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TRANSAKCJE SPOT I FUTURES
NA RYNKU ROPY NAFTOWEJ
1.

WSTÊP

W artykule przedstawiono historiê wiatowych cen ropy naftowej oraz omówiono
g³ówne czynniki gospodarcze i polityczne, wp³ywaj¹ce na notowanie tego surowca. Do
koñca lat siedemdziesi¹tych XX wieku ceny ropy by³y determinowane g³ównie przez kontrakty d³ugoterminowe pomiêdzy producentami ropy naftowej a miêdzynarodowymi koncernami naftowymi. Rynek ropy naftowej zacz¹³ siê zmieniaæ, gdy produkcja krajów nie
nale¿¹cych do OPEC po raz pierwszy przekroczy³a produkcjê krajów OPEC, co nast¹pi³o w
1982 roku. Pod koniec 1982 r. niemal po³owa transakcji na miêdzynarodowym rynku ropy
naftowej odbywa³a siê na rynku spot. Poniewa¿ ceny na rynkach spot by³y oparte na
krótkoterminowych fundamentach, znaczne fluktuacje cen ropy naftowej zaczê³y byæ norm¹. Aby zabezpieczyæ siê przed wahaniami cen, uczestnicy rynku rozpoczêli kupowanie
instrumentów pochodnych, takich jak kontrakty futures. W artykule scharakteryzowano
relacje pomiêdzy sprzeda¿¹ na rynku spot a kontraktami terminowymi futures w latach
19902008.
2.

HISTORIA WIATOWYCH CEN ROPY

Ceny ropy naftowej ulegaj¹ takim samym zmianom, jak ceny innych dóbr. W okresach
rzeczywistych nadwy¿ek i niedoborów oraz potencjalnych zagro¿eñ gospodarczych i politycznych wystêpuj¹ silne wahania cen. Na rysunku 1 przedstawiono historiê cen ropy naftowej na wiecie w latach 18692007.
rednia cena ropy z okresu 18692007, skorygowana o inflacjê i wyra¿ona w dolarach
z 2006 roku, wynios³a 21,66 dolarów za bary³kê; rednia cena w USA w tym samym okresie by³a nieco ni¿sza, co wynika z okresu kontroli i regulacji cen w latach 70 XX wieku.
Mediana wynios³a 16,71 USD za bary³kê, co oznacza, i¿ przez 50% czasu ceny ropy naftowej wynosi³y poni¿ej tej kwoty.
* Wydzia³ Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH, Kraków
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Rys. 1. Ceny ropy na wiecie w latach 18692007 wyra¿one w dolarach z 2006 r.
ród³o: www.wtrg.com

