Ceny ropy Brent a WTI se dotkly nejvyšší
úrovně od května 2015
Cena ropy Brent na londýnské burze v průběhu dnešního obchodního dne opět překonala hranici 68
USD/barel a dotkla se nejvyšší hladiny od května roku 2015. Podporu nachází v produkčních škrtech
ze strany organizace OPEC a jejích spolubojovníků za stabilizaci globálního přebytku ropných zásob
a také v reakci na spekulace, že komerční zásoby ropy v USA klesly v minulém týdnu poosmé v řadě.

OPEC a jeho spojenci, včetně Ruska, hodlají produkční škrty ponechat v platnosti také v roce 2018,
který tak bude druhým rokem plánovaných omezení těžby cílících na narovnání globálního přebytku
ropných zásob.
Březnový futures na ropu Brent na burze v Londýně v průběhu dnešního dne dosáhl krátce na 68,25
dolarů za barel, nejvyšší od května 2015. Stejně tak cena nejaktivnějšího futures kontraktu na WTI
americkou lehkou ropu dnes na burze Nymex dosáhla nejvyšší úrovně od května 2015, 62,27 dolarů
za barel.
Při pohledu na rychle klesající zásoby ropy ve Spojených státech a vysokou součinnost v rámci
těžebních omezení OPEC mnozí obchodníci věří, že nepoměr nabídky vůči poptávce na trhu s ropou
bude dále slábnout.
Obchodníci očekávají, že pravidelné statistiky vývoje stavu komerčních zásob ropy v USA ze strany
API a amerického ministerstva energetiky odhalí v minulém týdnu osmý po sobě jdoucí pokles v řadě,
tentokrát o 4,1 milionu barelů.
Podporu nacházejí ceny černého zlata v tomto roce také v nepokojích v Íránu, který platí za třetího
největšího producenta ropy organizace OPEC a v ekonomickém kolapsu Venezuely, který je příčinou
nedobrovolných produkčních škrtů v této zemi.
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NENECHTE SI UJÍT ŽÁDNOU Z NOVINEK, ANALÝZ A OBCHODNÍCH TIPŮ NAŠEHO TÝMU
PRIMSTOCK. SLEDUJTE NÁS NA FACEBOOKU, TWITTERU A NA STRÁNKÁCH PRIMSTOCK.
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