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O consumo mundial de petróleo, segundo informações da Organização dos
Países Exportadores de Petróleo (OPEP), deverá situar-se em 90,63 milhões de
barris/dia em 2020, menos 9,06 milhões de barris/dia face o ano anterior, o que
poderá reflectir os efeitos da propagação da COVID-19 sobre as necessidades
de utilização de combustíveis. Para 2021, o cartel prevê uma recuperação de 7
milhões de barris/dia ao fixar-se em 97,63 milhões de barris/dia.
A oferta mundial de petróleo, em Julho, aumentou cerca de 1,29
barris/dia, para uma média de 88,75 milhões de barris/dia, quando
ao mês anterior. Adicionalmente, a quota de produção da
fornecimento global registou um incremento mensal de 0,7 p.p. ao
26,1%, segundo fontes secundárias.
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Durante o mês de Julho, o preço do Brent, que serve de referência para as
exportações de Angola, assinalou um aumento de 5,22% ao fixar-se em 43,30
USD/barril, tal como, o quarto aumento consecutivo. Analogamente, o WTI
situou-se em 40,27 USD/barril, um incremento de 2,55%, bem como o terceiro
aumento consecutivo.

A produção petrolífera relativo ao mês de Julho situou-se em 1,173 milhões
barris/dia, uma redução mensal de 51 mil barris/dia quando comparado ao
período anterior, o que deverá ser o reflexo do cumprimento do acordo de
cortes de produção da OPEP.
As receitas petrolíferas fixaram-se em 208.042 milhões Kz em Julho, um
incremento de 3,4% face ao mês anterior. A contribuir para a tendência
positiva das receitas esteve o aumento da cotação do petróleo em 61,08% ao
fixar-se em 39,24 USD/barril. Analogamente, a quantidade exportada situouse em 37,07 milhões, uma redução mensal de aproximadamente 5%.
O país deverá contar ao longo do IIIº trimestre do ano em curso com mais
uma sonda de perfuração em águas ultra profundas, no sentido de se levar a
cabo o desenvolvimento de novos poços petrolíferos no Bloco 17. A iniciativa
será da responsabilidade da petrolífera francesa TOTAL e resultará da
activação da sonda Maersk Voyager, passando assim, a existir duas sondas
em operações de perfuração, com efeitos sobre a alavancagem do sector
petrolífero.
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PREÇO
A moderação nas medidas de restrição por parte de
alguns países, a continuidade dos cortes da produção do
lado da OPEP e aliados, tem favorecido a recuperação
da cotação da matéria-prima.
Durante o mês de Julho, o preço do Brent que serve de
referência às exportações de Angola, assinalou um
acréscimo de cerca de 5,22% ao fixar-se em 43,30
USD/barril, tal como, o quarto aumento consecutivo.
Analogamente, o WTI situou-se em 40,27 USD/barril,
um incremento de 2,55%, bem como o terceiro aumento
consecutivo.

A evolução da cotação desta commodity continuará a
depender das medidas de estímulo económico
implementadas pelos países, com o intuito de sustentar
os desequilíbrios económicos gerados pela pandemia da
COVID-19, bem como do cumprimento do acordo de
produção fixado pela OPEP.
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A oferta mundial de petróleo, em Julho, aumentou
cerca de 1,29 milhões de barris/dia, para uma média de
88,75 milhões de barris/dia, quando comparado ao mês
anterior. Adicionalmente, a quota de produção da OPEP
no fornecimento global registou um incremento mensal
de 0,7 p.p. ao fixar-se em 26,1% em Julho último,
segundo fontes secundárias.
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Variação da oferta OPEP (mil barris/dia)
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A produção petrolífera da OPEP referente ao mês de
Julho fixou-se em 23,172 milhões de barris/dia, um
acréscimo mensal de 980 mil barris/dia, o equivalente a
4,4%. A contribuir para a tendência positiva da oferta
estiveram os aumentos em países como Arábia Saudita
(+866 mil barris/dia), Emirados Árabes Unidos (+98
barris/dia) e do Kuwait (+73 mil barris/dia).
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Segundo as informações avançadas pela Agência
Internacional de Energia (AIE), as reservas de petróleo
dos EUA reduziram 7,4 milhões de barris/dia ao
situarem-se em 518,6 milhões de barris/dia em Julho, o
que poderá reflectir-se sobre os preços da commodity.
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O consumo mundial de petróleo, segundo informações
a OPEP, deverá situar-se em 90,63 milhões de
barris/dia em 2020, menos 9,06 milhões de barris/dia
face ao período anterior, o que poderá reflectir os
efeitos da propagação da COVID-19. Para 2021, o cartel
prevê uma recuperação de 7 milhões de barris/dia ao
fixar-se em 97,63 milhões de barris/dia.

Procura Petrolífera (milhões barris/dia)
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A procura pela commodity por parte dos países da
Organização para a Cooperação e Desenvolvimento
Económico (OCDE) poderá fixar-se em 42,85 milhões
em 2020, o que representa uma redução de cerca de
4,83 milhões barris/dia face ao ano anterior.
A economia chinesa deverá consumir, em 2020, cerca
de 12,43 milhões de barris/dia, uma redução anual de
87 mil barris/dia, com a OPEP a perspectivar, para o
ano seguinte, um crescimento de 8,86%, o equivalente
a 1,10 milhão de barris/dia para 13,53 milhões barris/dia.
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Petróleo – Receitas por Bloco| Total: 208 mil
milhões Kz

Petróleo – Exportação por Bloco| Total: 37
milhões barris
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