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CENY ROPY W USA ZWYŻKUJĄ PRZEZ CORAZ
MNIEJSZE ZAPASY PALIW
Ceny ropy naftowej na giełdzie paliw w USA zwyżkują po danych o spadku amerykańskich zapasów
surowca. Mniej jest też w rezerwach paliwowych USA benzyny, co świadczy o rosnącym popycie na
rynku paliw. W czwartek OPEC+ decyduje o wielkości dostaw ropy na globalne rynki w maju informują maklerzy.
Baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na maj, na giełdzie paliw NYMEX w Nowym Jorku
jest wyceniana po 59,63 USD, wyżej o 0,78 proc.
Ropa Brent w dostawach na maj na giełdzie paliw ICE Futures Europe w Londynie kosztuje 63,17 USD
za baryłkę, wyżej o 0,69 proc.
W USA maleją zapasy ropy i jej produktów - wynika z najnowszego raportu Departamentu Energii
(DoE).

Reklama

Zapasy ropy w ubiegłym tygodniu spadły za Oceanem o 876 tys. baryłek, czyli o 0,2 proc. do 501,8
mln baryłek - podał w środę Departament Energii.
Zapasy benzyny spadły w tym czasie o 1,735 mln baryłek, czyli o 0,7 proc. do 230,5 mln baryłek wskazują wyliczenia DoE.

Tymczasem na czwartek zaplanowano wirtualne posiedzenie krajów OPEC+ w sprawie polityki
produkcyjnej w maju. Producenci surowca z sojuszu będą debatować, czy poluzować wprowadzone
wcześniej ograniczenia dostaw.
Delegaci OPEC+ przed spotkaniem mówią, że "wszystkie opcje są na stole".
W środę podczas panelu OPEC+ - przed czwartkowym najważniejszym spotkaniem - nie ustalono
żadnych zaleceń co do przyszłej polityki dostaw ropy.
Analitycy prognozują, że sojusz OPEC+ utrzyma swoje dotychczasowe stanowisko i nie zwiększy
dostaw w sytuacji, gdy nasilają się krótkoterminowe obawy o popyt.
Eksperci wskazują jednak, że pozytywne sygnały docierają m.in. z gospodarki USA i części krajów Azji,
podkreślają złożoność decyzji, przed którą staje teraz OPEC+.
"Biorąc pod uwagę niedawne wahania cen ropy, wraz ze wzrostem liczby notowanych na świecie w
niektórych regionach przypadków Covid-19, spodziewamy się, że grupa ponownie przyjmie ostrożne
podejście i postara się przedłużyć obecnie obowiązujące limity dostaw na kolejny miesiąc" - mówi
Warren Patterson, szef strategii towarowej w ING Groep.
W ciągu poprzednich 2 sesji WTI na NYMEX staniała o niemal 4 proc. (PAP Biznes)

