Warszawa 2021.09.07

Ropa odbija po pozytywnych danych z Chin
Chiński handel zagraniczny ma się lepiej niż oczekiwano – dane z Państwa
Środka wsparły we wtorek rano notowania ropy naftowej. Około godziny 9: 00
polskiego czasu kontrakty na brent na londyńskiej giełdzie paliw ICE Futures
Europe są wyceniane po 72,50 dolarów za baryłkę, natomiast kontrakty na
baryłkę ropy West Texas Intermediate notowane na giełdzie paliw NYMEX
kosztują 69,10 dolarów.

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

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

Wyniki sierpniowej wymiany handlowej Państwa Środka okazały się znacznie
lepsze od prognoz ekonomistów. Eksport Chin w sierpniu urósł w ujęciu rocznym
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o 25,6%, wobec oczekiwanego przez rynek wzrostu o 17,3%. Również import w
drugiej największej gospodarce świata wyraźnie przyspieszył – tamtejszy urząd
statystyczny podał, że wzrósł o 33,1% w porównaniu do analogicznego okresu
przed rokiem. Dane te pokazują, że globalny popyt wspiera chińską gospodarkę
po jej słabszym okresie związanym z pandemią Covid-19. To z kolei podtrzymuje
nadzieje na wzrost światowej gospodarki i wspiera ceny surowców, w tym ropy
naftowej.
W poniedziałek notowania czarnego złota były pod presją działań koncernu
Saudi Aramco. Arabski potentat naftowy obniżył ceny surowca w dostawach na
październik dla azjatyckich odbiorców. Wszystkie sprzedawane przez Aramco
gatunki ropy zostały przecenione, o co najmniej 1 dolara na baryłce, na co
notowania czarnego złota zareagowały w poniedziałek spadkami. Decyzja
Saudyjczyków zaskoczyła ekspertów, którzy co prawda spodziewali się obniżki
cen, natomiast nie o takiej skali.
Tymczasem Agencja Reutera podaje, że wznawianie działalności producentów
ropy w Zatoce Meksykańskiej po przejściu huraganu Ida jest powolniejsze niż
zakładano. W regionie wciąż nie została przywrócona produkcja w wysokości
około 1,5 miliona baryłek dziennie. Jeden z największych globalnych koncernów
paliwowych - Royal Dutch Shell - poinformował, że ok. 80% jego produkcji ropy
naftowej w Zatoce Meksykańskiej nadal pozostaje zamknięta.
..
Paweł Grubiak,
Prezes Zarządu,
Doradca Inwestycyjny
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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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