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ROPA W USA NAJDROŻSZA OD 4 MIESIĘCY
Ropa naftowa w USA przekroczyła poziom 58 dolarów za baryłkę, po raz pierwszy w tym roku. To
najwyższe notowania surowca od 4 miesięcy - podają maklerzy.
Baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na kwiecień na giełdzie paliw NYMEX w Nowym
Jorku jest wyceniana po 58,39 USD, po zwyżce ceny o 0,22 proc.
Brent w dostawach na maj na giełdzie paliw ICE Futures Europe w Londynie jest wyceniana po 67,77
USD za baryłkę, po wzroście notowań o 0,33 proc.
Cenę surowca wspierają m.in. dane o amerykańskich zapasach paliw.
Zapasy ropy naftowej w USA w ubiegłym tygodniu spadły o 3,86 mln baryłek do 449,07 mln baryłek poinformował amerykański Departament Energii (DoE). Rynek oczekiwał tymczasem wzrostu zapasów
o 3 mln baryłek.
Zapasy benzyny spadły w tym czasie o 4,62 mln baryłek do 246,09 mln baryłek.
Wzrosły jedynie rezerwy paliw destylowanych, w tym oleju opałowego - o 383 tys. b do 136,37 mln b podał DoE.
Tymczasem spekulacje o możliwym przesunięciu w czasie "rozwodu" W.Brytanii z Unią Europejską
złagodziły obawy globalnych inwestorów o negatywny wpływ tego procesu na światową gospodarkę.
Brytyjska Izba Gmin przyjęła w środę uchwałę, która wyklucza możliwość wyjścia Wielkiej Brytanii bez
umowy. Uchwała ta została przyjęta większością zaledwie 4 głosów. Wynik głosowania był zgodny z
przewidywaniami analityków, którzy wskazywali na wysokie prawdopodobieństwo odrzucenia Brexitu
bez umowy.
"Niespodziewany spadek zapasów ropy w USA ciągnie ceny do góry" - mówi Sungchil Will Yun,
analityk rynku towarowego w HI Investment & Futures Corp.
"Do tego dochodzi cięcie dostaw ropy z OPEC+ i możliwe przełożenie w czasie Brexitu, a to może
wpływać na to, że ceny ropy będą pozostawać +w pozytywnym obszarze+" - dodaje.
Kraje koalicji OPEC+ dyskutują na temat przedstawionej przez Arabię Saudyjska propozycji
przedłużenia cięć ropy przez producentów z OPEC i jego sojuszników na II połowę 2019 r., bo na
podstawie umowy z grudnia 2018 r. OPEC+ uzgodnił cięcia w I połowie tego roku. Decyzja w tej
sprawie może zapaść w kwietniu - wynika z informacji źródeł zbliżonych do OPEC.
Ropa w USA zyskała podczas 3 poprzednich sesji łącznie 3,9 proc. i jest obecnie wyceniana najwyżej
od połowy listopada 2018 r. (PAP Biznes)

