Warszawa, 2021.03.25

Zablokowany Kanał Sueski a ceny
surowców
W tym tygodniu niespodziewanie w centrum uwagi inwestorów na rynkach
surowcowych znalazł się Egipt, a dokładniej blokada Kanału Sueskiego. W środę
w tym niezwykle ważnym z punktu globalnego handlu miejscu utknął 400metrowy kontenerowiec Evergreen. Do dzisiaj sytuacja nie została opanowana, a
kolejne próby uwolnienia statku póki co kończą się niepowodzeniem.
Blokada Kanału Sueskiego to poważny problem, który przekłada się na znaczące
ograniczenie globalnego handlu. Codziennie przez kanał przepływa ponad 50
ogromnych statków, wiozących kontenery z przeróżnymi produktami oraz liczne
surowce i towary. Tą drogą wodną transportowane są także m.in. ogromne ilości
ropy naftowej oraz towarów rolnych. Ogólnie, Kanał Sueski odpowiada za około
12% globalnego handlu wszelkiego typu dobrami. Jest to przede wszystkim
najkrótsza droga transportu morskiego towarów pomiędzy Azją a Europą.
Największy wpływ blokady na ceny zanotowano na rynku ropy naftowej. W
środę notowania ropy naftowej, zarówno europejskiej ropy Brent, jak i
amerykańskiej WTI, wzrosły o niecałe 6%. Blokada kanału sprawiła bowiem, że
10 tankowców utknęło w jego okolicach, bez możliwości przepłynięcia dalej z
ponad 10 milionami baryłek transportowanej ropy naftowej.

Notowania cen ropy Brent, YTD, źródło: Teletrader.com

Na razie nie jest to jednak duży problem z punktu widzenia dostaw ropy
naftowej ze względu na ogólnie obniżony popyt na ten surowiec oraz duże
zapasy. W obliczu powracających restrykcji związanych z pandemią, odrodzenie
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popytu na paliwa jest na tyle powolne, że problemy z dostawą surowca nie
zaburzają na razie działania rynku.
Nie zmienia to faktu, że jeśli kontenerowiec będzie blokował kanał przez więcej
dni, to presja na wzrost cen ropy naftowej może się na nowo pojawić. Rafinerie
będą musiały w jeszcze większym stopniu polegać na ropie sprowadzanej
ropociągami oraz kupowanej na rynku spot. Możliwe, że część statków będzie
wtedy kierowana do Europy inną drogą, wokół Afryki, to przedłuży transport o
około tydzień.
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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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