Warszawa, 2022.02.11

Tańszy gaz ziemny
Obecny tydzień kończy się spadkami notowań kontraktów terminowych na błękitne złoto
w Europie. Niższe wyceny kontraktów terminowych są ściśle związane z transportami
płynnego gazu ziemnego ze Stanów Zjednoczonych oraz lepszymi niż się spodziewiano
warunkami meteorologicznymi. Wszystkie sesje notowań gazu na niderlandzkim
ENDEXie kończyły się w tym tygodniu na minusie. Czwartkowa sesja zamknęła się z ceną
74.353 EUR za MWh. Na giełdzie w Londynie wyceny oscylują w granicy 180 pensów za
therm.

Natural Gas, marzec, ICE, 3M, źródło: baha.com

Ceny gazu w Europie wciąż przewyższają ich azjatyckie odpowiedniki. W związku z tym
spora część statków obsługujących przewozy płynnego gazu ziemnego została
przekierowana z Pacyfiku na Atlantyk. Według danych opublikowanych przez
Bloomberga, ceny za wynajęcie jednego gazowca LNG na szlaku Stany Zjednoczone –
Europa spadły z około 300000 USD (stan na grudzień 2021) za jeden dzień podróży do
poziomu poniżej zera. Duża dostępność gazowców w okolicy amerykańskiego wybrzeża
oraz malejący popyt na gaz w Europie sprawiają, że właścicielom statków bardziej
opłaca się dopłacić do transportu, niż zawracać niezatrudniony statek do macierzystego
portu.
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Natural Gas (LNG), marzec, NYMEX, 3M, źródło: baha.com

Ogromne zainteresowanie amerykańskim płynnym gazem ziemnym w Europie odbiło się
na jego cenach w ostatnich tygodniach. Notowania kontraktów terminowych na
nowojorskiej giełdzie NYMEX 2 lutego zamknęły się na poziomie 5,50$ za MMBtu (milion
metrycznych brytyjskich jednostek ciepła), co oznaczało wzrost o ponad 50% od
początku roku. Jednak ostatnie sześć sesji stało pod znakiem mocnych spadków.
Notowania gazu ziemnego straciły w tym okresie 28%.
Piątkowa sesja na nowojorskiej giełdzie towarowej otworzyła się po 3,94 dolara dla
marcowego kontraktu na LNG. Na ten moment gaz drożeje o 1%, z ceną oscylującą w
okolicach 4$ za MMBtu.
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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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