Warszawa, 2021.04.23

OPEC i Ameryka – czy będzie spięcie?
W minionym tygodniu na rynku ropy naftowej przewagę z powrotem przejęła
strona podażowa. Ceny ropy naftowej oddały większość zwyżek z
wcześniejszego tygodnia. Negatywnie na ceny surowca wpłynęła przede
wszystkim trudna sytuacja pandemiczna w Azji, a dodatkowo do zniżek
przyczynił się wzrost zapasów ropy naftowej w Stanach Zjednoczonych.

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

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

Tymczasem z ciekawym rozwojem wydarzeń mamy w kwestii NOPEC, czyli
amerykańskiej ustawy skierowanej przeciwko kartelowi OPEC. Ustawa,
zaproponowana przez Republikanina, Steve Chabota, została w poprzednim
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tygodniu przegłosowana w Komisji Sądownictwa Izby Reprezentantów Stanów
Zjednoczonych, co otworzyło jej drogę do dalszych głosowań w Kongresie.
NOPEC zakłada możliwość pozwów sądowych skierowanych przeciwko OPEC,
dotyczących zawyżania cen ropy naftowej na światowym rynku przez działania
kartelu. Chociaż droga do przegłosowania ustawy jest jeszcze daleka, to
przyciągnęła ona uwagę Sekretarza Generalnego OPEC, który zagroził, że
stawianie sprawy na ostrzu noża przez Amerykanów zagrozi relacjom
dyplomatycznym pomiędzy USA a wieloma krajami należącymi do OPEC. W grę
wchodziłoby nawet wzajemne zamrażanie aktywów, zarówno państwowych, jak
i prywatnych.
I chociażby z powyższej przyczyny ustanowienie tej ustawy wydaje się mało
prawdopodobne, ponieważ USA nie będą chciały utracić wpływów na Bliskim
Wschodzie. Szczególnie u najważniejszego sojusznika USA w tym rejonie, Arabii
Saudyjskiej, która jest nieformalnym liderem OPEC.
.
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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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