Warszawa 2021.08.18

Seria zniżek na rynku ropy naftowej
Początek bieżącego tygodnia był szczególnie emocjonujący, jednak głównie
pod kątem wydarzeń politycznych na świecie, a dokładniej przejęcia przez
Talibów stolicy Afganistanu. O ile to dramatyczne wydarzenie rozbudziło reakcję
dyplomatów z całego świata, to nie odbiło się ono istotnie na sytuacji na rynkach
finansowych. Pozostało ono bez echa także na rynku ropy naftowej. Afganistan
posiada co prawda pewne zasoby tego surowca, ale od wielu lat nie liczy się na
arenie międzynarodowej pod kątem produkcji.
W tym tygodniu cena ropy naftowej znajduje się pod presją sprzedających. W
trakcie poniedziałkowej sesji, notowania ropy gatunku Brent zeszły nawet do
okolic 68 USD za baryłkę, a ceny ropy gatunku WTI spadły nawet poniżej 66
USD za baryłkę. Dopiero w późniejszych godzinach zniżki te zostały częściowo
odrobione.

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

Notowania cen ropy WTI, YTD, źródło: baha.com
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W ostatnich tygodniach pojawiało się na rynku ropy naftowej coraz więcej
pesymizmu. Na przełomie poprzedniego i bieżącego tygodnia pretekstem do
utrzymywania się presji spadkowej na tym rynku była sytuacja w Stanach
Zjednoczonych oraz Chinach, czyli krajach będących największymi
konsumentami ropy naftowej.
W piątek w USA negatywnie zaskoczył odczyt indeksu Uniwersytetu Michigan,
co rozbudziło obawy dotyczące nastrojów konsumentów amerykańskich, także
w kontekście ich popytu na paliwa czy ogólnie ich skłonności do konsumpcji. Z
kolei w poniedziałek rozczarowały dane makro z Chin za lipiec, pokazujące
mniejszą od oczekiwań dynamikę produkcji przemysłowej czy sprzedaży
detalicznej.
W przypadku obu krajów, uzasadnione są obawy o spadek popytu wynikający z
sytuacji pandemicznej. W Chinach ostatnie tygodnie były pod tym kątem trudne,
a ze względu na rosnącą liczbę zakażeń wprowadzane były na nowo restrykcje.
Z kolei w Stanach Zjednoczonych sytuacja nadal jest opanowana, jednak nie
brakuje obaw, że kolejna fala pandemii przynajmniej w pewnym stopniu
ograniczy wzrost gospodarczy w kolejnych tygodniach i miesiącach.
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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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