Warszawa, 2022.09.27

Ropa odbija, OPEC zainterweniuje?
Po dużej zmienności i spadku do 9-miesięcznych dołków w poniedziałek, we wtorkowy
poranek notowania ropy naftowej nieśmiale odrabiają straty. Kontrakty na brent na
londyńskiej giełdzie paliw ICE Futures Europe wyceniane są po 84,00 dolarów za baryłkę,
z kolei notowane na giełdzie paliw NYMEX kontrakty na baryłkę ropy West Texas
Intermediate kosztują 77,90 dolarów za baryłkę.

Notowania cen ropy Brent, 1w, źródło: baha.com

Notowania cen ropy WTI, 1w, źródło: baha.com
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W ubiegły tydzień na notowaniach czarnego złota zdecydowanie dominowała strona
podażowa. Jednym z głównych winowajców takiego stanu rzeczy był umacniający się
dolar w odpowiedzi na zacieśnienie polityki monetarnej Rezerwy Federalnej. Silna
amerykańska waluta, w której wyceniana jest ropa, oznacza bowiem, że wyceniane w
USD towary są droższe dla zagranicznych nabywców. Presję na ceny surowca wywierają
również obawy dotyczące globalnej recesji, która w naturalny sposób wpłynie na
zmniejszony popyt na paliwa. Dodatkową niepewnością jest podejście Unii Europejskiej
do planowanego wprowadzenia limitów cen rosyjskiej ropy.
Taka sytuacja jest nie na rękę największym eksporterom ropy naftowej. Jak podaje
agencja Reutera - OPEC+, czyli sojusz producentów surowca, może zdecydować się na
cięcia wydobycia w obawie przed dalszym załamaniem cen. Ihsan Abdul Jabbar, iracki
minister ds. ropy naftowej, zasugerował, że kraje zrzeszone w tej międzynarodowej
organizacji chcą uniknąć dalszych gwałtownych ruchów na notowaniach surowca.
Na wsparcie cen ropy w kolejnych dniach może wpłynąć burza tropikalna Ian, która
zmierza do wybrzeża Florydy. Spodziewane nadejście huraganu zmusiło m.in. koncerny
BP i Chevron do tymczasowego zatrzymania wydobycia surowca na części platform
wiertniczych w rejonie Zatoki Meksykańskiej. Zgodnie z prognozami huragan Ian ma
wkrótce osiągnąć 4 kategorię w 5-stopniowej skali i ma dotrzeć do Florydy w czwartek
wczesnym rankiem czasu lokalnego.
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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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