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Stabilny początek tygodnia na notowaniach
ropy
Trwający tydzień rozpoczęliśmy od stabilizacji cen czarnego złota po
zeszłotygodniowych dynamicznych wzrostach. Pomimo zwyżek cen, sierpień
okazał się najsłabszym miesiącem dla notowań ropy naftowej w tym roku. We
wtorkowy poranek kontrakty na brent na londyńskiej giełdzie paliw ICE Futures
Europe są wyceniane po 72,20 dolarów za baryłkę, z kolei notowane na giełdzie
paliw NYMEX kontrakty na baryłkę ropy West Texas Intermediate kosztują 69,10
dolarów za baryłkę.

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

Notowania cen ropy WTI, YTD, źródło: baha.com
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Za oceanem trwa szacowanie strat po przejściu huraganu Ida, który osłabł
ostatniej doby i obecnie jest już nazywany burzą tropikalną. Był to jeden z
najsilniejszych huraganów, które kiedykolwiek nawiedziły Stany Zjednoczone –
szalejący w niedzielę nad Luizjaną wiatr osiągał prędkość nawet ponad 250
km/h. Na trasie żywiołu znalazło się wiele znajdujących się w Zatoce
Meksykańskiej platform wiertniczych, a także znajdujących się przy wybrzeżu
rafinerii. Według informacji amerykańskich regulatorów, w niedzielę ponad 95%
zakładów zajmujących się produkcją ropy w tym regionie zostało zamkniętych.
Oczekuje się jednak, że producenci ropy w Zatoce Meksykańskiej będą
stopniowo wznawiać działalność w najbliższych dniach i podaż surowca z tego
regionu powróci do normy.
Tymczasem pierwszego dnia września, ma dojść do spotkania krajów
zrzeszonych w kartelu OPEC+. Jego celem będzie omówienie sytuacji na rynku
ropy oraz jego perspektyw w obliczu postępowania kolejnej fali pandemii
COVID-19. Obecny kompromis największych producentów czarnego złota
zakłada zwiększanie podaży ropy o 400 tys. baryłek dziennie w miesięcznych
zwyżkach począwszy od sierpnia br. do końca 2022 r. Część ekspertów
spodziewa się jednak rewizji ustaleń z czerwca ze względu na niższy niż
wcześniej oczekiwano wzrost popytu m.in. w krajach Azji.
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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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