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Coronavirusul, efect pozitiv neasteptat: scade
pretul combustibulului
Preturile petrolului au scazut miercuri cu peste 1%, in urma sutelor de cazuri
noi de coronavirus raportate in Asia, Europa si Orientul Mijlociu, care au
provocat temeri ca cererea va scadea, in timp ce stocurile din Statele Unite au
crescut, relateaza Reuters, potrivit stiripesurse.ro.
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Cotatia petrolului Brent a scazut cu 1,7%, la 54,01 dolari pe baril, iar pretul petrolului West Texas
Intermediate (WTI), de referinta pe piata maericana, a coborat cu 1,1%, la 49,37 dolari pe baril,
informeaza News.ro.
”Este inca vorba despre virus”, a declarat Bob Yawger, director pentru contracte de energie la
banca Mizuho in New York.
Preturile au crescut pentru scurt timp, dupa raportarea de catre guvernul american a scaderii
stocurilor de benzina, saptamana trecuta. Stocurile de titei au urcat in schimb cu 452,000 de
barili, a anuntat Administratia pentru Informatii in Domeniul Energiei, in timp ce analistii se
asteptau la o crestere de 2 milioane de barili.
Banca Goldman Sachs a redus estimarea referitoare la cresterea cererii de petrol din acest an la
600.000 de barili pe zi, de la 1,2 milioane de barili pe zi si a revizuit previziunea privin pretul
petrolului Brent de la 63 de dolari pe baril la 60 de dolari pe baril.

Seful Organizatiei Mondiale a Sanatatii a apreciat ca cresterea brusca a numarul de cazuri de
coronavirus este ”profund ingrijoratoare”, dar ca virusul poate fi tinut sub control si nu reprezinta o
pandemie.
Economia Germaniei se apropie de o stagnare din cauza epidemiei, a prognozat miercuri
institutul de cercetari DIW.
Piata asteapta si o posibila reducere mai mare a productiei de catre Organizatia Statelor
Exportatoare de Petrol (OPEC) si aliatii sai, intre care Rusia, in cadrul OPEC+.
OPEC+ se va reuni la Viena in perioada 5-6 martie.
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