Warszawa, 2021.03.04

Wyjątkowo duże zmiany zapasów
paliw w USA
Po kilku spadkowych sesjach, notowania ropy naftowej w środę odbiły w górę.
Niewątpliwie centralnym punktem poprawy nastrojów był raport Departamentu
Energii USA na temat amerykańskich zapasów paliw w poprzednim tygodniu.
Odczyty pokazały bowiem ogromne zmiany zapasów zarówno samej ropy
naftowej, jak i produktów ropopochodnych.
Według danych departamentu, zapasy ropy naftowej w USA w poprzednim
tygodniu wzrosły o 21,56 mln baryłek. Była to największa jednotygodniowa
zwyżka w historii. Oczekiwania rynkowe zakładały zniżkę zapasów, aczkolwiek
nie do końca, ponieważ już we wtorek Amerykański Instytut Paliw oszacował, że
w poprzednim tygodniu zapasy ropy w USA wzrosły o ponad 7 mln baryłek.
Mimo że już te szacunki pokazywały duży wzrost zapasów, to i tak nie zbliżyły się
nawet do ostatecznego odczytu.
Jednocześnie, Departament Energii pokazał bardzo wyraźne ubiegłotygodniowe
spadki zapasów benzyny oraz destylatów. Zapasy benzyny zniżkowały o 13,62
mln baryłek, a zapasy destylatów o 9,72 mln baryłek. W obu przypadkach
oczekiwane były znacznie mniejsze zniżki.
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Co prawda dane z raportu mocno rozminęły się z oficjalnymi prognozami
rynkowymi, jednak i tak nie były one dla inwestorów dużym zaskoczeniem,
ponieważ wyjątkowe odczyty były wywołane równie wyjątkową sytuacją na
amerykańskim rynku ropy naftowej, związane z niedawnymi mrozami w
Teksasie. Uderzenie zimy w tym stanie doprowadziło do zastojów w rafineriach,
co przełożyło się na mniejszy popyt na ropę naftową i wzrost jej zapasów, a
jednocześnie na mniejszą produkcję benzyny i destylatów, co poskutkowało
skurczeniem się ich zapasów.
Tymczasem końcówka bieżącego tygodnia będzie upływać pod znakiem
rozpoczynającego się w czwartek spotkania państw OPEC+ oraz decyzji na temat
limitów produkcji w ramach porozumienia naftowego.
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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