Warszawa, 2021.04.06

OPEC+ wierzy w powracający popyt na ropę
naftową
Jedną z najważniejszych informacji na globalnych rynkach surowcowych w
poprzednim tygodniu była decyzja OPEC+ w kwestii stopniowego zwiększania
limitów produkcji ropy naftowej od maja. Dla przypomnienia, w miniony czwartek
rozszerzony kartel poinformował, że w przyszłym miesiącu limity produkcji ropy
zostaną podniesione łącznie o 350 tys. baryłek dziennie, w czerwcu o dodatkowe
350 tys. baryłek dziennie, a w lipcu o około 400 tys. baryłek dziennie. To
dawałoby łącznie produkcję większą o 1,1 mln baryłek dziennie w ramach OPEC+
do lipca.
Na podobny krok zdecydowała się Arabia Saudyjska, która od lutego
wprowadziła dodatkowe cięcia produkcji, wynoszące niebagatelne milion
baryłek ropy dziennie. Saudyjczycy także będą stopniowo się z nich wycofywać,
w maju podnosząc produkcję o 250 tys. baryłek dziennie, w czerwcu o 350 tys.
baryłek dziennie, a w lipcu o pozostałe 400 tys. baryłek dziennie.
Na reakcję inwestorów na decyzję OPEC+ przyszło nam jednak trochę poczekać.
Jeszcze w miniony czwartek sesja na rynku ropy zakończyła się na plusie, co
było wynikiem m.in. słabości amerykańskiego dolara i presji na wzrost notowań
wielu surowców. Następnie notowania ropy naftowej wyraźnie spadły, jednak i
tak nie można mówić o jakiejkolwiek dramatycznej przecenie. Notowania ropy
naftowej WTI zniżkowały do okolic 59-60 USD za baryłkę i poruszają się w tych
rejonach. Z kolei cena ropy Brent oscyluje w okolicach 63 USD za baryłkę.
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Decyzja OPEC+ w sprawie zwiększania wydobycia jest sygnałem, że producenci
ropy naftowej zaczynają wierzyć w stopniowe odradzanie się popytu na ten
surowiec. Kolejne fale pandemii na razie skutecznie zaprzepaściły wcześniejsze
plany producentów i wymusiły przedłużenie cięć wydobycia o kilka miesięcy. Na
razie wciąż na rynku ropy naftowej perspektywy są niepewne, zważywszy na
utrzymujące się restrykcje, jednak postępujące programy szczepionek budzą
nadzieje na powrót gospodarek do normalnego funkcjonowania w
przewidywalnej przyszłości.
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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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