03/10/2011
ΓΔΛΣΗΟ ΔΒΓΟΜΑΓΗΑΗΑ ΔΠΗΚΟΠΖΖ ΣΗΜΩΝ ΑΜΟΛΤΒΓΖ ΒΔΝΕΗΝΖ
Από ηο Τποσργείο Περηβάιιοληος, Δλέργεηας & Κιηκαηηθής Αιιαγής εθδόζεθε ε
αθόιοσζε αλαθοίλωζε:
Η. Γηεζλείς Σηκές
Ζ δηεζλής ηηκή ηες ακόισβδες βελδίλες (95 νθηαλίσλ 10 ppm - Μεζνγείνπ –PLATTS HCIF
MED) ηελ Παξαζθεπή 30/09/2011 δηακνξθώζεθε ζηα 930,75 Δνιάξηα αλά κεηξηθό ηόλν (ή
0,528 Επξώ αλά ιίηξν, ιακβάλνληαο ππόςε ηε ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία Επξώ-δνιαξίνπ
1,3503 ηεο ίδηαο κέξαο θαη όηη 1 κεηξηθόο ηόλνο = 1305 lt ζηνπο 15o C). Σε ζρέζε κε ην κέζν
όξν ησλ 4 ηειεπηαίσλ εβδνκάδσλ ζεκεηώζεθε θάζνδνο 86,92 δνιάξηα αλά κεηξηθό ηόλν,
δει. 0,0493 Επξώ αλά ιίηξν, ή πνζνζηό 8,54%.
Η ρξνληθή εμέιημε ησλ δηεζλώλ ηηκώλ ηεο ακόιπβδεο βελδίλεο (95 νθηαλίσλ 10 ppm) θαηά ην
ηειεπηαίν έηνο παξνπζηάδεηαη ζην Γηάγρακκα 1.
Σημ: Οι μεηαβολές ζηις διεθνείς ηιμές δεν ζσνδέονηαι εσθέως (ποζοζηό) ή ασηομάηως (τρονική σζηέρηζη) με ηις
μεηαβολές ζηις ηιμές λιανικής ηιμής πώληζης ηης απλής αμόλσβδης, ηόζο ζηην Ελλάδα όζο και ζηα άλλα ΚράηηΜέλη ηης Εσρωπαϊκής Ένωζης.

ΗΗ. Διιάδα
Αθνινπζεί ο κέζος όρος ηες ηηκής πώιεζες ηες ακόισβδες βελδίλες (95 νθηαλίσλ 10
ppm) ηωλ ειιεληθώλ δησιηζηερίωλ (Ειιεληθά Πεηξέιαηα θαη Motor Oil), γηα ηελ Παξαζθεπή
30/09/2011, κε βάζε ηελ ηηκή PLATTS HCIF MED θαη ηε ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία.
ΗΜΕΡ: 30/09/2011
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Ο κέζνο όξνο ηεο ηηκήο εθ δηπιηζηεξίνπ γηα ηελ Παξαζθεπή 30/09/2011 δηακνξθώζεθε ζηα
0,554 Επξώ αλά ιίηξν, ελώ θόξνη θαη δαζκνί αληηζηνηρνύλ ζε 0,968 Επξώ αλά ιίηξν. Έηζη, ν
κέζνο όξνο ηεο ηηκήο κε θόξνπο θαη δαζκνύο δηακνξθώζεθε ζηα 1,522 Επξώ αλά ιίηξν.
Σε ζρέζε κε ην κέζν όξν ησλ 4 ηειεπηαίσλ εβδνκάδσλ, ζηηο ηηκέο πώιεζεο ηεο ακόιπβδεο
βελδίλεο κεηά θόξσλ (95 νθηαλίσλ 10 ppm) ησλ ειιεληθώλ δηπιηζηεξίσλ ζεκεηώζεθε
θάζνδνο 0,041 Επξώ αλά ιίηξν, ή πνζνζηό 2,61%.

