Warszawa, 2022.07.05

Niespokojnie na rynku ropy naftowej
W ostatnich tygodniach notowania ropy naftowej poruszały się nerwowo w ruchu
bocznym. Cena tego surowca w ostatnim czasie wciąż powraca ponad poziom 110 USD
za baryłkę, co świadczy o nieustającej sile strony popytowej, wynikającej z obaw o
zaburzenia produkcji i handlu ropą naftową, a zwłaszcza o podaż w Europie. Jednak
wzrosty cen ropy naftowej są ograniczane przez obawy o globalną recesję, która obecnie
w wielu krajach jest już prawie pewnym scenariuszem.

Notowania cen ropy Brent, 3M, źródło: baha.com

Bieżący tydzień notowania ropy naftowej rozpoczęły od zwyżki, co wynika z kilku
niepokojących informacji związanych z podażą tego surowca. Pierwsza z nich pojawiła
się jeszcze w poprzednim tygodniu, a dotyczy produkcji ropy naftowej w kartelu OPEC.
Już podczas spotkania krajów G7 prezydent Francji Emmanuel Macron powiedział, że z
przeprowadzanych przez niego niedawno rozmów z władzami państw bliskowschodnich
wynika, że nie mają one tak dużych możliwości zwiększania produkcji, na jakie liczyły
dotychczas kraje europejskie. Sprawa dotyczy przede wszystkim Arabii Saudyjskiej oraz
Zjednoczonych Emiratów Arabskich, czyli państw, które posiadają wolne moce
przerobowe, ale nie tak duże, aby wypełnić lukę po dostawach do Europy z Rosji,
zwłaszcza w krótkim czasie. Te niepokoje mają uzasadnienie, ponieważ nawet po danych
dotyczących produkcji ropy naftowej w OPEC widać, że oba państwa zwiększają
produkcję na razie spokojnie. Co więcej, dla niektórych innych krajów kartelu wyzwaniem
jest wręcz utrzymanie produkcji na niezmienionym poziomie. Taka sytuacja występuje
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m.in. w Libii, gdzie pogłębiły się konflikty wewnętrzne i doprowadziły one do spadku
eksportu ropy naftowej z tego kraju o około połowę.

Notowania cen ropy WTI, 3M, źródło: baha.com

Z kolei najnowsze obawy związane z podażą ropy naftowej pojawiły się w związku z
wydarzeniami w Norwegii. Pracownicy kilku tamtejszych platform naftowych rozpoczęli
bowiem strajk, który wpływa na lokalną produkcję ropy naftowej oraz gazu ziemnego.
Strajk jest kolejnym źródłem niepokojów w Europie, która i tak zmaga się ze znacznym
szokiem dotyczącym sektora surowców energetycznych.
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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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