Warszawa, 2021.04.15

Duży spadek zapasów ropy naftowej w USA
Na rynek ropy naftowej w tym tygodniu powróciło więcej optymizmu. Ważnym
impulsem do zwyżki były dane amerykańskiego Departamentu Energii na temat
zapasów ropy naftowej w USA. Departament podał, że w minionym tygodniu
zapasy ropy naftowej w Stanach Zjednoczonych spadły o 5,9 mln baryłek, co
znacząco przekraczało oczekiwania rynkowe: zakładano, że zniżka wyniesie
około 2-3 mln baryłek.

Duży spadek zapasów benzyny wynikał przede wszystkim ze zwiększonej
aktywności amerykańskich rafinerii. Departament podał bowiem, że zwiększyły
one wykorzystanie swoich mocy przerobowych o 1 punkt procentowy do
poziomu 85%, a to jest najwyższy wynik od marca poprzedniego roku. Takie
działania rafinerii pokazują, że wierzą one w odrodzenie się popytu na paliwa i
obecnie przygotowują się do sezonu późnej wiosny i lata, kiedy to więcej
Amerykanów się przemieszcza. Warto jednak pamiętać, że mimo sprawnie
przebiegającego programu szczepień w USA, amerykańskie władze
zapowiadały ostrożność w znoszeniu restrykcji.

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

Sytuacja związana z pandemią i towarzyszącymi jej obostrzeniami to obecnie
najważniejszy czynnik decydujący o cenach ropy naftowej. Od strony podażowej
wiele rzeczy się już wyjaśniło, zwłaszcza w kontekście planów OPEC+: od maja
producenci zrzeszeni w ramach porozumienia naftowego mają zamiar stopniowo
zwiększać wydobycie ropy, wycofując się z wcześniejszych dużych cięć. Plany
OPEC+ także są wyrazem wiary we wzrost światowego popytu na ropę naftową
w kolejnych miesiącach.
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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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