Warszawa, 2021.03.30

Kanał Sueski udrożniony, uwaga przenosi się na OPEC+
Bieżący tydzień na rynku ropy naftowej rozpoczął się od ważnych doniesień z
Egiptu. Już w poniedziałek nad ranem pojawiły się informacje o tym, że potężny
kontenerowiec blokujący Kanał Sueski został w końcu uwolniony z mielizny.
Późniejsze godziny przyniosły dalszą poprawę sytuacji: po oględzinach statku
został on przetransportowany w szersze miejsce kanału, co przełożyło się na
całkowite jego udrożnienie i powrót normalnego ruchu na tej drodze wodnej.
Pierwszą reakcją inwestorów na informacje o uwolnieniu kontenerowca było
pojawienie się presji spadkowej na rynku ropy naftowej. Otworzenie kanału
oznacza bowiem, że nie będzie już problemu z transportem ropy naftowej oraz
paliw na linii Azja-Europa przez Kanał Sueski. Co prawda ten rodzaj transportu i
tak nie był na rynku ropy naftowej dominujący, jednak Kanał Sueski odpowiadał
za około 4% transportu ropy i 9% transportu paliw drogą wodną na świecie. Nie
jest on więc zupełnie bez znaczenia dla cen tego surowca.

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

Notowania cen ropy WTI, YTD, źródło: Teletrader.com
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Zniwelowanie problemów w Kanale Sueskim oznacza, że uwaga inwestorów na
rynku ropy naftowej w drugiej połowie bieżącego tygodnia już praktycznie
całkowicie przeniesie się na OPEC+. Na 1 kwietnia zaplanowane jest spotkanie
producentów ropy naftowej, na którym będą oni debatować na temat wielkości
cięć produkcji w maju, a być może także w czerwcu.
Jak na razie, na początku 2021 roku OPEC+ utrzymywało swoje wyjątkowo duże
cięcia produkcji ropy naftowej, a na początku bieżącego roku do dodatkowych
cięć produkcji, wynoszących aż milion baryłek ropy dziennie, zobowiązała się
Arabia Saudyjska. Te ustalenia obowiązują do końca kwietnia. Dotychczas były
one ogromnym wsparciem dla notowań ropy naftowej, zwłaszcza w obliczu
kolejnego uderzenia pandemii, głównie w kraje europejskie, a co za tym idzie,
kolejnych restrykcji i obniżenia popytu na paliwa.
Obecnie OPEC+ ma również trudny orzech do zgryzienia, ponieważ nie każdy
kraj, który podpisał porozumienie naftowe, jest zwolennikiem tak długiego
utrzymywania dotychczasowych cięć produkcji ropy naftowej. Na spotkaniu
OPEC+ można więc oczekiwać pewnych nacisków na wzrost produkcji,
chociażby stopniowy, w kolejnych miesiącach. Jednocześnie na rynku pojawiają
się spekulacje, że Arabia Saudyjska rozważa przedłużenie dotychczasowych
cięć nawet do połowy bieżącego roku.
Paweł Grubiak
Prezes Zarządu
Doradca Inwestycyjny w Superfund TFI

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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