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Wyraźny spadek zapasów ropy naftowej w USA
Na rynku ropy naftowej nadal istotną przewagę ma strona popytowa. Ceny tego
surowca w bieżący tygodniu rosną i znajdują się obecnie na dobrej drodze do
wypracowania już piątej z rzędu tygodniowej zwyżki.
Wczoraj ceny ropy naftowej zaatakowały nowe tegoroczne (i kilkuletnie)
maksima, jednak nie utrzymały dużej zwyżki i zakończyły wczorajszą sesję tylko
na symbolicznym plusie. Warto jednak zaznaczyć, że po raz pierwszy od 2018
roku ceny ropy WTI sięgnęły poziomu 74 USD za baryłkę, z kolei notowania ropy
Brent wzbiły się prawie do poziomu 76 USD za baryłkę.

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

Notowania cen ropy WTI, YTD, źródło: baha.com
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Stronie popytowej na rynku ropy naftowej sprzyjały informacje zawarte w
raportach dotyczących zapasów ropy naftowej w Stanach Zjednoczonych.
Pierwszy z nich pojawiły się we wtorek i był opublikowany przez Amerykański
Instytut Paliw (API – American Petroleum Institute). Podał on, że w poprzednim
tygodniu zapasy ropy naftowej w USA spadły o 7,2 mln baryłek. Była to dwa razy
większa zwyżka niż zakładano jeszcze na początku bieżącego tygodnia:
spodziewano się bowiem zniżki o 3,5 mln baryłek.
Z kolei wczoraj ten odczyt potwierdził Departament Energii USA, który podał, że
w poprzednim tygodniu zapasy ropy naftowej w USA spadły o 7,61 mln baryłek,
czyli nawet o więcej niż wcześniej szacował API. Pozytywnym akcentem w tym
raporcie były także informacje dotyczące spadku zapasów benzyny o 2,93 mln
baryłek przy oczekiwaniach ich wzrostu o 700 tysięcy baryłek. Jedynie zapasy
destylatów zwyżkowały o 1,75 mln baryłek, podczas gdy spodziewano się ich
mniejszego wzrostu, o milion baryłek.
Dla inwestorów kluczowy jest przede wszystkim fakt, że zapasy ropy naftowej w
Stanach Zjednoczonych faktycznie zaczęły spadać w szybszym tempie. Jest to
wynik zgodny z oczekiwaniami, które zakładały, że sezon letnich wyjazdów
przyczyni się do zwiększonego popytu na paliwa, a to z kolei będzie wspierać
zwyżkę notowań ropy naftowej na światowym rynku (a zwłaszcza cen ropy WTI
na amerykańskim rynku).
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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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