
Preço do petróleo bruto subiu na segunda-feira  

Os preços do petróleo bruto subiam na segunda-feira (17), à medida que novos dados económicos de 

todo o mundo sustentavam as expectativas de uma recuperação da procura - apesar do nervosismo 

sobre a disseminação de uma nova variante do vírus da covid-10, escreve hoje a Reuters.  

Na manhã de segunda-feira em Maputo, os futuros do petróleo dos EUA subiam 1,3%, a US$ 66,19 o 

barril, enquanto os futuros do Brent subiam 1%, a US$ 69,41 o barril.  

O petróleo permanece essencialmente entre US$ 65 e US$ 70 o barril, com o mercado tendo 

encontrado um amplo equilíbrio conforme a Opep e seus aliados abrem gradualmente as suas 

torneiras em resposta a uma recuperação económica global.   

No entanto, os ganhos de curto prazo foram facilitados pelos sinais de realização de lucros dos agentes 

financeiros na semana passada.   

Os dados da CFTC divulgados na sexta-feira mostraram que fundos de hedge e outros gestores 

venderam o equivalente a 31 milhões de barris nos seis principais contratos de futuros e opções na 

semana terminada em 11 de maio. Eles haviam comprado 102 milhões de barris acumulados nas 

quatro semanas anteriores.  

Os dados publicados durante a noite, entretanto, mostraram que as refinarias chinesas continuaram 

a operar a uma taxa média de produção diária de mais de 14 milhões de barris por dia, garantindo ao 

mercado que o segundo maior consumidor de petróleo do mundo continua saudável - mesmo que os 

ganhos na produção industrial estejam desacelerando na comparação anual.  

Enquanto isso, na Europa, o Reino Unido deu seu maior passo em direção à normalidade económica 

ao suspender ou relaxar uma ampla faixa de restrições aos negócios e às atividades sociais na 

Inglaterra.   

O fim da proibição de viagens internacionais não essenciais faz parte desse pacote de medidas, o que 

deve ajudar a restaurar a procura por combustível de aviação numa região onde ela ainda é tímida. 


