Warszawa 2021.12.14

Stabilizacja notowań ropy naftowej

W ostatnich tygodniach na rynku ropy naftowej było wyjątkowo nerwowo. W
listopadzie cena ropy spadła z okolic 85 USD za baryłkę do rejonu 65 USD za
baryłkę, by potem odbić znów do okolic 75 USD za baryłkę. Jednak sytuacja na
rynku ropy powoli zaczyna się stabilizować, a ostatnie dni przynoszą
konsolidację notowań tego surowca i wyczekiwanie na kolejne dane.

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

Notowania cen ropy WTI, YTD, źródło: baha.com
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Na uspokojenie nastrojów na rynku ropy naftowej wpłynęły najnowsze
informacje dotyczące wariantu Omikron. Na razie przyniósł on ograniczone
restrykcje, głównie te związane z transportem lotniczym. Natomiast w wielu
krajach podkreślany jest fakt, że Omikron, mimo że faktycznie jest zaraźliwy, ma
na ogół łagodny przebieg zakażenia oraz powoduje mniejszą śmiertelność w
stosunku do zachorowań niż wcześniejsze fale koronawirusa.
Na rynku ropy naftowej te obserwacje oznaczają jedno: to, że prawdopodobnie
nie pojawią się już nowe istotne, globalne restrykcje związane z wariantem
Omikron. A to z kolei przyczynia się do większego optymizmu związanego z
popytem na ropę naftową na świecie.
Ten optymizm wyraził m.in. kartel OPEC, który w poniedziałek przedstawił swój
comiesięczny raport, dotyczący sytuacji na rynku ropy naftowej. OPEC
podwyższył prognozy dotyczące popytu na ropę naftową w I kwartale 2022 roku
i oczekuje średniego dziennego popytu na poziomie przekraczającym 99 mln
baryłek w przyszłym kwartale. To wzrost o ponad milion baryłek w stosunku do
wcześniejszej prognozy, która była dużo bardziej zachowawcza. Wynikała ona
jednak w znacznym stopniu z niepewności związanej z popytem na ropę,
wynikającej z pojawienia się wariantu Omikron.
Bardziej optymistyczne prognozy OPEC, dotyczące popytu na ropę naftową na
początku 2022 roku, oznaczają, że kartel prawdopodobnie nie zmieni swojej
polityki, dotyczącej limitów produkcji. OPEC+ na grudniowym posiedzeniu
zadecydował o kontynuacji stopniowego podwyższania wydobycia ropy
naftowej, w tempie 400 tys. baryłek miesięcznie; a w obecnych
uwarunkowaniach zapewne podtrzyma te plany.
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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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