W okresie powojennym do koñca lat 60 XX wieku cena ropy naftowej waha³a siê pomiêdzy 2,5 a 3 dolarami za bary³kê (ceny nominalne), co w dolarach z 2006 roku daje ceny
pomiêdzy 17 a 18 dolarów za bary³kê ropy naftowej. Wzrost cen ropy utrzymywa³ siê
w tym okresie na poziomie inflacji.
W latach 19581970 ceny ropy by³y stabilne i utrzymywa³y siê na poziomie oko³o
3 USD za bary³kê, ale w cenach realnych (dolar 2006) spad³y z oko³o 17 do poni¿ej
14 dolarów za bary³kê.
W 1960 Iran, Irak Kuwejt, Arabia Saudyjska oraz Wenezuela za³o¿y³y OPEC, który do
koñca 1971 r. powiêkszy³ siê o kolejne szeæ pañstw: Katar, Indonezjê, Libiê, Zjednoczone
Emiraty Arabskie, Algieriê oraz Nigeriê.
A¿ do 1971 roku pañstwa nale¿¹ce do OPEC notowa³y zwiêkszony popyt na swoj¹
ropê, ale przy spadaj¹cej jej realnej cenie. W marcu 1971 r. Texas Railroad Commission
znios³a ograniczenia dla producentów ropy w Teksasie. Oznacza³o to przesuniêcie w³adzy
pozwalaj¹cej na kontrolowanie wiatowych cen ropy ze Stanów Zjednoczonych na kraje
OPEC. Nieco ponad dwa lata póniej nieoczekiwane konsekwencje wojny Yom Kippur
uwiadomi³y OPEC jego wp³yw na ceny ropy.
W 1972 cena ropy naftowej wynosi³a oko³o 3 dolarów za bary³kê i do koñca 1974 r.
wzros³a czterokrotnie do ponad 12 dolarów za bary³kê (ceny nominalne). W padzierniku
1973 r. od ataku Syrii i Egiptu na Izrael rozpoczê³a siê wojna Yom Kippur. Stany Zjednoczone i inne pañstwa zachodnie wspar³y Izrael, co spowodowa³o reakcjê pañstw Arabskich,
eksportuj¹cych ropê naftow¹. Pañstwa te zmniejszy³y produkcjê ropy o 5 mln bary³ek
dziennie, co przy zwiêkszeniu produkcji w innych krajach o 1 mln bary³ek spowodowa³o
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powstanie niedoboru na wiatowych rynkach w wysokoci oko³o 4 mln bary³ek (7% wiatowej produkcji, bez ZSRR i krajów komunistycznych). Sytuacja ta sta³a siê dowodem na
to, ¿e OPEC przej¹³ kontrolê na cenami ropy.
W latach 1974–1978 ceny ropy by³y stabilne i utrzymywa³y siê na poziomie pomiêdzy
12,21 a 13,55 dolarów za bary³kê, co w cenach z roku 2006 oznacza niewielki spadek
w tym okresie.
Wydarzenia w Iranie i Iraku przynios³y nastêpne znaczne wzrosty cen ropy w latach
19791980. Rewolucja w Iranie spowodowa³a spadek produkcji w tym kraju o 22,5 mln
bary³ek dziennie i sytuacja ta utrzymywa³a siê do czerwca 1979 roku. Wp³yw wydarzeñ
w Iranie by³ stosunkowo krótkotrwa³y, poniewa¿ ju¿ krótko po rewolucji produkcja wróci³a
do poziomu oko³o 4 mln bary³ek dziennie.
Iran, os³abiony po rewolucji, zosta³ we wrzeniu 1980 r. zaatakowany przez Irak. Do
listopada tego roku produkcja w obu krajach spad³a o 6,5 mln bary³ek, co spowodowa³o
spadek wiatowej produkcji ropy o 10%.
Po³¹czenie tych dwóch wydarzeñ wywindowa³o ceny ropy z 14 dolarów w 1978 do
35 dolarów za bary³kê w 1981 roku. Po dwudziestu szeciu latach od tych wydarzeñ produkcja ropy naftowej w Iranie wynosi³a tylko 2/3 wydobycia z okresu rz¹dów ostatniego
irañskiego szacha.
W zwi¹zku ze znacz¹cym wzrostem cen ropy w latach 70 XX w. Stany Zjednoczone
wprowadzi³y kontrolê cen ropy, maj¹c¹ na celu zmniejszenie wp³ywu podwy¿ek cen na gospodarkê. W efekcie amerykañskie koncerny naftowe dotowa³y amerykañskiego konsumenta.
Wzrost cen ropy zmusi³ te¿ konsumentów do bardziej efektywnego wykorzystania
energii poprzez wprowadzenie bardziej efektywnych procesów przemys³owych, oszczêdniejszych rodków transportu, zmniejszaniem zu¿ycia paliwa w samochodach itp. Te dzia³ania w po³¹czeniu ze wiatow¹ recesj¹ doprowadzi³y do spadku zapotrzebowania na ropê
i co za tym idzie  spadku jej cen.
Wysokie ceny doprowadzi³y te¿ do zwiêkszenia wydobycia w krajach nie nale¿¹cych do
OPEC. W latach 19801986 produkcja tych krajów zwiêkszy³a siê do poziomu 10 mln bary³ek dziennie, co dla krajów OPEC oznacza³o ni¿szy popyt i wiêksz¹ poda¿ spoza organizacji.
W latach 19821985 kraje OPEC stara³y siê ustaliæ kwoty produkcyjne na niskich poziomach, aby ustabilizowaæ ceny. Dzia³ania te zazwyczaj koñczy³y siê niepowodzeniem,
poniewa¿ ró¿ni cz³onkowie OPEC wydobywali wiêcej ropy naftowej ni¿ wynika³o z przyznanych im kwot. Przez wiêkszoæ tego okresu Arabia Saudyjska dzia³a³a jako kontroler
cen, zwiêkszaj¹c lub zmniejszaj¹c produkcjê ropy naftowej. Przyk³adowo w roku 1986 kraj
ten zwiêkszy³ produkcjê z 2 mln do 5 mln bary³ek dziennie, co spowodowa³o spadek cen
poni¿ej 10 dolarów za bary³kê.
Ponowny znacz¹cy wzrost cen nast¹pi³ w 1990 roku jako nastêpstwo inwazji Iraku na
Kuwejt. Po zakoñczeniu I Wojny w Zatoce Perskiej ceny ropy wesz³y w fazê sta³ego spadku
i po uwzglêdnieniu inflacji osi¹gnê³y w 1994 najni¿szy poziom od 1973 roku.
Silna gospodarka USA, boom gospodarczy w Azji i zmniejszenie produkcji ropy naftowej w Rosji spowodowa³y odwrócenie siê tego trendu cenowego.
Wzrost cen zatrzyma³ siê w 1998 r. w zwi¹zku z kryzysem w Azji i niedocenieniem
tego faktu przez OPEC poprzez zwiêkszenie kwot produkcyjnych. Ceny zaczê³y ponownie
rosn¹æ w 1999 r. W 2001 roku s³abn¹ca gospodarka USA i zwiêkszona produkcja krajów
nie nale¿¹cych do OPEC wywo³ywa³y presjê na obni¿kê cen ropy, a po ataku terrorystycz391

