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Czy cena ropy powróci do zwyżek?
Notowania ropy naftowej rozpoczęły bieżący tydzień od zwyżki. Cena „czarnego
złota” dotarła wtedy do okolic tegorocznych rekordów. W przypadku ropy
naftowej WTI, poniedziałkowe zamknięcie ukształtowało się wyraźnie powyżej
66 USD za baryłkę, z kolei na rynku ropy Brent wyniosło ono około 69,50 USD za
baryłkę. Następnego dnia ceny ropy naftowej Brent przystąpiły do ataku na
tegoroczne maksima, a jednocześnie na ważny poziom psychologiczny, czyli
barierę na poziomie 70 USD za baryłkę.
Pierwsza popandemiczna próba pokonania tego oporu miała miejsce w marcu
bieżącego roku. O ile poziomy przewyższające 70 USD za baryłkę już się wtedy
pojawiały, to cenom ropy nie udało się wypracować ani jednego zamknięcia sesji
powyżej tego poziomu. Podobnie było i tym razem: w bieżącym tygodniu cena
ropy Brent na chwilę znalazła się powyżej 70 USD za baryłkę, ale wywołało to
zdecydowaną kontrę sprzedających. Ostatecznie cena ropy zdecydowanie
spadły.
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Zniżki prawdopodobnie byłyby jeszcze większe, gdyby nie dość dobre dane,
zaprezentowane przez Departament Energii USA, dotyczące zapasów paliw w
tym kraju. Departament co prawda podał, że w poprzednim tygodniu zapasy
ropy w USA zwyżkowały o 1,32 mln baryłek, jednak i tak była to mniejsza zwyżka
niż oczekiwano na rynku (spodziewano się wzrostu o 1,6 mln baryłek). Poza tym,
pozytywną wiadomością w raporcie był większy od oczekiwań spadek zapasów
benzyny i destylatów. Zwłaszcza spadek zapasów benzyny jest ważny, ponieważ
pokazuje on, że popyt na paliwa w sezonie wiosenno-letnim w USA jednak
ożywa.
Jednak na rynku ropy naftowej presja na spadek cen się utrzymuje. Wynika to
przede wszystkim z sytuacji w Azji. Wzrost liczby zakażeń w Indiach oraz
pojawianie się nowych mutacji także w innych krajach azjatyckich budzi
wątpliwości co do szybkiego znoszenia restrykcji. Ten efekt częściowo jest
łagodzony przez większy optymizm w Europie, ale i tu pojawia się niepewność
co do sytuacji w drugiej połowie roku.
.
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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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