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Šance po propadu
Musíme se vrátit velmi dávné
minulosti, abychom zjistili, kdy se
cena ropy naposledy obchodovala na
úrovni 20 USD za barel. Ropa ani na
vrcholu finanční krize 2008/2009
neklesla pod hranici 30 USD. Cena
ropy se za 20 USD naposledy
obchodovala na konci roku 2001, a to

20. ročník

vlivem teroristického útoku z 11. září
2001. Cena je v současné době pod
výrazným, dvojnásobným tlakem.
Kvůli koronaviru poklesla krátkodobá
poptávka velmi rychle. Letecké
společnosti po celém světě ruší
spojení a omezuje se i globální
produkce. Ale roste také nabídka.
Rusko a OPEC se nedohodly na
omezení těžby ropy. S omezením
produkce nesouhlasilo Rusko a
následně Saúdská Arábie zaplavila
ropný trh s cílem kompenzovat
cenový pokles vyšším objemem
prodeje. V noci na 9. března klesla
cena o 30 procent a klesající trend se
prozatím
nezastavil.
Je
těžké
předvídat, zda tento pokles bude
pokračovat. Negativní zprávy o
koronaviru nás budou provázet i
nadále a také to vypadá, že Saúdská
Arábie
chce
zvýšit
produkci

namaximum.
A
přesto,
pro
vybudování dlouhodobých pozic u
ropy je nyní příznivý okamžik.
Investoři mají hned několik možností,
jak participovat na rostoucí ceně
ropy. Například mohou investovat
přímo do akcií perspektivních
ropných společností, a tak nepřímo
participovat na cenovém růstu. Nebo
investovat
přímo
do
futures

jeho části, zejména šíření jejich rozmnoženin,
přepracování, přetisk, překlad, zařazení do jiného
díla, ať již v tištěné nebo elektronické podobě, je
bez souhlasu vydavatele zakázáno.
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ZERTIFIKATEJOURNAL byl připraven v dobré víře
s nejvyšší možnou pečlivostí. Za data a informace,
za kompetentnost, včasnost, přenosnost a
správnost publikovaných informací nenese
vydavatel žádnou odpovědnost. Data, investiční
doporučení
a
informace
obsažené
v
ZertifikateJournal nesmí být považovány za
nabídku k nákupu nebo prodeji. ZertifikateJournal
nenese žádnou přímou nebo nepřímou,
náhodnou, následnou nebo jakoukoli jinou
odpovědnost za případné finanční nebo jiné
majetkové újmy způsobené jakýmkoli užitím
publikovaných informací.
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Využijte optimálně potenciál investičních produktů!
Zertifikatejournal je nezávislé informační médium pro inteligentní investování
s moderními finančními produkty.
l

kontraktů. Vontobel Oil-Strategy
ZERTIFIKATEJOURNAL
je informační servis firem ZJ Media GmbH a
Index nabízí obojí. V závislosti na
Schwingel+Partner s.r.o. Náhorní 14, 616 00
Top-Tipp der Woche
Brno, Česká republika / Fax: +42(0)5 43236547 /
tvaru křivky investuje tento produkt
E-mail:zertifikatejournal@icloud.com
DAX Inline Korridor
buď
do futures
kontraktů
nebo
Congue
in egestas
ac ornare
nibh,akcií
nunc eu aliquam
nec. Facilisis molestie praesent
Internet: www.zertifikatejournal.cz
ropných
společností.
nam, non amet
felis integer, Příslušný
varius tellus ornare
vestibulum,
nibh donec natodque
Vydavatel:
Martin Svoboda
Redakce: Martin
Grimm,
Christian
nunc. Consectetuer
pellentesquebanky
vel neque molestie,
ornare
ultricies
erosScheid
urna nec,
certifikát
od
švýcarské
Objednávky: info@zertifikatejournal.cz
interdum euismod adipiscing velit molestie mattis
pede.vydávání:
Consectetuer
pellentesque
Periodika
Čtrnáctideník
per
E-mail vel
(bez
Vontobel participuje v poměru 1:1 na
neque molestie.
právního nároku)/ Přihlášení: E-mailem zdarma
vývoji Oil-Strategy indexu. Poplatek
www.zertifikatejournal.cz / Registrace: ISSN:
1213-8622 /Autorská práva: Veškerá autorská
Aktuell ·jeSeite
zaStrategie
management
ve 7 výši 1,2
práva k časopisu ZERTIFIKATEJOURNAL
vykonává vydavatel. Jakékoliv užití časopisu nebo
procenta p.a. (ISIN DE000VN6SG00).

10/17

04/18

10/18

04/19

10/19