nym z 11 wrzenia 2001 r. na budynki World Trade Center ceny gwa³townie spad³y. Pomimo du¿ego spadku OPEC odroczy³ obni¿kê kwot produkcyjnych do stycznia 2002 r.,
gdy obni¿ono je o 1,5 mln bary³ek dziennie, a dodatkowo pañstwa nie nale¿¹ce do OPEC
(w tym Rosja) zobowi¹za³y siê do zmniejszenia produkcji o dalsze 462,5 tys. bary³ek dziennie. Problemy z nadprodukcj¹ skoñczy³y siê szybko, gdy gwa³townie zmala³a produkcja
ropy w Wenezueli, wybuch³a wojna w Iraku oraz wzrós³ wiatowy popyt na ropê naftow¹.
Doprowadzi³o to do wzrostu cen ropy do poziomu 4050 dolarów za bary³kê. S³abn¹cy
dolar, napiêta sytuacja polityczna pomiêdzy USA i Iranem doprowadzi³a do dalszego wzrostu cen i na prze³omie 2007 i 2008 r. cena bary³ki ropy osi¹gnê³a barierê 100 dolarów
za bary³kê, po czym spad³a do poziomu ok. 9293 dolarów. W lutym 2008 r. w zwi¹zku
z k³opotami amerykañskiej gospodarki nast¹pi³ znaczny spadek wartoci dolara, a ceny
ropy naftowej przekroczy³y poziom 100 dolarów za bary³kê [3].
3.

TRANSAKCJE SPOT I FUTURES NA RYNKU ROPY NAFTOWEJ

Transakcja „spot” to transakcja, która polega na ustaleniu kursu kupna-sprzeda¿y
danego instrumentu A po okrelonej cenie w momencie zawierania umowy z jednoczesnym
zobowi¹zaniem obydwu stron do dostarczenia instrumentu bêd¹cego przedmiotem transakcji [6].
Transakcja „futures” polega ona na kupnie-sprzeda¿y danego instrumentu w ten sposób, ¿e kurs transakcji zostaje ustalony w dniu jej zawarcia, natomiast dostawa  w okrelonym momencie w przysz³oci [6].
Do koñca lat 70. XX wieku ceny ropy by³y determinowane g³ównie przez kontrakty
d³ugoterminowe pomiêdzy producentami ropy naftowej a miêdzynarodowymi koncernami
naftowymi. OPEC mia³ 67-procentowy udzia³ w wiatowym wydobyciu i w g³ównej mierze
wp³ywa³ na cenê i iloæ sprzedanej ropy. Ceny ulega³y wahaniom, gdy te d³ugoterminowe
kontrakty by³y odnawiane, ale nie mia³y szczególnego wp³ywu na bie¿¹c¹ sytuacjê rynkow¹. Rynek transakcji spot  realizowanych natychmiast  by³ stosunkowo nieistotny
i jego udzia³ w miêdzynarodowym handlu rop¹ wynosi³ oko³o 10%.
Rynek ropy naftowej zacz¹³ siê zmieniaæ, gdy produkcja krajów nie nale¿¹cych do
OPEC po raz pierwszy przekroczy³a produkcjê krajów OPEC, co nast¹pi³o w 1982 roku.
Producenci ci, z takich obszarów jak np. kraje wydobywaj¹ce ropê z Morza Pó³nocnego,
nie maj¹cy zawartych kontraktów d³ugoterminowych z odbiorcami, byli zmuszeni do
zwiêkszania swojego udzia³u w rynku w inny sposób. Zwiêkszali oni swoj¹ sprzeda¿ na
rynku spot, jednoczenie zmniejszaj¹c udzia³ OPEC w handlu rop¹ ogó³em. Kupuj¹cy
byli zachêcani cenami, które czasami by³a nawet o 8 USD za bary³kê ni¿sze w stosunku do
cen z kontraktów d³ugoterminowych.
Strategia ta okaza³a siê skuteczna i pod koniec 1982 r. niemal po³owa transakcji na
miêdzynarodowym rynku ropy naftowej odbywa³a siê na rynku spot. Równie¿ najwiêksze firmy naftowe zaczê³y odchodziæ od kontraktów d³ugoterminowych w kierunku transakcji zawieranych po bie¿¹cych cenach rynkowych.
Poniewa¿ ceny na rynkach spot by³y oparte na krótkoterminowych fundamentach,
znaczne fluktuacje cen ropy naftowej zaczê³y byæ norm¹. Aby zabezpieczyæ siê przed wahaniami cen uczestnicy rynku rozpoczêli kupowanie instrumentów pochodnych, takich jak kon392