Ο κέζνο όξνο ηες τολδρηθής ηηκής πώιεζες ηες ακόισβδες βελδίλες (95 νθηαλίσλ 10
ppm) από ηηο εηαηξείεο εκπνξίαο πεηξειαηνεηδώλ (πιελ ηεο DRACOIL θαη ηεο GALLON γηα ηηο
νπνίεο δελ εζηάιεζαλ ζηνηρεία) γηα ηελ Παξαζθεπή 30/09/2011 ήηαλ 1,600 Επξώ αλά ιίηξν.
Σε ζρέζε κε ην κέζν όξν ησλ 4 ηειεπηαίσλ εβδνκάδσλ ζεκεηώζεθε θάζνδνο 0,039 Επξώ
αλά ιίηξν, ή πνζνζηό 2,36%.
Ο κέζνο όξνο ηες ιηαληθής ηηκής πώιεζες ηες ακόισβδες βελδίλες (95 νθηαλίσλ 10
ppm), κε βάζε ην Παξαηεξεηήξην Τηκώλ ηελ Παξαζθεπή 30/09/2011, δηακνξθώζεθε ζηα
1,682 Επξώ αλά ιίηξν, ζεκεηώλνληαο θάζνδν θαηά 0,71% ζε ζρέζε κε ην κέζν όξν ηεο
πξνεγνύκελεο Παξαζθεπήο πνπ ήηαλ 1,694 Επξώ αλά ιίηξν. Σε ζρέζε κε ην κέζν όξν ησλ 4
ηειεπηαίσλ εβδνκάδσλ, ζηηο ηηκέο ιηαληθήο πώιεζεο ηεο ακόιπβδεο βελδίλεο (95 νθηαλίσλ
10 ppm) ζεκεηώζεθε θάζνδνο 0,010 Επξώ αλά ιίηξν, ή πνζνζηό 0,61%.
Η ρξνληθή εμέιημε ηεο ηηκήο πώιεζεο ησλ δηπιηζηεξίσλ (κ.ν.), ηεο ρνλδξηθήο ηηκήο πώιεζεο
(ελδεηθηηθόο, κε ζηαζκηζκέλνο κ.ν.) θαη ηεο ιηαληθήο ηηκήο πώιεζεο (κ.ν. από δεηγκαηνιεςία)
ηεο ακόιπβδεο βελδίλεο (95 νθηαλίσλ 10 ppm), θαηά ην ηειεπηαίν έηνο παξνπζηάδνληαη ζην
Γηάγρακκα 2.
Οη ηηκέο ησλ ππόινηπσλ πγξώλ θαπζίκσλ (ζνύπεξ ακόιπβδε 100 νθηαλίσλ, ζνύπεξ LRP,
πεηξέιαην θίλεζεο θαη πεηξέιαην ζέξκαλζεο) παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζε πίλαθεο πνπ
αλαξηώληαη θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Υπνπξγείνπ θάησ από ηνλ ηίηιν «Μέζεο Τηκέο Υγξώλ
Καπζίκσλ» http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=478&language=el-GR

ΗΗΗ. Σηκές Παραηερεηερίοσ σγρώλ θασζίκωλ
Οη ηηκέο ησλ πγξώλ θαπζίκσλ (ακόιπβδε 95 νθηαλίσλ, ζνύπεξ ακόιπβδε 100 νθηαλίσλ,
ζνύπεξ LRP, πεηξέιαην θίλεζεο θαη πεηξέιαην ζέξκαλζεο) κε βάζε ηηο δειώζεηο ησλ
πξαηεξηνύρσλ (ζύκθσλα κε ηηο Αγνξαλνκηθέο Δηαηάμεηο), παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζε
πίλαθεο πνπ αλαξηώληαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ Υγξώλ Καπζίκσλ
http://www.fuelprices.gr όπνπ παξνπζηάδνληαη νη ζεκεξηλέο ειάρηζηεο, κέζεο θαη κέγηζηεο
ηηκέο ζε όινπο ηνπο Ννκνύο ηεο ρώξαο.

IV. Διιάδα θαη Δ.Δ.
Ο κέζνο όξνο ηεο ηειηθήο ιηαληθήο ηηκήο ηεο ακόιπβδεο βελδίλεο (95 νθηαλίσλ 10 ppm) ζηελ
Ειιάδα ζε ζρέζε κε ηα άιια Κξάηε-Μέιε ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο ζύκθσλα κε ηα
ηειεπηαία δεκνζηεπκέλα ζηνηρεία, παξνπζηάδεηαη ζην Γηάγρακκα 3.
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Διεκνισ τιμι αμόλυβδθσ βενηίνθσ 95 οκτανίων (Platts CIF MED)
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Διάγραμμα 1

Χρονικι εξζλιξθ τιμών αμόλυβδθσ βενηίνθσ 95 οκτανίων ςτθν Ελλάδα
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Διεθνήσ τιμή PLATTS (από 1/3/2009 HCIF)

Μζςοσ όροσ τιμήσ Διυλιςτηρίων Μετά φόρων

Διάγραμμα 2
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Τιμζσ αμόλυβδθσ βενηίνθσ 95 οκτανίων μετά φόρων (ΕΕ27)
26 Σεπτεμβρίου 2011
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Διάγραμμα 3 (Πηγή: EUROPEAN COMMISSION OIL BULLETIN)
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