Warszawa 2021.11.30

Wiele niewiadomych na rynku ropy naftowej

Ostatnie dni na rynku ropy naftowej są wyjątkowo burzliwe. Strach przed
rozprzestrzenianiem się nowego wariantu koronawirusa, omikron, uderzył
mocno w ceny ropy naftowej pod koniec poprzedniego tygodnia. Presja
spadkowa na tym rynku utrzymuje się nadal, a ceny ropy naftowej notują
najniższe poziomy od przełomu sierpnia i września tego roku. Notowania ropy
WTI zeszły już nawet wyraźniej poniżej 70 USD za baryłkę i poruszają się w
rejonie 68 USD za baryłkę. Natomiast cena ropy Brent zbliżyła się do bariery 70
USD za baryłkę i porusza się na razie w okolicach 70,60 USD za baryłkę.

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

Notowania cen ropy WTI, YTD, źródło: baha.com
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Czy omikron stanowi aż tak duże zagrożenie dla popytu na ropę naftową? Na
razie większość inwestorów nie potrafi sobie na to pytanie klarownie
odpowiedzieć. Nowy wariant koronawirusa na pewno zaczął już powoli na ten
rynek wpływać, ponieważ pojawiły się pierwsze obostrzenia związane z
przemieszczaniem się: dużo krajów zawiesiło połączenia lotnicze z RPA. Jednak
nowa odmiana wirusa jest już obecna także w Europie, co stwarza pole do
dywagacji, czy kolejne restrykcje nie pojawią się w krajach europejskich.
Restrykcje dotyczące podróżowania mogą potencjalnie negatywnie przełożyć
się na popyt na ropę naftową. Nieustannie ciekawa jest jednak także podażowa
strona tego rynku, głównie w kontekście nadchodzącego spotkania OPEC+. Już 2
grudnia rozszerzony kartel OPEC+ ma zadecydować o kształcie porozumienia
naftowego w kolejnych miesiącach.
Biorąc pod uwagę rozwój wydarzeń na rynku ropy naftowej w ostatnich
tygodniach, organizacja ta może zdecydować się na modyfikację
dotychczasowych działań, które zakładały stopniowy, ale powolny, wzrost
produkcji ropy naftowej z miesiąca na miesiąc. Jednak w obecnej sytuacji, w
której pojawiła się duża presja na spadek cen ropy naftowej (nie tylko ze
względu na nowy wariant koronawirusa i nowe obostrzenia, lecz także ze
względu na zapowiedzi uwolnienia rezerw ropy przez kilka krajów, z USA na
czele), OPEC+ potencjalnie mogłoby zdecydować się na wstrzymanie się od
dalszych podwyżek wydobycia ropy naftowej.
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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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