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Spadek zapasów ropy naftowej w USA
Już od kilku tygodni na rynku ropy naftowej obserwujemy dużą nerwowość i
zmienność cen. W listopadzie ropa została gwałtownie przeceniona, natomiast
grudzień przynosi odbicie cen ropy w górę i próbę ustabilizowania się notowań
tego surowca. Jednak na razie ciężko mówić o jakiejkolwiek stabilizacji,
ponieważ na rynku ropy utrzymuje się wciąż duża zmienność notowań.
Bieżący tydzień na rynku ropy rozpoczął się od dynamicznej przeceny, ale
jeszcze w poniedziałek w późniejszych godzinach notowania ropy odrobiły
straty, a kolejne dwie sesje zakończyły się już na istotnych plusach. W
konsekwencji, notowania ropy naftowej WTI powróciły do okolic 72-73 USD za
baryłkę, a cena ropy Brent do rejonu 75,00-75,50 USD za baryłkę.

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

Notowania cen ropy WTI, YTD, źródło: baha.com
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W tym tygodniu pozytywnie zaskoczyły dane dotyczące zapasów ropy naftowej
w Stanach Zjednoczonych. Już we wtorek Amerykański Instytut Paliw podał, że
zapasy ropy naftowej w USA spadły o 3,67 mln baryłek, przy oczekiwaniach
zniżki o 2,5 mln baryłek. Z kolei dzień później, jeszcze bardziej optymistyczne
wyliczenia podał Departament Energii USA. Poinformował on bowiem, że w
poprzednim tygodniu zapasy ropy naftowej w USA spadły o 4,71 mln baryłek, a
więc o prawie dwukrotnie więcej niż się spodziewano.
Jednocześnie, warto jednak zaznaczyć, że dane Departamentu nie były
jednoznacznie optymistyczne, ponieważ pokazały one istotny wzrost zapasów
benzyny, bo aż o 5,53 mln baryłek, podczas gdy oczekiwano zwyżki o zaledwie
1,1 mln baryłek. Z kolei zapasy destylatów wzrosły o 0,4 mln baryłek, dwa razy
więcej niż oczekiwano.
O ile spadek zapasów ropy naftowej to efekt zwiększonej aktywności rafinerii w
USA i spadku importu ropy do tego kraju, to wzrost zapasów benzyny jest
niepokojącym sygnałem, świadczącym o tym, że popyt na paliwa w Stanach
Zjednoczonych jest prawdopodobnie stłumiony w wyniku sytuacji
pandemicznej. Nowe restrykcje wywołane pandemią są zresztą obecnie
kluczowym czynnikiem, który przekłada się na perspektywy związane z
popytem na ropę naftową. Na razie, szybkie rozprzestrzenianie się wariantu
Omikron blokuje ceny ropy naftowej przed większymi zwyżkami.
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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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