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O confirmare, survenita astazi, din partea celebrei banci de investitii Saxo, lider pe piata
analizelor economice la nivel strategic! Pentru cei care nu au crezut in asertiunile mele!
Jocul de-a ?oarecele ?i pisica pe care l-am v?zut la reuniunea OPEC a l?sat impresia,
ini?ial, c? un acord este imposibil de acceptat. Câteva ore mai târziu, imposibilul era
realizat, spune Ole Hansen, Head of Commodity Strategy la banca de investi?ii Saxo
Bank.
„În acest moment, avem m?car siguran?a c? s-a pus o plas? de siguran?? sub pragul inferior
al pre?ului petrolului. Intr?m în faza delicat? de aplicare a acordului, în care aceste reduceri
trebuie asumate ?i puse în practic? de fiecare stat membru”, adaug? Hansen.
OPEC a ajuns, la Viena, la un acord care limiteaz? produc?ia zilnic? total? a statelor
membre la 32,5 milioane de barili. Aceast? reducere înseamn? o t?iere a produc?iei cu
1,2 milioane de barili/zi din partea statelor membre OPEC ?i cu 600.000 de barili/zi din
partea celor care nu sunt membre.
În func?ie de dimensiunea contribu?iei fiec?rui stat membru la acest? reducere, Ole Hansen
crede c? va fi o adev?rat? “lupt?” pentru un pre? al ?i?eiului peste 54 dolari/baril. Produc?torii
din SUA sunt gata de atac, ceea ce va pune o oarecare presiune pe cre?terea pre?ului, asta
pân? când stocurile la nivel global încep s? scad? cu adev?rat.

Cu toate acestea, Hansen crede c? echilibrarea pie?ei se va produce mult mai rapid, în
câteva luni, fa?? de câteva trimestre, cum se credea ini?ial.
„Dac? se al?tur? ?i Rusia politicii de reducere a produc?iei, am putea vedea o cre?tere
peste pragul de 54$/baril. F?r? Moscova, mi se pare greu de realizat, dar tot cred c?
vom avea o stabilizare a pre?ului undeva peste 45$ ?i sub 55$. Iranul r?mâne
principalul obstacol, dar s-ar putea s? vedem un acord de “înghe?are” în jurul
cantit??ii de 3,9 milioane de barili/zi, adic? aproape de cifra declarat? oficial la
Teheran. Acordul de la Viena reprezint? o victorie a economiei asupra politicii ?i totul

r?mâne la latitudinea statelor OPEC de a convinge pia?a c? aceste angajamente se ?i
pun în aplicare, spre deosebire de eforturile e?uate din ultimii ani”, spune analistul.
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