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Zapasy ropy naftowej w USA mocno w dół
Wczorajsza sesja na rynku ropy naftowej upłynęła pod znakiem wyczekiwania i
późniejszej reakcji na dane dotyczące zapasów ropy naftowej w Stanach
Zjednoczonych. Dane te obejmowały bowiem pierwszy oficjalny tydzień sezonu
letnich wyjazdów w USA, tradycyjnie rozpoczynanego w Memorial Day.
Jeszcze we wtorek swoje dane dotyczące zapasów ropy naftowej
zaprezentował Amerykański Instytut Paliw (American Petroleum Institute, API).
Instytucja ta podała, że w poprzednim tygodniu zapasy ropy naftowej w USA
spadły o 2,11 mln baryłek, co było raczej rozczarowującym wynikiem, biorąc pod
uwagę, że oczekiwano spadku zapasów o 3,6 mln baryłek.
Raport Departamentu Energii USA pojawia się dzień po publikacji API.
Departament ma dostęp do większej ilości danych, więc jego wyliczenia są
bardziej precyzyjne niż te podawane dzień wcześniej przez instytut. Dlatego
właśnie wśród inwestorów to raport departamentu był wyczekiwany bardziej.
Wczoraj raport ten przedstawił dane, które tylko na pierwszy rzut oka były
optymistyczne. Według Departamentu Energii, w poprzednim tygodniu zapasy
ropy naftowej w USA spadły o 5,24 mln baryłek. To większy od oczekiwań
spadek, jednak nie wynikał on ze zwiększonego popytu na paliwa w USA. Widać
to po pozostałych danych: zapasy benzyny w USA w poprzednim tygodniu
wzrosły aż o 7,05 mln baryłek, podczas gdy oczekiwano ich zwyżki o 0,9 mln
baryłek. Z kolei zapasy destylatów wzrosły o 4,41 mln baryłek przy
oczekiwaniach zwyżki o 1,6 mln baryłek.
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Powyższe dane pokazują, że tegoroczny sezon letnich wyjazdów Amerykanów
rozpoczął się spokojnie, a wyraźnej zwyżki popytu na paliwa nie widać. Z tej
przyczyny, po publikacji raportu notowania ropy naftowej spadły. Nie była to
jednak duża zniżka, ponieważ stłumiony popyt może okazać się tylko
przejściowy. Inwestorzy będą teraz wyczekiwać na kolejne dane dotyczące
popytu na paliwa, które pokażą już pełniejszy obraz sytuacji.
W tym roku dane dotyczące zapasów paliw w Stanach Zjednoczonych będą
szczególnie istotne dla inwestorów, ponieważ obserwowany ostatnio optymizm
na rynku ropy wynika właśnie z oczekiwań dużego popytu na paliwa w okresie
letnim, po zniesieniu pandemicznych restrykcji.
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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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