Komentarz
rynkowy
Emocji nie brakuje na rynku surowców
W ostatnich dniach obserwowaliśmy dużą zmienność na rynku surowców. Mowa
nie tylko o ropie naftowej – w minionym tygodniu odbyło się ważne spotkanie jej
producentów – ale również rynku złota, gdyż ceny szlachetnego metalu wspięły
się na poziomy nieobserwowane od lat. Warto zatem przyjrzeć się nastrojom
panującym na tych rynkach.
Ropa naftowa ma za sobą nie tylko emocjonujący kwartał, ale również początek
kwietnia. O ile w marcu mieliśmy do czynienia z krachem na tym rynku (rozmowy
w ramach OPEC+ zakończyły się fiaskiem), o tyle w pierwszych dniach kwietnia
na skutek informacji zamieszczonej w mediach społecznościowych przez
Donalda Trumpa notowania surowca znacząco wzrosły. W tweecie prezydent
USA poinformował o możliwej współpracy w kontekście ograniczenia wydobycia
ropy naftowej.

Notowania ropy brent (USD/baryłka)

Innym surowcem, który cieszy się dobrą passą jest złoto. Choć nie uniknęło
spadków podczas marcowej wyprzedaży, to jednak bardzo szybko odrobiło straty
i obecnie znajduje się na poziomach nieobserwowanych od przeszło 7 lat.

Notowania złota (USD/uncja)*
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Od początku roku złoto zyskało +15,6%, przy czym w ciągu niespełna dwóch
tygodni kwietnia aż +10,3%. W dużej mierze to obawy o stan globalnej gospodarki
wspierały ceny kruszcu. Dodatkowo warto pamiętać, że złoto jest uznawane za
bezpieczną przystań w okresie niepewności na rynkach, co również mogło być
czynnikiem przemawiającym za wzrostem jego cen.
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Choć trudno powiedzieć jak sytuacja rynkach będzie wyglądała w najbliższym
czasie, to jednak warto obserwować bieżące informacje, aby móc korzystać z
nadarzających się okazji rynkowych.
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Na te informacje notowania „czarnego złota” poszybowały w górę, ale na krótki
czas. Niemniej jednak nadzieja na zawarcie porozumienia podczas kwietniowego
szczytu OPEC+ wsparła notowania surowca, a inwestorzy nie zawiedli się
przebiegiem rozmów. W efekcie, od początku miesiąca notowania ropy brent
– uznawanej za punkt odniesienia dla cen ropy naftowej na całym świecie –
wzrosły +20,5%. Warto dodać, że choć ceny surowca w ostatnim czasie odbiły,
to jednak obecnie są one nadal ok. połowę niższe względem końca minionego
roku (-51,9%).
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