίου 

(τα µεγέθη εκφράζονται 

σε εκατ. βαρέλια ανά 

ηµέρα) 

2005 2006 2007 

ΟΟΣΑ 20,30 19,97 19,87 

Βόρεια Αµερική  14,10 14,21 14,31 

Ευρώπη 5,60 5,18 4,90 

Ωκεανία 0,60 0,58 0,66 

Λατινική Αµερική 4,30 4,39 4,39 

Αφρική 3,70 3,91 2,56 

Μέση Ανατολή 1,90 1,74 1,65 

OPEC 34,20, 34,32 34,30 

Κίνα 3,60 3,67 3,70 

Πρώην Σοβιετικές 

∆ηµοκρατίες  
11,60 12,24 12,72 

Σύνολο µη OPEC 50,30 50,95 50,14 

Σύνολο µη OΟΣΑ 27,90 28,81 27,94 

ΣΥΝΟΛΟ 84,50 85,27 - 

 

 
Συνολική Ζήτηση 

Πετρελαίου 
(τα µεγέθη εκφράζονται 

σε εκατ. βαρέλια ανά 

ηµέρα) 

2005 2006 2007 

ΟΟΣΑ 49,50, 49,32 49,23 

Βόρεια Αµερική 25,50 25,29 25,50 

Ευρώπη 15,50 15,62 15,37 

Ωκεανία 8,60 8,40 8,35 

Λατινική Αµερική 5,10 5,31 5,51 

Αφρική 2,90 2,93 3,05 

Μέση Ανατολή 6,10 6,28 6,58 

OPEC 0,80 0,80 0,80 

Κίνα 6,60 7,16 7,54 

Πρώην Σοβιετικές 

∆ηµοκρατίες  
3,80 4,12 3,95 

Λοιπή Ασία 8,80 8,87 9,12 

Σύνολο µη OΟΣΑ 34,10 35,42 36,52 

ΣΥΝΟΛΟ 83,50 84,74 85,75 

 

 

Πηγές: International Energy Agency, Energy 

Information Administration, Yardeni’s Financial 

Network, FT.com, New York Mercantile Exchange, 

O.E.C.D. - Organization for Economic Cooperation 

& Development, O.P.E.C. - Organization of 

Petroleum Exporting Countries. 
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Η ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 
 

�  Η τιµή του πετρελαίου την τελευταία τριετία 
αποτελεί έναν από τους σηµαντικότερους παράγοντες 

διαµόρφωσης των συνθηκών των επενδυτικών 

αγορών. Η ευµετάβλητη εικόνα του εµπορεύµατος 

επιβεβαιώνεται για ακόµα µία φορά, µε την τιµή να 

«σκαρφαλώνει» στην περιοχή των 95 δολαρίων / 

βαρέλι, αντιδρώντας στις επίσηµες ανακοινώσεις για 

τα αποθέµατα των Η.Π.Α.. Έπειτα από τα νέα υψηλά 

επίπεδα από την αρχή του 2007, οι τιµές του πετρελαίου 

κυµαίνονται πλέον στην περιοχή των 95 δολαρίων / 

βαρέλι, επίπεδο που κυµαίνεται κατά 4 δολάρια 

χαµηλότερα από το κρίσιµο ψυχολογικό όριο των 100 

δολαρίων /βαρέλι. Οποιαδήποτε πρόβλεψη για την 

τιµή του εµπορεύµατος εµπεριέχει ρίσκο στην παρούσα 

φάση, ενώ η διατήρηση των αποθεµάτων σε «σφικτές» 

αναλογίες δεν βοηθάει την αποκλιµάκωση των τιµών 

στις διεθνείς αγορές. 
 

