Warszawa, 2022.08.25

Niepewność dotycząca podaży ropy
naftowej
W bieżącym tygodniu na rynku ropy naftowej przeważa strona popytowa. Cena ropy
Brent na nowo powróciła w rejony trzycyfrowe, przekraczając barierę na poziomie 100
USD za baryłkę. Ta sztuka nie udała się cenom amerykańskiej ropy naftowej, które jednak
również zwyżkowały i zbliżyły się do 95 USD za baryłkę.
Do zwyżek ropy naftowej przyczyniła się pojawiająca się znów niepewność związana z
podażą tego surowca. Duży udział w tym mają spekulacje na temat możliwych działań
OPEC+ w kwestii zmian limitów produkcji ropy naftowej. Zapoczątkował je minister
energii Arabii Saudyjskiej, który w poniedziałek dał do zrozumienia, że rozszerzony kartel
OPEC+ rozważa ponowne cięcie limitów wydobycia ropy. Według niego, po okresie
dynamicznych zwyżek po wybuchu wojny w Ukrainie, nastąpił zbyt szybki wzrost
produkcji i uwalnianie rezerw ropy naftowej, czego rezultatem jest obecnie groźba
nadwyżki ropy na światowym rynku. Do presji na spadek cen w ostatnich miesiącach
przyczyniał się także fakt, że inwestorzy oczekują recesji, przekładającej się negatywnie
na popyt na paliwa.

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

Spotkanie OPEC+, na którym ma zapaść decyzja w sprawie produkcji ropy naftowej w
kartelu od października, odbędzie się już za półtora tygodnia. Na razie jednak nie ma
pewności, czy rozszerzony kartel faktycznie sięgnie po ograniczanie limitów wydobycia
tuż po tym, jak zakończył proces podwyższania tych limitów. Jest większa szansa, że
jednak nastąpi pewien okres wyczekiwania na rozwój sytuacji na świecie, by ewentualna
interwencja nie została podjęta zbyt szybko.
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Notowania cen ropy WTI, 3M, źródło: baha.com

Wstrzymywanie się OPEC+ przed zmianą kierunku działań może wynikać także z
oczekiwania na więcej informacji dotyczących porozumienia nuklearnego między Iranem
a krajami zachodnimi. Przedstawiciele Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych oraz
Iranu potwierdzili, że trwają rozmowy na temat powrotu do paktu z 2015 r., później
wycofanego przez administrację Donalda Trumpa. Gdyby do niego wrócono, pojawiłaby
się szansa na więcej irańskiej ropy na światowym rynku. Naciska na to zwłaszcza Europa,
pozbawiona dużych dostaw ropy z Rosji.
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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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