Raport surowcowy
czwartek, 14 czerwca 2018
10:24

Dorota Sierakowska
Analityk surowcowy
d.sierakowska@bossa.pl

ROPA NAFTOWA
Większy od oczekiwań spadek zapasów paliw w Stanach Zjednoczonych.
Ostatnie półtora tygodnia na rynku ropy naftowej upływa pod znakiem niewielkich, ale systematycznych wzrostów.
Cena tego surowca gwałtownie spadła pod koniec maja i w pierwszych dniach czerwca, dlatego późniejsze zwyżki
traktowane są – przynajmniej na razie – jako odreagowanie wzrostowe. Obecnie cena amerykańskiej ropy naftowej
WTI oscyluje w okolicach 66,60 USD za baryłkę, czyli na najwyższym poziomie od niemal dwóch tygodni.
Wczoraj pozytywnie na ceny ropy naftowej WTI wpłynęły przede wszystkim dane zawarte w raporcie
amerykańskiego Departamentu Energii. Instytucja ta podała, że w minionym tygodniu zapasy ropy naftowej w USA
spadły o 4,1 mln baryłek, przy czym oczekiwano zniżki o niecałe 3 mln baryłek. Zaskoczeniem był spadek zapasów
benzyny i destylatów (odpowiednio o 2,3 mln i 2,1 mln baryłek), podczas gdy oczekiwano, że ich poziom nie zmieni
się znacząco.

Notowania ropy naftowej WTI – dane dzienne
Powyższe informacje pozytywnie wpłynęły na ceny ropy naftowej w USA. Świadczą one bowiem o dużym popycie
na paliwa w tym kraju, związanym z sezonem letnich wyjazdów. Nie zmienia to oczywiście faktu, że w
długoterminowym ujęciu kluczowym trendem na amerykańskim rynku ropy jest wzrost produkcji tego surowca ze
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skał łupkowych w USA. W minionym tygodniu średnia dzienna produkcja ropy w tym kraju pobiła kolejny rekord,
sięgając 10,9 mln baryłek. To wynik zbliżony do największego światowego producenta, Rosji, która w pierwszej
połowie czerwca osiągnęła wydobycie rzędu 11,1 mln baryłek dziennie.
Dane dotyczące zapasów i produkcji ropy naftowej w USA są istotne dla kształtowania się cen tego surowca,
jednak pozostają w cieniu wyczekiwania na spotkanie państw OPEC i niektórych krajów spoza kartelu w Wiedniu.
Odbędzie się ono już za nieco ponad tydzień (22-23 czerwca) i najprawdopodobniej zapadnie na nim decyzja ws.
podniesienia limitów produkcji ropy dla państw sygnujących porozumienie naftowe.

ZŁOTO
Komunikat Fed w miarę neutralny dla cen złota .
Wczorajsza sesja na rynku złota przyniosła sporo emocji, głównie za sprawą najpierw wyczekiwanej, a potem
opublikowanej decyzji ws. stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych oraz komunikatu po posiedzeniu Fed. W
rezultacie, zmienność notowań złota była podwyższona, a notowania oscylowały w okolicach 1295 -1305 USD za
uncję. Ostatecznie, cała wczorajsza sesja zakończyła się dla cen złota na plusie, a dzisiaj rano notowania kruszcu
dalej pną się w górę.
Wczoraj Fed nie zaskoczył inwestorów i, zgodnie z oczekiwaniami, podwyższył stopy procentowe w USA o 25 pkt.
bazowych. Szef Rezerwy Federalnej, Jerome Powell, przekazał, że taka decyzja jest wyrazem dobrej kondycji
amerykańskiej gospodarki. Dodatkowo, zapowiedziane zostały na bieżący rok łącznie cztery podwyżki stóp
procentowych – to również nie było zaskoczenie, ponieważ taka możliwość była już sugerowana wcześniej przez
przedstawicieli Fed.
W rezultacie, komunikat Fed nie pomógł wzrosnąć amerykańskiemu dolarowi – wartość tej waluty spadła, co
przełożyło się pozytywnie na ceny złota. Tym samym, notowania kruszcu poruszają się wciąż w konsolidacji w
rejonie 1294-1310 USD za uncję.

Notowania złota – dane dzienne
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Nota prawna:
Prezentowany k omentarz został przygotowany w Wydziale Doradztwa i Analiz Rynk owych Domu Mak lersk iego
Bank u Ochrony Środowisk a S.A. z siedzibą w Warszawie (DM BOŚ) tylk o i wyłącznie w celach informacyjnych i nie
stanowi rek omendacji w rozumieniu „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca
2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejsk iego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do
regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środk ów technicznych do celów obiek tywnej prezentacji
rek omendacji inwestycyjnych lub innych informacji rek omendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz
ujawniania interesów partyk ularnych lub wsk azań k onflik tów interesów” lub jak iejk olwiek porady, w tym w
szczególności porady inwestycyjnej w zak resie doradztwa inwestycyjnego, o k tórym mowa w art. 76 ustawy z dnia
29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2017, poz. 1768 z póź. zm.), dalej: „Ustawa”,
porady prawnej lub podatk owej, ani też nie jest wsk azaniem, iż jak ak olwiek inwestycja jest odpowiednia w
indywidualnej sytuacji inwestora. Inwestor wyk orzystuje informacje zawarte w niniejszym k ome ntarzu na własne
ryzyk o i odpowiedzialność. Niniejszy k omentarz jest publik acją handlową w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia
delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 k wietnia 2016 r. uzupełniającego dyrek tywę Parlamentu
Europejsk iego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunk ów prowadzenia
działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrek tywy”.
Przedstawiony k omentarz jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień s porządzenia.
Przy sporządzaniu k omentarza DM BOŚ działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ, jego organy
zarządcze, organy nadzorcze, i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania
k lienta lub innego inwestora podjęte na podstawie niniejszego k omentarza ani za szk ody poniesione w wynik u tych
decyzji inwestycyjnych, sk utk i finansowe i niefinansowe powstałe w wynik u wyk orzystania niniejszego k omentarza
lub zawartych w nim informacji. Niniejszy k omentarz został sporządzony w celu udostępnienia k lientom DM BOŚ, a
tak że może być udostępniany innym osobom zainteresowanym w celu promocji usług świadczonych przez DM
BOŚ. Niniejszy dok ument nie stanowi podstawy do zawarcia jak iejk olwiek umowy lub powstania jak iegok olwiek
zobowiązania po stronie DM BOŚ. W przypadk u k lientów DM BOŚ, k tórzy zawarli Umowę o Opracowania, o k tórej
mowa w Regulaminie doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz
innych rek omendacji o charak terze ogólnym dotyczących transak cji w zak resie instrumentów finansowych oraz
instrumentów bazowych instrumentów pochodnych (Regulamin), niniejszy raport stanowi Opracowanie w
rozumieniu Regulaminu. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dok ument y.
DM BOŚ jest firmą inwestycyjną w rozumieniu Ustawy. Nadzór nad DM BOŚ sprawuje Komisja Nadzoru
Finansowego.
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