Warszawa, 2021.02.18

Mróz w Teksasie sprzyja zwyżkom cen ropy
naftowej
Notowania ropy naftowej nie zatrzymują zwyżek. Cena tego surowca w USA w
czwartek rano dotarła do okolic 61,60 USD za baryłkę, a ceny ropy Brent
pozostają na jeszcze wyższych poziomach, oscylując już w okolicach 65 USD za
baryłkę.

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

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

Jedną z przyczyn kontynuacji zwyżek cen ropy naftowej jest nieoczekiwana fala
mrozów w południowej części Stanów Zjednoczonych. Stan Teksas, kluczowy z
punktu wydobycia ropy naftowej w USA oraz przetwórstwa surowca w
rafineriach, został wręcz sparaliżowany przez niskie temperatury powietrza.
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Sytuacja okazała się trudniejsza niż na początku sądzono, ponieważ w Teksasie
mrozy są rzadkością, a tamtejsze firmy z branży naftowej nie były przygotowane
na tak niskie temperatury. Część infrastruktury została uszkodzona, a
dodatkowym ciosem w działalność firm jest powszechny w ostatnich dniach
brak prądu. Sytuacja ta oczywiście jest przejściowa, jednak naprawianie strat i
powrót do normalnej aktywności sektora naftowego może potrwać nawet parę
tygodni i przełożyć się istotnie na amerykańską produkcję ropy naftowej oraz
paliw.
Dodatkowym wsparciem dla notowań ropy naftowej wczoraj okazały się dane
zaprezentowane przez Amerykański Instytut Paliw, dotyczące zapasów ropy. W
raporcie, który opublikowany został z jednodniowym opóźnieniem wynikającym
z poniedziałkowego Dnia Prezydenta w USA, podano, że w poprzednim tygodniu
zapasy ropy naftowej w Stanach Zjednoczonych spadły o 5,8 mln baryłek. To
znacznie większa zniżka niż oczekiwano, ponieważ spodziewano się spadku
zapasów o około 2 mln baryłek. Jest to także już kolejna wyraźna zniżka zapasów
w ostatnich tygodniach.
Na rynku ropy naftowej istotne pozostaną doniesienia z Teksasu oraz raport
dotyczący zapasów paliw Departamentu Energii. Jednak w perspektywie
najbliższych tygodni kluczowa będzie przede wszystkim reakcja państw OPEC+
na postępujące zwyżki cen ropy naftowej. Nadal najważniejszym wsparciem dla
cen ropy jest bowiem porozumienie naftowe OPEC+, a zwłaszcza działania Arabii
Saudyjskiej, która wykazuje największą elastyczność dotyczącą wydobycia ropy
naftowej.
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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.
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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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