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Ważne dni na rynku ropy naftowej
Początek roku jest okresem umiarkowanego optymizmu na rynku ropy naftowej,
który jest echem dobrych nastrojów także na szerokich rynkach finansowych, w
tym na rynkach akcji. Cena ropy naftowej Brent porusza się w okolicach 79 USD
za baryłkę, a notowania ropy naftowej WTI oscylują w granicach 76 USD za
baryłkę.

Notowania cen ropy Brent, 6M, źródło: baha.com

Notowania cen ropy WTI, 6M, źródło: baha.com

Optymistyczna retoryka, obserwowana ostatnio na rynku ropy naftowej, jest
związana z przekonaniem, że omikron będzie miał ograniczony i jedynie
tymczasowy wpływ na globalne obostrzenia, a co za tym idzie, także na popyt
na ropę naftową. Co prawda w wielu krajach pojawiły się restrykcje, jednak były
one stosunkowo niewielkie w porównaniu do tych obserwowanych przy
wcześniejszych wariantach (od których także omikron okazał się mniej groźny
pod kątem śmiertelności).
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Optymizm związany ze wzrostem globalnego popytu na ropę naftową podziela
także OPEC+. Rozszerzony kartel spotyka się już we wtorek w kwestii podjęcia
decyzji dotyczącej limitów produkcji ropy naftowej w lutym. Oczekiwania
zakładają, że OPEC+ nie dokona żadnych zmian w dotychczasowych planach,
czyli, podobnie jak w poprzednich miesiącach, podniesie limity produkcji ropy
naftowej o 400 tysięcy baryłek dziennie.
Z kolei w poniedziałek miało miejsce spotkanie OPEC w kwestii wyboru
kolejnego sekretarza generalnego tej instytucji. Dotychczasowym był
Muhammad Barkindo z Nigerii, którego 1 sierpnia br. zastąpi, według
postanowień, Haitham al-Ghais z Kuwejtu.
Także w poniedziałek spotkał się techniczny komitet OPEC+ (Joint Technical
Committee), który stanowi ciało doradcze dla państw rozszerzonego kartelu oraz
na ogół prowadzi rozmowy tuż przed oficjalnym spotkaniem OPEC+. Zgodnie ze
stosowaną wcześniej retoryką, JTC wypowiedział się w optymistyczny sposób
na temat perspektyw popytu na ropę, podkreślając, że omikron powinien mieć
niewielki wpływ na ten rynek w średnim terminie, co wynika z faktu, że świat jest
już znacznie lepiej przygotowany na koronawirusa niż wcześniej.
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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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