trakty futures. Kontrakt futures jest umow¹ kupna lub sprzeda¿y okrelonych aktywów
w okrelonym czasie w przysz³oci po okrelonej cenie. Korzenie kontraktów terminowych siêgaj¹ redniowiecza, a ich rozwój wi¹za³ siê z potrzebami producentów ¿ywnoci i kupców [2].
Kupuj¹c kontrakt terminowy futures na ropê naftow¹, kupuj¹cy zobowi¹zuje siê zakupiæ ropê po okrelonej cenie i w okrelonej iloci w konkretnym terminie w przysz³oci,
nazywanej dat¹ wygasania kontraktu. Sprzedaj¹cy natomiast zobowi¹zuje siê do sprzeda¿y
w tym dniu takiej samej iloci ropy, po takiej samej cenie. Umowa zawierana jest dzi, ale
p³atnoæ i dostawa s¹ odroczone w czasie.
Tego typu instrumenty pochodne pozwalaj¹ na ograniczenie i minimalizacjê ryzyka zarówno dla kupuj¹cych, jak i sprzedaj¹cych, choæ oczywicie generuj¹ koszty, a w przypadku
nieodpowiedniej strategii mog¹ byæ przyczyn¹ znacznych strat. Gdy cena rozliczeniowa
kontraktu, wyznaczona w dniu wygasania, ró¿ni siê od ceny po jakiej zawarto kontrakt, jedna ze stron traci, co mo¿e byæ zachêt¹ do nieuiszczenia nale¿noci. Dlatego te¿ kontrakty s¹
rozliczane ka¿dego dnia, na podstawie cen zamkniêcia, i ka¿dego dnia z konta kontrahenta,
który tego dnia straci³ na posiadanej pozycji, przelewana jest okrelona kwota na konto kontrahenta, który zyska³. Zarówno kupuj¹cy, jak i sprzedaj¹cy zobowi¹zani s¹ do utrzymywania depozytów, zabezpieczaj¹cych posiadane pozycje na rynku instrumentów pochodnych.
Kontrakty terminowe futures na ropê na gie³dzie NYMEX opiewaj¹ na 1000 bary³ek
ropy i standardowo s¹ notowane przez 30 kolejnych miesiêcy, przy czym warto zaznaczyæ,
i¿ zakup kontraktu nie niesie z sob¹ koniecznoci fizycznego zakupu lub sprzeda¿y konkretnej iloci ropy naftowej [1].
Zazwyczaj ceny na rynku futures s¹ ni¿sze od cen na rynku spot. Trzeba równie¿
zaznaczyæ, ¿e ceny kontraktów futures nie mog¹ byæ uznawane za wskanik cen w przysz³oci. W rzeczywistoci bowiem nie s¹ lepszym wskanikiem przysz³ych cen ni¿ ceny na
rynku spot (rys. 2).

