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Αθήνα,  4 Απριλίου 2008 

 
∆ιαπραγµατεύεται διεθνώς σε 

δολάρια Η.Π.Α. / Μ British thermal unit, 

Αγγλικές πένες / British thermal unit. 

 

 

 

 

ΠΕΡΙΟΧΗ 
(σε εκατ. 

κυβικά 
µέτρα) 

3Q 2007 4Q 2007 

ΟΟΣΑ Βόρεια Αµερική 

Ενδογενής 

Παραγωγή 
195.96 201.450 

+Εισαγωγές 36.806 34.630 

-Εξαγωγές 32.416 32.652 

-Μεταβολές 
Αποθεµάτων 

22.361 -14.123 

=Μικτή 

Κατανάλωση 
178.791 204.847 

ΟΟΣΑ Ωκεανία 

Ενδογενής 

Παραγωγή 
12.882 12.123 

+Εισαγωγές 31.066 34.310 

-Εξαγωγές 5.298 5.298 

-Μεταβολές 
Αποθεµάτων 

320 -638 

=Μικτή 

Κατανάλωση 
38.371 42.318 

ΟΟΣΑ Ευρώπη 

Ενδογενής 

Παραγωγή 
60.864 88.429 

+Εισαγωγές 90.403 123.265 

-Εξαγωγές 34.964 50.879 

-Μεταβολές 

Αποθεµάτων 
17.362 -12.333 

=Μικτή 

Κατανάλωση 
99.205 173.290 

ΟΟΣΑ Σύνολο 

Ενδογενής 
Παραγωγή 

269.542 302.002 

+Εισαγωγές 158.275 192.205 

-Εξαγωγές 72.678 88.829 

-Μεταβολές 

Αποθεµάτων 
40.043 -27.094 

=Μικτή 

Κατανάλωση 
316.367 420.455 

 
Πηγές: International Energy Agency, 

Energy Information Administration. 
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H ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ 
 

�  Στη διάρκεια του 2005, η τιµή του φυσικού αερίου 

κινήθηκε σε σταθερά υψηλά επίπεδα, ως απόρροια των 

ειδικών συνθηκών στις διεθνείς ενεργειακές αγορές, της 

γενικότερης ανησυχίας, αλλά και της ευρύτερης ανοδικής 

κίνησης στις αγορές των εµπορευµάτων. Το 2006, το 

φυσικό αέριο ακολούθησε µια ευµετάβλητη πορεία, 

αποτέλεσµα των ανισορροπιών που επικράτησαν στην 

αγορά. Στη διάρκεια του 2007, το φυσικό αέριο κινήθηκε 

µε υψηλή µεταβλητότητα. Το γεγονός εκείνο ήταν 

ιδιαίτερα σηµαντικό για την παγκόσµια οικονοµία και 

τους ρυθµούς ανάπτυξης των χωρών, λαµβάνοντας υπόψη 

τη βαρύτητα της τιµής του φυσικού αερίου και των 

υποπροϊόντων του, τα οποία δηµιουργούν νέες συνθήκες 

ανταγωνισµού τόσο µεταξύ των επιχειρήσεων όσο και 

µεταξύ των κρατών. Στη διάρκεια του 2007, η τιµή του 

φυσικού αερίου κινήθηκε οριακά κάτω από τα 10 δολάρια 

ανά MBTu, ενώ από τις αρχές του τρέχοντος έτους, η 

µέση τιµή του φυσικού αερίου στη Νέα Υόρκη κινείται 

στα γύρω από 9 δολάρια ανά MBTu, διασπώντας και το 

όριο των 10 δολαρίων. Σηµαντικό ρόλο στην εξέλιξη των 

τιµών του φυσικού αερίου διαδραµατίζει πάντως ο 

παράγοντας των καιρικών συνθηκών σε συνδυασµό µε 

την πορεία της τιµής του πετρελαίου. 
 