�  Η τιµή στο προθεσµιακό συµβόλαιο λήξεως του 
Ιανουαρίου του 2008 στην αγορά της Νέας Υόρκης την 

Τετάρτη 12 ∆εκεµβρίου του 2007 έπειτα από έντονες 

διακυµάνσεις στην περιοχή των 90,70 – 94,85 δολαρίων 

ανά βαρέλι, έκλεισε τελικά στα 94,39 δολάρια ανά 

βαρέλι, κοντά στο υψηλό της ηµέρας καταγράφοντας 

άνοδο της τάξεως των 4,37 δολαρίων, ήτοι 4,85%, 

καθώς η τιµή του «µαύρου χρυσού» έχει εισέλθει σε 

µια νέα περίοδο κινητικότητας των τιµών. Η 

ανακοίνωση της αµερικανικής κεντρικής τράπεζας ότι 

θα προσφέρει ρευστότητα στο τραπεζικό σύστηµα, σε 

συνδυασµό µε τις υπόλοιπες κεντρικές τράπεζες και σε 

συνδυασµό µε την ανακοίνωση µειωµένων 

αποθεµάτων από το αµερικανικό υπουργείο ενέργειας, 

οδήγησε τόσο το πετρέλαιο όσο και τα προϊόντα του σε 
ένα εντυπωσιακό ράλι. Στο προθεσµιακό συµβόλαιο 

λήξεως Φεβρουαρίου του 2008, η τιµή του πετρελαίου 

έκλεισε στα 94,28 δολάρια ανά βαρέλι, ενώ τέλος στο 

συµβόλαιο λήξεως Μαρτίου του 2008, η τιµή του 

πετρελαίου έκλεισε στα 94,04 δολάρια ανά βαρέλι, 

δηλαδή ελαφρώς χαµηλότερα από το συµβόλαιο λήξεως 

Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου του ίδιου έτους. 

Παράλληλα, τα συµβόλαια λήξεως Σεπτεµβρίου, 

Οκτωβρίου αλλά και ∆εκεµβρίου 2008 διατηρήθηκαν 

πάνω από τα 90 δολάρια, µε τα δύο πρώτα να «κλείνουν» 

στα 91,44 και 91,10 δολάρια ανά βαρέλι αντίστοιχα. Την 

παρούσα χρονική στιγµή, στο προθεσµιακό συµβόλαιο 

λήξεως Ιανουαρίου του 2008 στην αγορά της Νέας 

Υόρκης, η τιµή του εµπορεύµατος κινείται πάνω από 

το βραχυχρόνιο κινητό µέσο όρο των 12 και των 18 

ηµερών, αλλά και πάνω από το µακροχρόνιο Κ.Μ.Ο. 
των 120 ηµερών. Η τεχνική εικόνα του εµπορεύµατος 

δίνει σηµάδια ότι η τρέχουσα τάση θα συνεχισθεί στις 

επόµενες συνεδριάσεις. Ενδεικτικά, ο δείκτης RSI 14 

ηµερών έχει διαµορφωθεί στα επίπεδα του 57,51. 
 

ΟΙ ΘΕΜΕΛΙΩ∆ΕΙΣ ∆ΥΝΑΜΕΙΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 
 

�  Σύµφωνα µε το Energy Information Administration 

στην αναφορά του Νοεµβρίου του 2007, η παγκόσµια 

παραγωγή πετρελαίου για το τρίτο τρίµηνο του έτους 

2007 προβλέπεται στα 85,01 εκατ. βαρέλια ανά ηµέρα, 

µειωµένη κατά 0,48 εκατ. βαρέλια σε σχέση µε το τρίτο 

τρίµηνο του 2006, όπου η παραγωγή είχε διαµορφωθεί 
σε 85,49 εκατ. βαρέλια ανά ηµέρα. Η συνολική 

παραγωγή του OPEC για το τρίτο τρίµηνο του 2007 

προβλέπεται σε 35,38 εκατ. βαρέλια ανά ηµέρα, 

αυξηµένη κατά 0,72 εκατ. βαρέλια ανά ηµέρα σε σχέση µε 

το τρίτο τρίµηνο του 2006, ήτοι άνοδο της τάξεως του 
2,09%. Η παραγωγή των χωρών πλην του Ο.Ο.Σ.Α. 

