Warszawa, 2021.02.25

Wzrosty cen ropy naftowej
Na rynku ropy naftowej wyraźnie dominuje strona popytowa. Obecne poziomy
są najwyższe od ponad 13 miesięcy, a dokładnie od pierwszej połowy stycznia
2020 roku, kiedy to notowania ropy naftowej ustanawiały lokalne szczyty.

Notowania cen ropy WTI, YTD, źródło: Teletarder.com

Notowania cen ropy Brent, YTD, źródło: Teletarder.com

Obecnie na tak duży optymizm na rynku ropy naftowej wpływa kilka czynników.
Najważniejszym z nich są informacje, które napłynęły z Teksasu, a które
pokazały, że tamtejsze mrozy znacząco obniżyły produkcję ropy w Stanach
Zjednoczonych. Według danych EIA (Energy Information Administration), w
poprzednim tygodniu produkcja ropy naftowej w USA spadła aż o 10%, co jest
największą tygodniową zniżką w historii. Dodatkowo, ilość przerobionej w
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rafineriach ropy naftowej spadła do najniższych poziomów od 2008 r. Problemy z
funkcjonowaniem firm z branży naftowej wynikały zarówno z uszkodzenia
infrastruktury przez mróz, jak również z przerw w dostawach prądu. Te ostatnie
uderzyły w miliony mieszkańców Teksasu.
Obecnie sytuacja w Teksasie zaczyna powoli wracać do normalności, jednak
obniżona produkcja oraz przerób ropy naftowej prawdopodobnie potrwają
nawet kilka tygodni, a to podtrzymuje zwyżkę notowań ropy naftowej.
Kolejną sprawą, która przekłada się na wzrost notowań ropy, są zapowiedzi
ostrożnego podnoszenia produkcji tego surowca przez kraje OPEC+. Obecne
ustalenia pozostaną w mocy do końca marca, ale już na początku przyszłego
miesiąca „rozszerzony” kartel zadecyduje o wysokości limitów produkcji ropy
naftowej począwszy od kwietnia.
Jak dotychczas, większość inwestorów oczekiwała umiarkowanego
podwyższenia limitów produkcji, jednak na globalnym rynku ropy naftowej
zaczęły pojawiać się spekulacje, że żadnych zmian nie będzie, a OPEC+
podtrzyma dotychczasowe limity. Gdyby tak się stało, to notowania ropy
naftowej rzeczywiście nie miałyby impulsu do zniżki, ponieważ do tej pory
głównym czynnikiem ograniczającym potencjał wzrostowy cen ropy naftowej
były oczekiwania istotnego zwiększenia produkcji ropy w ramach OPEC+.
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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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