�  Η τιµή του εµπορεύµατος κατά το διάστηµα του 

πρώτου τριµήνου του 2008 έχει καταγράψει µια ανοδική 

πορεία, έπειτα από τις εξελίξεις που έχουν λάβει χώρα στο 

πετρέλαιο, την αγορά των αµερικανικών επιτοκίων και την 

αγορά του αµερικανικού νοµίσµατος. Πιο συγκεκριµένα, 

από τα µέσα του µηνός Μαρτίου, η τιµή έχει εισέλθει εκ 

νέου σε ένα ανοδικό εύρος διακύµανσης των τιµών γύρω 

από το κρίσιµο όριο των 10 δολαρίων ανά MBTu. Η τιµή 

στο προθεσµιακό συµβόλαιο λήξεως Μαΐου του 2008 

στην αγορά της Νέας Υόρκης (New York Mercantile 

Exchange) την Τετάρτη 2 Απριλίου του 2008, άνοιξε στα 

9,785 δολάρια ανά MBTu και έπειτα από διακυµάνσεις 

στα επίπεδα των 9,675 – 9,905 δολαρίων ανά MBTu 

έκλεισε στα 9,680 δολάρια. Η τιµή κατέγραψε σηµαντική 

πτώση της τάξεως του 1,55%, ως αποτέλεσµα της 

δυναµικής από πλευράς πωλητών, οι οποίοι επικράτησαν 

στην αγορά του εµπορεύµατος, αλλά και γενικότερα των 

ενεργειακών πρώτων υλών στη χθεσινή συνεδρίαση. Στο 

προθεσµιακό συµβόλαιο λήξεως Ιουνίου του 2008, η τιµή 

του φυσικού αερίου έκλεισε στα 9,770 δολάρια ανά 

MBTu, σηµειώνοντας σηµαντική πτώση της τάξεως του 

1,47%. Το συµβόλαιο λήξεως Φεβρουαρίου του 2008 

«έκλεισε» στα 9,999 δολάρια, καταγράφοντας άνοδο της 

τάξεως του 0,20% σε ηµερήσια βάση. Χαρακτηριστικό 

της κατάστασης που επικρατεί στην αγορά του 

εµπορεύµατος αποτελεί το γεγονός ότι τα µακροπρόθεσµα 

συµβόλαια µελλοντικής εκπλήρωσης διαπραγµατεύονται 

µε µικρό, αλλά συνεχώς αυξανόµενο, premium σε σχέση 

µε την τιµή της spot αγοράς. Το παραπάνω φαινόµενο 

δικαιολογείται τόσο από την έντονη κίνηση της τιµής τοις 

µετρητοίς του φυσικού αερίου στη διάρκεια των 

τελευταίων συνεδριάσεων, όσο και από την προσδοκία ότι 

οι τιµές του εµπορεύµατος θα κινηθούν ανοδικά στο 

µέλλον, µε βοήθεια από την ύπαρξη ανισορροπιών στις 

διεθνείς ενεργειακές αγορές αλλά και την ύπαρξη πιο 

κρύων µηνών στο βόρειο ηµισφαίριο από ότι 

αναµένονταν. Σηµαντικό παράγοντα για τη βραχυχρόνια 

κίνηση των τιµών θα διαδραµατίσει ο παράγοντας 

ψυχολογία σε συνδυασµό µε την ανακοίνωση των 

αποθεµάτων πετρελαίου στις ΗΠΑ. 
 

�  Την παρούσα χρονική στιγµή, στο προθεσµιακό 

συµβόλαιο λήξεως Μαΐου του 2008 στην αγορά της Νέας 

Υόρκης, η τιµή του εµπορεύµατος κινείται κάτω από τους 

βραχυχρόνιους κινητούς µέσους όρους των 20 ηµερών και 

των 30 ηµερών. Αξίζει να σηµειωθεί ότι η πορεία των 

τιµών είχε ως αποτέλεσµα οι περισσότεροι τεχνικοί 

δείκτες να κινούνται σε ουδέτερες ζώνες τιµών, µε 

ανοδική ουσιαστικά κατεύθυνση. Χαρακτηριστικά 

επισηµαίνεται ότι ο ταλαντωτής RSI 14 ηµερών την 

παρούσα χρονική στιγµή βρίσκεται στα επίπεδα του 56,72 

εµφανίζοντας όµως ανοδική απόκλιση, γεγονός που 

κρίνεται θετικά για τη βραχυπρόθεσµη πορεία του 

εµπορεύµατος. 
 

