Warszawa 2021.12.28

Rajd w górę cen ropy naftowej
Czwarty kwartał 2021 roku z pewnością przejdzie do historii jako okres
wyjątkowo dużej nerwowości inwestorów na rynku ropy naftowej. Zmienność
cen ropy pozostaje stosunkowo duża, a notowania tego surowca w ostatnich
tygodniach oscylowały w szerokim zakresie 65-86 USD za baryłkę.
W ostatnich dniach na rynku ropy naftowej przeważa strona popytowa. Kupujący
pokazali siłę już w drugiej połowie poprzedniego tygodnia: po słabym jego
początku, nastąpiło dynamiczne odbicie cen ropy w górę oraz umocnienie się
ich wyraźnie powyżej poziomu 70 USD za baryłkę.

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

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

Z czego wynika powrót tak dużego optymizmu na rynek ropy naftowej? Na
pewno na początku warto zaznaczyć, że duża dynamika zmian cen surowca to w
znacznym stopniu efekt mniejszej liczby inwestorów na rynku, czyli mniejszej
płynności. Handel okołoświąteczny może z tego powodu przynosić większe
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zmiany cenowe, jednak mają one słabszą wymowę niż ruchy, które pojawiają się
w okresach wzmożonego handlu.
Większy optymizm ma jednak swoje uzasadnienie, powiązane z oczekiwaniami
coraz łagodniejszego wpływu pandemii na rynek ropy naftowej. Wcześniej, tuż
po pojawieniu się informacji o wariancie omikron, na rynku ropy zapanował
strach przed kolejnymi restrykcjami związanymi z podróżowaniem. Jednak
ostatecznie tylko niektóre kraje wprowadziły lockdown, a ogólne restrykcje
okazały się stosunkowo łagodne lub krótkotrwałe. Chociaż zapewne wpłynęły
one w jakimś stopniu na popyt na paliwa, to inwestorzy oczekują, że nie będzie
on długotrwały.
Tymczasem w kolejnych dniach na rynku ropy naftowej tematem przewodnim,
oprócz pandemii, powinno być także porozumienie naftowe OPEC+.
Przedstawiciele państw rozszerzonego kartelu spotykają się już 4 stycznia, aby
podjąć decyzję o dalszych ruchach w kwestii produkcji ropy naftowej. Jednak
inwestorzy nie oczekują żadnych zmian w porozumieniu.
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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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