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Саудијски нафтни гигант Сауди Арамко пријавио је данас пад нето добити од 73,4 одсто
у другом кварталу 2020. у односу на претходну годину због урушавања цена нафте
изазване пандемијом.

  

  

Та јавна фирма је објавила да јој је нето добит 6,6 млијарди долара за период апри-јун
2020, док је у исто време прошле године била 24,7 милијарди долара.

  

"Турбуленције повезане са смањењем тражње и падом цена нафте одражавају наше
резултате у другом тромесечју", рекао је генерални директор компаније Амин Насер.

  

Нето добит "Сауди Арамка" у првој половини ове године опала је за 50 одсто, на 23,2
милијарде долара у односу на 46,9 милијарди долара у истом периоду прошле године,
навела је компанија.
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Приходи од нафте у Саудијској Арабији, највећем извознику те сировине у свету, тешко
су погодјени дуплим шоком пада цена због трговинског рата пре пандемије и великим
смањенем производње потом.

  

Цене нафте су у априлу и мају достигле најнижи ниво за неколико деценија: испод 20
долара по барелу, због пада тражње изазваног пандемијом новог корона вируса.

  

Цене су се попеле на око 44 долара за барел када је неколико земаља производјача
нафте из картела Опек-а прихватило да смањи производњу.

  

Саудијска прозводња нафте пала је на 7,5 милиона барела дневно у јуну, док је просека
прошле године био 10 милиона.

  

Упркос свему компанија "Сауди Арамко" ће поделити 18,75 милијарди долара дивиденди
за друго тромесечје, пошто је обећала да ће током пет година годишње делити бар 75
милијарди долара дивиденди, рекао је Насер.

  

"Сауди Арамко" је први пут котиран на саудијској берзи у децембру, што је највећи
улазак на берзу на свету: компанија је тада добила 29,4 милијарди долара продајом 1,7
одсто акција.

  

"Сауди Арамку" је место најскупље компаније на свету изгубио прошле недеље када је
капитализација америчког "Епла" достигла 1.900 милијарди долара, док је вредност
саудијске фирме 1,760 милијарди.

  

(Бета)
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