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Stabilizacja cen ropy po decyzji OPEC
W środowe popołudnie nastąpiło lekkie tąpnięcie notowań czarnego złota
wywołane decyzją kartelu OPEC+, by już kilka godzin później niemalże powrócić
do wcześniejszych poziomów. W czwartek rano kontrakty na ropę nieznacznie
traciły – cena West Texas Intermediate na giełdzie paliw NYMEX spadła do
poziomu 68,50 dolarów za baryłkę, z kolei notowane na londyńskiej giełdzie
paliw ICE Futures Europe kontrakty na baryłkę brent wyceniane były po 71,50
dolarów.

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

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

W środę odbyło się spotkanie, podczas którego kraje zrzeszone w organizacji
OPEC wraz z innymi wiodącymi światowymi producentami ropy naftowej
dyskutowali na temat dalszych ustaleń dotyczących podaży surowca. Ich celem
jest prowadzenie odpowiedniej polityki jego wydobycia, która nie wpłynie
negatywnie na budżety tych państw i jednocześnie utrzyma ceny ropy w ryzach.
Podtrzymane zostały decyzje podjęte na wcześniejszych spotkaniach – każdego
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kolejnego miesiąca produkcja ma wzrastać łącznie o 400 tys. baryłek dziennie.
Przedstawiciele OPEC+ poinformowali w oświadczeniu, że nadal dostrzegają
niepewność związaną z pandemią COVID-19, jednak fundamenty rynkowe są
coraz solidniejsze i widać szanse na ożywienie światowej gospodarki.
Tymczasem w Zatoce Meksykańskiej trwa przywracanie działalności platform
wiertniczych po huraganie Ida, który był jednym z najsilniejszych huraganów
jakie kiedykolwiek nawiedziły Stany Zjednoczone. Pierwsze doniesienia zza
oceanu wskazują, że producentom ropy udało się uniknąć poważnych
uszkodzeń, a przywrócenie pełnych zdolności produkcyjnych w tym regionie ma
potrwać kilka tygodni.
Amerykański Departament Energii poinformował w środę, że zapasy ropy
naftowej spadły w ubiegłym tygodniu o prawie 7,2 mln baryłek, wobec
oczekiwań spadku o niespełna 3 mln baryłek. Obecnie zapasy czarnego złota w
USA wynoszą 425 mln baryłek i są na najniższym poziomie od blisko dwóch lat.
.
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Superfund TFI S.A. zarejestrowane w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Sąd Rejonowy
dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000234965.
NIP 1070002513, REGON 140147499, wysokość kapitału zakładowego 2 210 000 złotych (wpłacony w całości).
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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