Warszawa 2022.01.05

Europa na łasce Putina
Stany Zjednoczone zostały największym eksporterem płynnego gazu ziemnego
na świecie w zeszłym miesiącu. Dostawy tego surowca są przeprowadzane do
Europy, w związku z obecną sytuacją geopolityczną, w której Rosjanie utrudniają
przepływy gazu. Nie powoduje to spadków cen gazu na nowojorskiej giełdzie
NYMEX, albowiem większa część transportów trafia do krajów azjatyckich.
Produkcja gazu ziemnego w największym państwie w Ameryce Północnej
wzrosła o 70% od 2010 i przewiduje się, że zdominuje światowe rynki pod
względem jej przepustowości do końca 2022 roku.

Natural Gas NYMEX, luty 2022, 6M, źródło: baha.com

Ceny płynnego gazu ziemnego (LNG) nie wykazują tak gwałtownych wahań jak
te w Europie. Od końca zeszłego roku mogliśmy je zobaczyć w trendzie
spadkowym, a ostatnio w trendzie bocznym. Aktualnie można zauważyć silną
linię oporu na poziomie 3,5 USD/MMBtu. Notowania spadły o niemal 50% od ich
zeszłorocznych szczytów.

Ze strony Unii Europejskiej pojawiają się głosy, że Rosja wykorzystuje gaz jako
źródło gróźb względem panującego kryzysu na granicy ukraińsko-rosyjskiej. Ma
to ścisły związek z dopuszczeniem do użytku gazociągu Nord Stream 2, który
zaopatrzyłby Niemcy w ten surowiec. Decyzja o jego admisji nie została jeszcze
podjęta.

SUPERFUND TFI S.A., INFOLINIA: +48 22 556 88 62, WWW.SUPERFUND.PL
SUPERFUND TFI S.A. zarejestrowane w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000234965, NIP 1070002513, REGON 140147499, wysokość kapitału zakładowego: 2 210 000 złotych (wpłacony w całości)

Natural Gas, ICE Europe, luty 2022, 6M, źródło: baha.com

Notowania kontraktów terminowych na Niderlandzkiej giełdzie ENDEX podczas
ostatnich kilku sesji wzrosły aż o 30% od dołka z 30 grudnia zeszłego roku, co
jest powiązane z obawami przed niskimi dostawami z Rosji oraz niskim stanem
inwentarzy na zachodzie Europy. Dodatkowo Europejczycy spodziewają się w
tym roku mroźnej zimy, co jeszcze bardziej winduje ceny błękitnego złota.
Obecna cena oscyluje w granicy 93,5 EUR za MWh. Podobnie zachowują się
wyceny na londyńskiej giełdzie.

Wypełnienie europejskich inwentarzy jest szacowane na 56,8% i wciąż pozostaje
poniżej 5-letniej średniej dla tej pory roku. Od stycznia możemy się spodziewać
wznowionych dostaw przez gazociąg Jamał, które nie są już transportowane
piętnasty dzień z rzędu.
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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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