Warszawa, 2021.02.04

Ropa naftowa najdroższa od roku
Początek lutego na globalnych rynkach surowcowych jest interesujący. Mamy
do czynienia nie tylko z dużą zmiennością na rynkach metali szlachetnych, ze
srebrem na czele, ale także z dynamicznymi zwyżkami notowań ropy naftowej.
Od początku lutego ceny ropy naftowej rosły o około 2% każdego dnia.
Obecnie notowania ropy naftowej gatunku WTI przekroczyły poziom 56 USD za
baryłkę po raz pierwszy od połowy stycznia 2020 roku. Z kolei ceny ropy Brent
znajdują się w granicach 59 USD za baryłkę, co oznacza najwyższe poziomy od
połowy lutego poprzedniego roku. W obu przypadkach, mówimy więc o
najwyższych cenach ropy naftowej od około roku.

Notowania cen ropy Brent, 1Y, źródło: Teletrader.com

Notowania cen ropy WTI, 1Y, źródło: Teletrader.com

Największym wsparciem dla notowań ropy w ostatnich dniach są działania
państw OPEC+. Producenci ropy naftowej w tzw. rozszerzonym kartelu OPEC
zadecydowali o przedłużeniu cięć produkcji ropy naftowej w lutym i w marcu,
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nie dokonując na razie żadnych modyfikacji. Dodatkowo, ogromne cięcia
wydobycia, wynoszące nadprogramowe milion baryłek dziennie, wprowadziła
od lutego Arabia Saudyjska.
Przedłużenie dużych cięć produkcji ropy naftowej przez OPEC+ ma pozytywny
wpływ na ceny zwłaszcza w połączeniu z informacjami, które napływały ostatnio
ze Stanów Zjednoczonych. Chodzi o kolejny spadek zapasów ropy naftowej w
tym kraju, pokazywany przez raporty Amerykańskiego Instytutu Paliw i
Departamentu Energii USA. Powyższe połączone informacje mogą przyczynić
się do spadku globalnych zapasów ropy naftowej i zbliżenia się do zbilansowania
tego rynku.
Na razie popyt na ropę naftową na świecie nadal jest obniżony ze względu na
przedłużone restrykcje związane z pandemią w wielu krajach świata. Nowe
mutacje koronawirusa oraz niepewność dotycząca tempa podawania
szczepionek i ich skuteczności sprawiają, że w perspektywie kilku miesięcy
wielkość popytu na ropę naftową cechuje się dużą nieprzewidywalnością.
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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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