Warszawa, 2021.03.09

Niespokojnie na rynku ropy naftowej
Ostatnie kilka sesji na rynku ropy naftowej przyniosło wyjątkowo dużą
zmienność notowań. Jeszcze pod koniec poprzedniego tygodnia dominowała
strona popytowa, która przyniosła trzy silnie wzrostowe sesje na rynku ropy
naftowej.
Wzrostowo rozpoczęła się również poniedziałkowa sesja, co poskutkowało
dotarciem notowań ropy gatunku Brent do poziomu aż 70 USD za baryłkę. Z
kolei cena ropy WTI dotarła do rejonu 67 USD za baryłkę. Jednak w późniejszych
godzinach notowania ropy naftowej znalazły się pod presją podaży. Ostatecznie
poniedziałkowa sesja zakończyła się na minusie.

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

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

SUPERFUND TFI S.A., INFOLINIA: +48 22 556 88 62, WWW.SUPERFUND.PL
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)

We wtorek również widzimy przewagę kupujących. Stronie popytowej na rynku
ropy naftowej sprzyja m.in. osłabiający się dolar, który był przez inwestorów na
rynku ropy ignorowany w poprzednim tygodniu.
Pozytywny wpływ na notowania ropy naftowej mają także informacje, które w
weekend napływały na ten rynek z Bliskiego Wschodu oraz z Chin.
Arabia Saudyjska w niedzielę poinformowała o ataku, jaki bojówki Huti z Jemenu
przeprowadziły na kilka placówek przemysłowych, powiązanych z wydobyciem,
przetwórstwem i transportem ropy naftowej, m.in. na rafinerię Ras Tanura. Nie
doszło jednak do żadnych istotnych uszkodzeń infrastruktury ani do uszczerbku
na czyimkolwiek zdrowiu, więc atak ten miał bardziej symboliczne niż realne
znaczenie.
Z kolei w Chinach w niedzielę pojawiły się zbiorcze dane dotyczące handlu
zagranicznego za styczeń i luty, które m.in. pokazały utrzymywanie się dużego
zapotrzebowania na ropę naftową w Chinach na początku bieżącego roku. W
styczniu i w lutym Chiny importowały prawie 90 mln ton ropy naftowej, czyli o
około 4% więcej niż w pierwszych dwóch miesiącach 2020 r. Te informacje
pozytywnie świadczą o stanie chińskiego popytu na ropę, biorąc pod uwagę
dynamiczny wzrost cen tego surowca w ostatnich miesiącach.
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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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