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Spadek zapasów ropy i oczekiwanie na OPEC+
Bieżący tydzień na rynku ropy naftowej jest nerwowy. Rozpoczął się on wyraźną
zniżką notowań tego surowca w poniedziałek, na skutek obaw dotyczących
nowego wariantu koronawirusa i jego możliwego wpływu na popyt na paliwa.
Jednak w późniejszych dniach notowania ropy naftowej próbowały, i nadal
próbują, odrobić poniedziałkowe straty i zakończyć ten tydzień neutralnie lub
nawet na plusie.
Sytuacja na rynku ropy naftowej pokazuje jednak, że nastroje nie są tak
optymistyczne jak wcześniej, właśnie ze względu na niepewność dotyczącą
pandemii. Ze względu na nią, istnieje rozbieżność pomiędzy krótkoterminowymi
a długoterminowymi oczekiwaniami dotyczącymi popytu i podaży na rynku ropy.
W krótkoterminowej perspektywie na rynku pojawia się więcej optymizmu.
Wynika on m.in. z dalszego wyraźnego spadku zapasów ropy naftowej w
Stanach Zjednoczonych, który sygnalizuje, że popyt na paliwa w sezonie letnim
faktycznie odżył. Departament Energii USA podał, że w poprzednim tygodniu
zapasy ropy naftowej w USD spadły o 6,72 mln baryłek, podczas gdy tydzień
wcześniej zniżkowały równie dynamicznie, bo o 7,61 mln baryłek.
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Optymizm podsycają także doniesienia z OPEC+. Niebawem zapadnie decyzja w
sprawie polityki rozszerzonego kartelu od sierpnia. Na razie kraje OPEC+
stopniowo zwiększają produkcję ropy naftowej, wycofując się z wcześniejszych
cięć wydobycia, co tłumaczą coraz większym globalnym popytem na ropę, a
nawet ryzykiem pojawienia się deficytu na rynku ropy w II połowie bieżącego
roku.
Mimo krótkoterminowego optymizmu, dużo więcej wątpliwości dotyczy
późniejszych miesięcy oraz przyszłego roku. Jeśli kolejna fala pandemii
doprowadzi do restrykcji w zakresie przemieszczania się na wielu kontynentach,
to znów uderzy to w popyt na paliwa na świecie. To może być problematyczne,
biorąc pod uwagę stopniowy wzrost produkcji ropy naftowej na świecie. W
rezultacie, OPEC+ oczekuje, że wiosną przyszłego roku na rynek ropy może
powrócić nadwyżka.
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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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