ΘΕΜΕΛΙΩ∆Η ΜΕΓΕΘΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ Ο.Ο.Σ.Α. 
 

�  Σύµφωνα µε τις µελέτες του International Energy 

Agency και του Energy Information Administration για το 

µήνα ∆εκέµβριο του 2007, η εκτίµηση για την παραγωγή 

των χωρών µελών του ΟΟΣΑ για το τέταρτο 3µηνο του 

2007 διαµορφώθηκε στα επίπεδα των 302.002 

εκατοµµυρίων κυβικών µέτρων, ενώ συγκεκριµένα για το 

µήνα ∆εκέµβριο του 2007 προσδιορίσθηκε σε 106.581 

εκατ. κυβικά µέτρα. Ειδικότερα, η αµερικάνικη 

πρωτογενής παραγωγή φυσικού αερίου εκτιµάται σε 

201.450 εκατ. κυβικά µέτρα στο 4ο τρίµηνο του έτους 

2007, ενώ για το µήνα ∆εκέµβριο, η παραγωγή ανήλθε σε 

69.086 εκατ. κυβικά µέτρα. Για την περιοχή της Ευρώπης 

εκτιµάται ότι η παραγωγή της για το 4ο 3µηνο του έτους 

2007 ανέρχεται σε 88.429 εκατ. κυβικά µέτρα, ενώ για το 

µήνα ∆εκέµβριο του 2007, η παραγωγή κυµάνθηκε στα 

επίπεδα των 33.463 εκατ. κυβικών µέτρων. Η συνολική 

παραγωγή για τις χώρες του Ειρηνικού Ωκεανού για το 4ο 

3ηνο του έτους 2007 εκτιµάται σε 12.123 εκατ. κυβικά 

µέτρα, ενώ πιο συγκεκριµένα για το µήνα του ∆εκέµβριο 

του 2007, η παραγωγή ανήλθε σε 4.032 κυβικά µέτρα. 
 

�  Σύµφωνα µε τις παραπάνω µελέτες, η συνολική ζήτηση 

των χωρών µελών του Ο.Ο.Σ.Α. κατά το τέταρτο 3µηνο 

του 2007, εκτιµάται ότι διαµορφώθηκε σε 420.455 εκατ. 

κυβικά µέτρα, ενώ για το σύνολο του µηνός ∆εκεµβρίου 

του 2007, το αντίστοιχο µέγεθος εκτιµήθηκε σε 164.266 

εκατ. κυβικά µέτρα. Ειδικότερα, η αµερικάνικη ζήτηση για 

το φυσικό αέριο εκτιµάται σε 204.847 εκατ. κυβικά µέτρα, 

ενώ για το µήνα ∆εκέµβριο του 2007, η ζήτηση ανήλθε σε 

81.205 εκατ. κυβικά µέτρα. Για την περιοχή της Ευρώπης, 

εκτιµάται ότι η ζήτηση για το 4ο 3µηνο του 2007 

προσδιορίστηκε σε 173.290 εκατ. κυβικά µέτρα, ενώ για 

το µήνα ∆εκέµβριο, η ζήτηση κυµάνθηκε στα επίπεδα των 

67.270 εκατ. κυβικών µέτρων. Ωστόσο, τα θεµελιώδη 

µεγέθη της αγοράς κατά την αναφορά του ∆εκεµβρίου δεν 

αποτελούν ενδεικτικό της πορείας της αγοράς, αφού λόγω 

της εποχικότητας (το 4ο τρίµηνο αποτελεί κρύα περίοδο 

στο βόρειο ηµισφαίριο) οι δυνάµεις της ζήτησης είναι 

πολύ ισχυρές. 
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