Warszawa, 2022.07.07

Dynamiczne przeceny surowców, z
ropą na czele
Sytuacja na światowych rynkach finansowych w bieżącym tygodniu jest niespokojna.
Obawy o recesję przekładają się na coraz większą awersję do ryzyka wśród światowych
inwestorów, co spycha w dół wyceny wielu indeksów akcji oraz wspiera wzrost wartości
amerykańskiego dolara. Zarówno strach przed ryzykiem, jak i siła dolara, są z kolei
czynnikami wpływającymi negatywnie na notowania wielu surowców. I rzeczywiście, w
pierwszej połowie bieżącego tygodnia miały miejsce dynamiczne przeceny zarówno
surowców energetycznych, jak i metali przemysłowych, szlachetnych kruszców oraz
towarów rolnych.
Najwięcej uwagi zdecydowanie przyciągały notowania ropy naftowej, głównie za sprawą
zniżki aż o 10% podczas wtorkowej sesji. Wczoraj ceny tego surowca pogłębiły spadki, a
notowania ropy Brent znalazły się już w okolicach ważnej bariery, czyli poziomu 100 USD
za baryłkę. Na razie bariera ta zatrzymała stronę podażową, a dzisiaj notowania tego
gatunku ropy oscylują tuż powyżej wspomnianego poziomu wsparcia.

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

Na rynkach surowców energetycznych ważnym czynnikiem wpływającym na ceny są
obawy związane z recesją. Większość inwestorów jest przekonana, że spowolnienie
gospodarcze dotknie wszystkie kluczowe gospodarki świata, ze Stanami Zjednoczonymi
na czele, co negatywnie przełoży się na popyt na surowce, w tym na ropę naftową.
Obawy o recesję obecnie całkowicie zdominowały retorykę na rynku ropy, spychając na
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dalszy plan inne kwestie, takie jak ograniczone możliwości zwiększenia produkcji ropy
naftowej przez kartel OPEC.

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

Pewnym czynnikiem podtrzymującym ceny ropy naftowej na przełomie poprzedniego i
bieżącego tygodnia były informacje o strajku pracowników sektora naftowego w
Norwegii. Prawdopodobnie nie przyciągałyby one tak wiele uwagi, gdyby nie fakt, że ze
względu na rosyjskie sankcje, Europa obecnie w dużym stopniu polega na dostawach
ropy naftowej i gazu ziemnego z Norwegii. Strajk jednak zakończył się po niecałym
jednym dniu, po interwencji rządu tego kraju, co otworzyło cenom ropy drogę do
pogłębionych zniżek.
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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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