Warszawa, 2021.02.16

Wzrost cen ropy na fali optymizmu
i wydarzeń na Bliskim Wschodzie
W ostatnich dniach sytuacja na globalnych rynkach finansowych jest niezwykle
interesująca. Dobra passa nie opuszcza strony popytowej na rynkach surowców.
Ostatnie dni były okresem imponujących zwyżek cen ropy naftowej, jak również
wielu metali przemysłowych, w tym wszechobecnej w globalnej gospodarce
miedzi. Rosły także notowania metali szlachetnych, przy czym prym nieustannie
wiedzie platyna, wzbijająca się na wieloletnie maksima.
Na szczególną uwagę zasługuje sytuacja na rynku ropy naftowej, ponieważ
zwyżka notowań jest tam wyjątkowo duża, nawet mimo problemów, z jakimi
zmaga się ten rynek już od dłuższego czasu. Najważniejszym z nich jest
oczywiście wysoki poziom zapasów, który wynika z gwałtownego spadku
popytu na ropę naftową na świecie na skutek restrykcji wywołanych pandemią.
Jednak producenci ropy naftowej dwoją się i troją, aby ten efekt zniwelować i są
w tym skuteczni. Duże ograniczenie produkcji ropy naftowej przez OPEC+, a
zwłaszcza przez Arabię Saudyjską, było siłą napędową wzrostów cen ropy
naftowej w lutym. Obecnie notowania ropy naftowej Brent przekraczają poziom
63 USD za baryłkę, a notowania amerykańskiej ropy naftowej w bieżącym
tygodniu przekroczyły barierę 60 USD za baryłkę.
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Notowania cen ropy WTI, YTD, źródło: Teletrader.com

Jednak dynamiczne wzrosty cen ropy naftowej to nie tylko zasługa
porozumienia OPEC+. Na Bliskim Wschodzie w ostatnich dniach było
niespokojnie również z innego powodu: nawracających napięć na linii Arabia
Saudyjska – Iran. Wszystko za sprawą konfliktu w Jemenie i zestrzelenia przez
koalicjantów popieranych przez Arabię Saudyjską drona z ładunkiem
wybuchowym, stworzonego przez jemeńską opozycję, popieraną przez Iran.
Konflikt w Jemenie od kilku lat jest uznawany za starcie nie tyle lokalnych sił, co
właśnie dwóch ważnych krajów rejonu Zatoki Perskiej, czyli Arabii Saudyjskiej i
Iranu. Nowe informacje na ten temat nie są przełomowe, ale stanowią
przypomnienie o tym, że nawet jeśli świat zmaga się obecnie z globalnym
problemem, jakim jest pandemia, to lokalne konflikty nadal trwają.
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Superfund TFI S.A. zarejestrowane w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Sąd Rejonowy
dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000234965.
NIP 1070002513, REGON 140147499, wysokość kapitału zakładowego 2 210 000 złotych (wpłacony w całości).
Zastrzeżenie: Superfund Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działa na podstawie zezwolenia
DFI/W/4030-31-1-4729/2005, udzielonego przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (obecnie Komisja
Nadzoru Finansowego) w dniu 25 października 2005r. Przedstawiane informacje mają charakter poglądowy i
mają umożliwić polskiemu odbiorcy bliższe zapoznanie się z efektami stosowania strategii inwestycyjnych
opracowanych przez Superfund i stosowanych w produktach finansowych oferowanych na różnych rynkach
finansowych na świecie. Szczegółowe informacje związane z uczestnictwem w funduszach, w tym w
szczególności: polityka inwestycyjna, opis czynników ryzyka, zasady zbywania i odkupywania jednostek
uczestnictwa, prawa uczestników, informacje o podmiotach prowadzących dystrybucję jednostek
uczestnictwa, zawarte zostały w prospektach informacyjnych funduszy, które są dokumentami opracowanymi
przez Towarzystwo i publicznie dostępnymi na stronie internetowej (www.superfund.pl), jak również u
dystrybutorów jednostek uczestnictwa oraz bezpośrednio w siedzibie Towarzystwa. Towarzystwo zwraca
uwagę, że jakiekolwiek dane finansowe przedstawione w niniejszej informacji nie stanowią gwarancji
osiągnięcia podobnych w przyszłości. Historyczne dane dotyczące wypracowanych stóp zwrotu nie mogą
stanowić podstawy do wyciągania wniosków, co do kształtowania się dynamiki ich wzrostu w przyszłości.
Wartość inwestycji oraz osiąganego z niej przychodu może ulegać znacznym wahaniom i nie jest w żaden
sposób gwarantowana. Towarzystwo zachęca do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami finansowymi
oraz prawnymi, które zawarte zostały w prospektach informacyjnych funduszy.
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