
 

Preços do petróleo caem após furacão Laura causar danos limitados nos EUA 

Maputo, 30 de Agosto de 2020 - Os preços do petróleo recuaram nesta sexta-feira, depois de a 

passagem do furacão Laura pelo "coração" da indústria petrolífera dos Estados Unidos não 

causar grandes danos, o que faz com que as empresas já comecem a retomar suas operações na 

região, escreveu a Reuters. 

Os contractos futuros do petróleo Brent para Outubro, que expiram nesta sexta, fecharam em 

queda de 0,04 dólar, a 45,05 dólares por barril. Já o petróleo dos EUA (WTI) recuou 0,07 dólar, 

para 42,97 dólares o barril. 

Ambos os valores de referência acumularam ganhos de cerca de 1,5% na semana, com o WTI 

avançando pela quarta semana consecutiva. As cotações chegaram a bater máximas de cinco 

meses durante a semana, à medida que produtores norte-americanos reduziam o bombeamento 

a níveis próximos dos verificados em 2005, na passagem do furacão Katrina, antes da chegada 

do Laura. 

"O mercado do petróleo foi caracterizado por firmes avanços no início da semana, com um 

prêmio considerável injetado no mercado antes do furacão Laura. Esse prêmio foi devolvido 

após a chegada do furacão, com a indicação de impactos limitados à produção 'offshore' e à 

atividade das refinarias", disse Jim Ritterbusch, presidente da Ritterbusch and Associates, 

citado pela Reuters. 

Em contraste com os mercados de acções, o petróleo tem passado por um período atipicamente 

longo de baixa volatilidade, conforme destacou o analista Eugen Weinberg, do Commerzbank. 

"Ele não reagiu nem ao dólar mais fraco. Não há impulso em nenhuma direção. Raramente há 

tão pouca volatilidade por um período tão longo, especialmente considerando a situação 

dinâmica nas frontes de demanda e oferta", afirmou Weinberg.  

 

Os Futuros do Petróleo subiram durante a sessão europeia 

 

Maputo, 30 de Agosto de 2020 - Na Bolsa Mercantil de Nova York, Os Futuros do Petróleo em 

Outubro foram negociados na entrega a US$ 43,02 por barril no momento da escrita, subindo 

0,05%. 

 

O Petróleo estava propenso a encontrar apoio em US$ 42,23 e resistência em US$ 43,78. 

 

O Índice Dólar Futuros, que acompanha o desempenho do dólar norte-americano em 

comparação com a cesta das seis principais moedas, registrou perdas 0,83% para negociação a 
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US$92,218. 

 

Em outra parte da ICE, O Petróleo Brent para entrega em Novembro registou perdas 0,02% 

para negociação a US$ 45,59 por barril, enquanto o spread entre O Petróleo Brent e O 

Petróleo ficaram a US$ 2,57 por barril nos contratos. 
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