Warszawa 2021.09.28

Cena ropy naftowej na tegorocznych
szczytach
W ostatnich dniach emocje inwestorów na rynkach surowcowych są nieustannie
podsycane przez wydarzenia na rynkach paliw. Najbardziej przyciąga uwagę
aktualna sytuacja w Wielkiej Brytanii, gdzie ze względu na niedostatek
kierowców po Brexicie, zapanował chaos w łańcuchach dostaw paliw do stacji
benzynowych. W konsekwencji, przez kilka ostatnich dni przy wielu stacjach
ustawiały się gigantyczne kolejki, które szybko doprowadziły do wyczerpania się
zapasów i zamknięcia stacji.
Sytuacja w Wielkiej Brytanii w dużym stopniu wynika z Brexitu, ale nie oznacza
to, że w pozostałych krajach jest spokojnie. Na rynku ropy naftowej pojawiła się
duża presja na wzrost cen tego surowca, wynikająca z kilku głównych
czynników.
Jednym z impulsów do wzrostu cen ropy naftowej były niedawne huragany w
Stanach Zjednoczonych, które doprowadziły do zamknięcia wielu platform
wiertniczych w rejonie Zatoki Meksykańskiej. Do dzisiaj wiele z nich nie
powróciło do pełnej sprawności, co oznacza obniżenie wydobycia ropy naftowej
w USA przez wiele tygodni.
Problemy z produkcją ropy mają także niektóre kraje OPEC. Chodzi przede
wszystkim o kraje afrykańskie, takie jak Nigeria oraz Angola, które zmagają się z
problemami z przestarzałą infrastrukturą wydobywczą.
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Tymczasem popyt na ropę naftową utrzymuje się na wysokim poziomie, przede
wszystkim ze względu na brak istotnych nowych restrykcji pandemicznych oraz
stopniowe znoszenie dotychczasowych restrykcji w niektórych krajach. Sytuacja
powoli stabilizuje się zwłaszcza w Azji, gdzie w ostatnich miesiącach problemy z
pandemią dawały o sobie znać wyjątkowo dotkliwie.
Warto także zaznaczyć, że presja na wzrost cen ropy naftowej ma również
powiązanie z drożejącym gazem ziemnym, zarówno w Europie, jak i na całym
świecie. Notowania gazu ziemnego w Stanach Zjednoczonych dotarły do
najwyższych poziomów od 2014 roku, co sprawiło, że wiele firm i zakładów
zaczęło poszukiwać alternatywnych źródeł energii, z ropą naftową włącznie...
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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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