SKUPINA SLOVNAFT

Cena ropy
Ropa je základnou surovinou raﬁnérskeho priemyslu.
V rôznych databázach je možné nájsť zoznam až 2500 typov
rôp a ich zmesí, ktoré sa predávajú pod mnohými názvami,
charakterizujúcimi zväčša miesto pôvodu a základné vlastnosti.

Russian Export Blend

Najčastejšie typy ropy, ktoré ovplyvňujú
aj ceny ďalších druhov tejto komodity:

Ropa typu Russian Export Blend, nazývaná aj Urals, je
zmesou viacerých typov ropy ťaženej v Rusku a používanej
tak v domácich raﬁnériách, ako aj smerujúcej na export.
Ide o stredne ťažký typ ropy s vyšším obsahom síry, ktorý
spracováva tiež raﬁnéria Slovnaft. Jej ceny sa stanovujú
v Auguste v Taliansku a v Rotterdame v Holandsku.

Brent

West Texas Intermediate (WTI)

Ropa Brent je ľahkým typom ropy s nízkym obsahom síry,
ktorý sa ťaží v oblasti Severného mora. Väčšina tejto suroviny
sa ďalej spracováva v severozápadnej Európe, ale dováža sa aj
do Spojených štátov alebo krajín okolo Stredozemného mora.
Cena ropy Brent je základom cenotvorby asi dvoch tretín
celosvetovo zobchodovaného objemu ropy.

Ropa West Texas Intermediate je základným typom ropy
obchodovaným v Spojených štátoch. Kvalitatívne ide
o ľahký typ ropy s nízkym obsahom síry. Trhové ceny
tejto ropy sa určujú v Cushingu v Oklahome.

Čo ovplyvňuje cenu ropy
OPEC
Ropný kartel OPEC kontroluje väčšinu ťažby na Blízkom
východe a pokiaľ sa rozhodne, že obmedzí produkciu,
ceny ropy a zemného plynu vzrastú.

Globálny dopyt
Prudký ekonomický rast najmä ázijských krajín
je kľúčovým faktorom, ktorý ťahá nahor ceny
ropy. Predpokladá sa, že po roku 2020 bude
Čína najväčším svetovým importérom ropy.

Geopolitické konﬂikty
Nielen samotné vojnové konﬂikty v niektorej z krajín
vyvážajúcich ropy, ale aj samotná hrozba alebo
riziko takejto situácie negatívne ovplyvňujú jej cenu.
V súčasnosti je najväčšie napätie okolo Iránu.

Politika ochrany životného prostredia
Možnosti ťažby ropy významne ovplyvňuje
postoj jednotlivých krajín k ochrane životného
prostredia. Zatiaľ čo v členských štátoch
Európskej únie platia prísne nariadenia týkajúce
sa ťažby, v mnohých rozvojových štátoch sú
pravidlá voľnejšie.

Vývoj menových kurzov
Ceny ropy sa určujú v dolároch, preto posilňovanie tejto
meny k euru znamená, že za ňu členské krajiny eurozóny
zaplatia viac. Naopak, oslabenie dolára k euru zlacňuje
aj dovoz suroviny.

Logistika a infraštruktúra

Nové náleziská a metódy ťažby

Ropa sa od dodávateľov k jej spracovateľom
najčastejšie dostáva tankermi alebo ropovodmi.
Čím ďalej je raﬁnéria od takéhoto logistického
uzla, tým platí za dovoz ropy vyššie poplatky.

Nové technológie ťažby ropy najmä v Spojených štátoch,
ktoré patrili k najväčším importérom ropy majú priaznivý
vplyv na cenu komodity. Predpokladá sa, že USA dokážu
v budúcnosti pokryť značnú časť spotreby ropných
produktov z vlastných zdrojov.

Cena ropy v roku 2012 a prognóza jej ďalšieho
vývoja (v USD)

Vývoj ceny ropy (v USD)
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Embargo OPEC

Teroristické útoky 11. septembra v USA

2012

2013

2014

111,65
110,5
94,12

107,96
105
93,92

100,83
101
92,25

Ázijská ﬁnančná kríza
Prvá vojna
v Perzskom zálive

Vývoj rozdielu medzi cenou za barel ropy
Brent a ruskej ropy Urals (v USD)
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