Warszawa, 2022.01.18

Ropa Brent najdroższa od ponad 7 lat
Notowania ropy naftowej mają za sobą cztery wzrostowe tygodnie z rzędu, a obecnie
strona popytowa na tym rynku pracuje na piąty wzrostowy wynik. Notowania ropy
naftowej WTI zbliżają się już do poziomu 85 USD za baryłkę, co oznacza dotarcie do
szczytów z poprzedniego roku. Z kolei notowania ropy Brent rosną jeszcze dynamiczniej,
zbliżając się już do okolic 88 USD za baryłkę. Tym samym, cena ropy Brent pobiła
ubiegłoroczne maksima i obecnie znajduje się na najwyższych poziomach od ponad 7 lat.
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Za zwyżki cen ropy naftowej odpowiadają przede wszystkim napięcia geopolityczne. W
ostatnich dniach głośno było o możliwym rosyjskim zaangażowaniu na Ukrainie, a
tymczasem teraz na tapecie są głównie napięcia na Bliskim Wschodzie. Ruch Huti z
Jemenu dokonał bowiem ataku na Zjednoczone Emiraty Arabskie, jednocześnie
zapowiadając, że mogą to nie być ostatnie zamachy. Z kolei ZEA podkreśliły, że roszczą
sobie prawo do odpowiedzi na ten atak. Warto jednak wspomnieć, że ataki nie wpłynęły
na produkcję ropy naftowej i na razie mają symboliczne przełożenie na wzrost obaw
dotyczących eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie.
Ponadto, na rynku ropy naftowej pojawiły się obawy dotyczące podaży tego surowca.
Kraje OPEC+ stopniowo zwiększają swoją produkcję, jednak tempo wzrostu podaży jest
spokojne, a niektóre państwa wewnątrz OPEC+ i tak mają problemy z dotarciem
produkcji do limitów. To oznacza, że o ile oficjalnie wzrost produkcji ropy naftowej w
OPEC+ każdego miesiąca wynosi 400 tys. baryłek dziennie, to realnie jest to mniej.
Powyższe informacje mają znaczenie ze względu na oczekiwania coraz większego
popytu na ropę naftową na świecie. Wpływ wariantu koronawirusa omikron na światową
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gospodarkę ma być niewielki i krótkotrwały. Jeśli ten scenariusz się spełni, to już w
kolejnych miesiącach możemy obserwować wzrost aktywności w globalnym transporcie,
np. więcej połączeń lotniczych. To oczywiście przekładałoby się na rosnący popyt na
paliwa i wspierałoby ceny ropy naftowej.
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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). 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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