Warszawa, 2022.08.02

Tydzień rozpoczęty zniżką cen ropy
Bieżący tydzień na rynku ropy naftowej rozpoczął się od dużej zniżki notowań ropy
naftowej. W poniedziałek cena ropy Brent zniżkowała o prawie 4%, schodząc do poziomu
100 USD za baryłkę, będącego ważną psychologiczną barierą. We wtorek rano
notowania ropy Brent już naruszyły tę barierę w dół, schodząc do poziomów
dwucyfrowych.

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

Presja na ceny ropy naftowej pojawiła się głównie w związku z szerszym nastawieniem
risk-off wśród globalnych inwestorów. Poniedziałkowa sesja upłynęła pod znakiem
odczytów indeksów PMI dla przemysłu w wielu krajach świata, które w większości
pokazały niepokojący obraz sytuacji gospodarczej. Duża część lipcowych odczytów
indeksów PMI dla przemysłu znalazła się poniżej ważnej bariery 50 pkt., a te, które
znalazły się powyżej niej, i tak w większości pokazały spadek aktywności przemysłowej.

Dla inwestorów powyższe dane były potwierdzeniem oczekiwań związanych ze
spowolnieniem gospodarczym na świecie. Jednak w bieżącym tygodniu nie tylko dane
makro budzą wiele emocji: uwagę przyciąga także spotkanie państw OPEC+, które
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odbędzie się już 3 sierpnia, a podczas którego zapadnie decyzja ws. poziomu limitów
produkcji ropy naftowej we wrześniu.

Sytuacja jest ciekawa, bowiem rozszerzony kartel OPEC+ wycofał się już z
pandemicznych cięć produkcji ropy naftowej i obecnie nie ma presji na to, aby dalej
podwyższać limity wydobycia tego surowca. W związku z tym, oczekiwane jest
pozostawienie limitów produkcji ropy naftowej na niezmienionym poziomie we wrześniu.

Alternatywny scenariusz zakłada jedynie symboliczne podwyższenie limitów, które ma
być ukłonem wobec państw zachodnich, które borykają się z problemami z dostawami
ropy po nałożeniu sankcji na Rosję, jak również ze szczególnie wysoką inflacją, wywołaną
w dużym stopniu wysokimi cenami ropy naftowej oraz innych 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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