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Nad USA nadciąga huragan Nicholas
Przełom sierpnia i września na rynku ropy naftowej był szczególnie intensywnym
czasem w Stanach Zjednoczonych. Huragan Ida, który przeszedł nad wschodnią
częścią USA, przyniósł największe zniszczenia od kilkunastu lat i na wiele dni
sparaliżował amerykański sektor naftowy.
W poprzednim tygodniu amerykańskie rafinerie, z których większość jest
zlokalizowana w stanie Luizjana, zaczęły już powracać do podwyższonej
aktywności. Sytuacja jednak wygląda znacznie gorzej w przypadku wydobycia
ropy naftowej spod dna morskiego na platformach offshore. Spółka Royal Dutch
Shell już kilka dni temu ostrzegała, że powrót do „normalności” po huraganie Ida
może potrwać wiele tygodni. Jak dotychczas, na platformach wiertniczych
wznowione zostało jedynie około połowy utraconej ze względu na huragan
produkcji ropy naftowej w rejonie Zatoki Meksykańskiej.
Tymczasem huragany nadal przypominają o sobie w amerykańskim sektorze
naftowym. Zaledwie dwa tygodnie po uderzeniu huraganu Ida, nad te rejony
nadciąga huragan Nicholas. Ma on uderzyć najmocniej w Teksasie i przynieść
zarówno silne wiatry, jak i możliwe podtopienia. Co prawda Nicholas
najprawdopodobniej nie będzie tak niszczycielski jak Ida, ale i tak doprowadził
on do wznowienia ewakuacji pracowników z tych platform wiertniczych, jak
również do wstrzymania ruchu w porcie w Houston, kluczowego z punktu
widzenia eksportu ropy naftowej i paliw z USA.
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Notowania cen ropy WTI, YTD, źródło: baha.com

Zagrożenie kolejnym huraganem to czynnik, który pozytywnie wpływa na ceny
ropy naftowej. W ostatnich dniach notowania ropy rosną. W przypadku ropy
naftowej WTI, znajdują się one obecnie w okolicach 71 USD za baryłkę, a w
przypadku ropy naftowej Brent, mamy do czynienia z rejonami 74 USD za
baryłkę. Dla obu rodzajów ropy naftowej, jest to najwyższy poziom cen od
pierwszych dni sierpnia bieżącego roku, a więc od ponad miesiąca.

Paweł Grubiak
Prezes Zarządu
Doradca Inwestycyjny
w Superfund TFI

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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