 

 

ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ:  29/02/1988 - 10/12/2007,   δολάρια ανά βαρέλι 

εκτιµάται ότι διαµορφώθηκε στα 28,29 εκατ. βαρέλια ανά 

ηµέρα, έναντι 28,91 εκατ. βαρελιών ανά ηµέρα για το 

αντίστοιχο χρονικό διάστηµα του 2006, κυρίως από τις 

µειώσεις των περιοχών της Αφρικής και παρά τις αυξήσεις 

από τις χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Παρά το 

ρυθµό της οικονοµικής ανάκαµψης κατά το έτος 2007, η 

συνολική παραγωγή πετρελαίου των χωρών µελών του 

Ο.Ο.Σ.Α. υπολογίζεται σε 19,82 εκατ. βαρέλια ηµερησίως, 

οριακά µόνο αυξηµένη σε σχέση µε το αντίστοιχο τρίτο 

τρίµηνο του 2006. Σύµφωνα µε το Energy Information 

Administration, η συνολική µέση παραγωγή για το 

2007 θα διαµορφωθεί στα 85,05 εκατ. βαρέλια ανά 

ηµέρα, έναντι 85,22 εκατ. για το έτος 2006, οριακά 

µειωµένη. 
 

�  Σύµφωνα µε το International Energy Agency στην 

αναφορά του Νοεµβρίου του 2007, η παγκόσµια ζήτηση 

πετρελαίου για το τρίτο τρίµηνο του 2007 προβλέπεται 

στα 85,34 εκατ. βαρέλια ανά ηµέρα, σηµειώνοντας 

άνοδο κατά 1,01 εκατ. βαρέλια σε µε το αντίστοιχο 

τρίµηνο του 2006, όπου η ζήτηση είχε διαµορφωθεί σε 
84,35 εκατ. βαρέλια ανά ηµέρα. Η συνολική ζήτηση των 

χωρών µελών του ΟΟΣΑ για το τρίτο τρίµηνο του 2007 

εκτιµάται ότι διαµορφώθηκε στα 48,83 εκατ. βαρέλια 
ανά ηµέρα, µειωµένη κατά 0,13 εκατ. βαρέλια ανά ηµέρα, 

σε σχέση µε τα 48,95 εκατ. βαρέλια ανά ηµέρα που είχε 

διαµορφωθεί στη διάρκεια του τρίτου τριµήνου του 2006, 

ή κατά 0,26% σε ετήσια βάση. Η ζήτηση της Βόρειας 

Αµερικής εκτιµάται ότι κυµάνθηκε στα 25,46 εκατ. 

βαρέλια ανά ηµέρα, έναντι 25,50 εκατ. για το τρίτο 

τρίµηνο του 2006 και 25,28 εκατ. βαρελιών για το σύνολο 

του 2006. Για το 2007, η µέση εκτίµηση διαµορφώνεται 

στα 25,50 εκατ. βαρέλια την ηµέρα, επιδεικνύοντας ετήσια 

αύξηση της τάξεως των 0,21 εκατ. βαρελιών ή κατά 

0,83%. Στην Ευρώπη εκτιµάται ότι δεν θα υπάρξει καµία 

σηµαντική µεταβολή µεταξύ του 2006 και του 2007, 

καθώς το απόλυτο µέγεθος θα µειωθεί κατά 0,25 εκατ. 

βαρέλια στα 15,37 εκατ. βαρέλια ανά ηµέρα. Για το 2007, 

οι εκτιµήσεις αναφέρουν ότι το τελευταίο τρίµηνο θα 

αποτελέσει, όπως παραδοσιακά ισχύει, µια περίοδο µε 

υψηλή ζήτηση για την Ευρώπη. Τέλος, τα µη µέλη του 

Ο.Ο.Σ.Α. αύξησαν κατά 1,15 εκατ. βαρέλια τη ζήτησή 

τους στα 36,52 εκατ. βαρέλια ανά ηµέρα το τρίτο τρίµηνο 

του 2007. Οι εκτιµήσεις του International Energy 

Agency για το 2007 αναφέρουν ότι η παγκόσµια 

ζήτηση θα διαµορφωθεί σε 85,75 εκατ. βαρέλια ανά 

ηµέρα, αυξηµένη κατά 1,01 εκατ. βαρέλια σε σχέση µε 

την εκτίµηση για το 2006, ήτοι 84,74 εκατ. βαρέλια 

ηµερησίως. 


