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MOCNY SPADEK CEN ROPY W USA
Ceny ropy w USA mocno spadają i są poniżej 13-miesięcznego minimum. Na rynkach rosną obawy
związane z koronawirusem, ponieważ jest więcej przypadków zarażenia poza Chinami niż w tym kraju
- informują maklerzy.
Baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na kwiecień na giełdzie paliw NYMEX w Nowym
Jorku jest wyceniana po 47,86 USD, po zniżce ceny o 1,79 proc.
Ropa Brent w dostawach na kwiecień na giełdzie paliw ICE Futures Europe w Londynie jest wyceniana
po 52,56 USD za baryłkę, niżej o 1,63 proc.
Liczba zarażonych koronawirusem wzrosła w środę w Chinach kontynentalnych o 433 przypadki, a
liczba oﬁar śmiertelnych zwiększyła się tego dnia o 29 - poinformowała w czwartek w Pekinie chińska
Narodowa Komisja Zdrowia.
Tym samym łączna liczba potwierdzonych przypadków zakażenia wzrosła do 78.497, a liczba oﬁar
śmiertelnych - do 2.744.
Większość nowych infekcji (409) i kolejnych zgonów (26) zarejestrowano w prowincji Hubei, gdzie
znajduje się główne ognisko epidemii.
Tymczasem Światowa Organizacji Zdrowia (WHO) podała, że po raz pierwszy w historii więcej nowych
zarażeń koronawirusem odnotowano w innych krajach niż Chiny w ciągu ostatnich 24 godzin, co
sygnalizuje, że wirus roznosi się po całym świecie.
Globalnie jest 2.771 oﬁar śmiertelnych koronawirusa, a 81.316 osób jest zarażonych.
W marcu podczas spotkania producentów ropy z Organizacji Krajów Eksportujących Ropę (OPEC) i
sojuszników spoza kartelu nastąpi ocena sytuacji związanej ze spadkiem popytu na ropę naftową na
skutek wybuchu epidemii koronawirusa.
Minister energii Arabii Saudyjskiej książę Abdulaziz bin Salman powiedział we wtorek, że grupa nadal
nie jest zdecydowana, czy jeszcze pogłębić cięcia dostaw ropy czy zmodyﬁkować obecne ustalenia.
Tymczasem w USA rosną zapasy ropy naftowej: w ubiegłym tygodniu zapasy wzrosły o 452 tys.
baryłek, czyli o 0,1 proc. do 443,33 mln baryłek - poinformował amerykański Departament Energii
(DoE). Rynek oczekiwał nawet większego wzrostu zapasów - o 2,6 mln baryłek.
Podczas poprzedniej sesji ropa w N.Jorku staniała o 2,3 proc., a Brent na ICE straciła 2,8 proc.
W tym tygodniu ropa WTI na NYMEX staniała już o niemal 10 proc.