Rys. 2. Ceny ropy na rynku spot i ceny 12-miesiêcznych kontraktów terminowych
na gie³dzie NYMEX
ród³o: New York Mercantile Exchange
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Rynek kontraktów terminowych futures jest u¿yteczny, gdy inwestor chce siê zabezpieczyæ lub spekulowaæ na cenach ropy naftowej, ale nie wskazuje w bezporedni sposób,
w jakim kierunku pod¹¿a rynek i ceny ropy naftowej.
Prognozowanie cen jest zajêciem niezwykle trudnym, gdy¿ mamy tu do czynienia
z ogromn¹ iloci¹ czynników, takich jak sytuacja ekonomiczna na wiecie i w poszczególnych pañstwach, sytuacja polityczna, wielkoæ popytu i poda¿y, kursy walut itp.
Istniej¹ rozmaite narzêdzia u³atwiaj¹ce ten proces (na przyk³ad analiza techniczna wykresów), pozwalaj¹ce na okrelenie prawdopodobnych ruchów cenowych. Analiza techniczna korzysta z za³o¿enia, ¿e rynek wie i dyskontuje wszystko [4].
Przyk³ady prostej analizy wykresów, na przyk³adzie notowañ kontraktów futures na
ropê naftow¹ na gie³dzie NYMEX, zamieszczono poni¿ej. Analizowany okres to lata 1995
 11 stycznia 2008. Od pocz¹tku 1999 roku ceny ropy znajdowa³y siê w silnym trendzie
wzrostowym (rys. 3), zaznaczonym zielonymi liniami (rys. kolorowy na p³ycie CD). Po
koniec 2006 roku nast¹pi³o przebicie linii trendu i korekta. Istnieje wiele narzêdzi i technik
wyznaczania potencjalnych zakresów ruchów cenowych. Jedn¹ z nich jest korzystanie ze
zniesieñ i projekcji opartych na ci¹gu Fibonacciego.

Rys. 3. Ceny kontraktów futures na ropê naftow¹ na gie³dzie NYMEX w latach 19952008
z zaznaczon¹ lini¹ trendu i poziomami zniesieñ Fibonacciego

Ceny kontraktów spad³y do poziomu 50% zniesienia Fibonacciego, po czym przez
oko³o 10 miesiêcy znajdowa³y siê w trendzie horyzontalnym, a nastêpnie nast¹pi³o silne
wybicie w górê.
Na rysunku 4 przedstawiono notowania kontraktów futures na ropê w okresie od
maja 2006 roku do pocz¹tku 2008 r. Po³owa tego okresu to korekta poprzednich wzrostów
i ustabilizowanie siê cen w trendzie bocznym, po czym nast¹pi³o silne wybicie w górê cen
kontraktów i ruch w kanale wzrostowym zaznaczonym zielonymi liniami. Ceny odbi³y siê
od psychologicznego poziomu 100 USD za bary³kê, a nastêpnie prze³ama³y liniê pó³rocznego trendu wzrostowego. Do oszacowania potencjalnego ruchu cen mo¿na u¿yæ ponownie
zniesieñ Fibonacciego.
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Rys. 4. Ceny kontraktów futures na ropê naftow¹ na gie³dzie NYMEX od po³owy 2006 roku
do pocz¹tku 2008 roku

Rysunek 5 przedstawia notowanie kontraktów do dnia 28.03.2008 r. Widzimy, ¿e korekta wynios³a 38,2% wzrostu, nastêpnie ceny kontraktów przebi³y poziom 100 dolarów za
bary³kê.

Rys. 5. Ceny kontraktów futures na ropê naftow¹ na gie³dzie NYMEX od 2007 roku do koñca
marca 2008 r. z zaznaczonymi poziomami zniesieñ Fibonacciego

4.

PODSUMOWANIE

W artykule przedstawiono historiê wiatowych cen ropy naftowej oraz omówiono
g³ówne czynniki gospodarcze i polityczne, wp³ywaj¹ce na notowanie tego surowca. Do
koñca lat siedemdziesi¹tych XX wieku ceny ropy by³y determinowane g³ównie przez kon395

trakty d³ugoterminowe pomiêdzy producentami ropy naftowej a miêdzynarodowymi koncernami naftowymi. Rynek ropy naftowej zacz¹³ siê zmieniaæ, gdy produkcja krajów nie
nale¿¹cych do OPEC po raz pierwszy przekroczy³a produkcjê krajów OPEC, co nast¹pi³o
w 1982 roku. Pod koniec 1982 r. niemal po³owa transakcji na miêdzynarodowym rynku
ropy naftowej odbywa³a siê na rynku spot. Poniewa¿ ceny na rynkach spot by³y oparte
na krótkoterminowych fundamentach, znaczne fluktuacje cen ropy naftowej zaczê³y byæ
norm¹. Aby zabezpieczyæ siê przed wahaniami cen, uczestnicy rynku rozpoczêli kupowanie instrumentów pochodnych, takich jak kontrakty futures. Tego typu instrumenty pochodne pozwalaj¹ na ograniczenie i minimalizacjê ryzyka zarówno dla kupuj¹cych, jak
i sprzedaj¹cych, choæ oczywicie generuj¹ koszty, a w przypadku nieodpowiedniej strategii
mog¹ byæ przyczyn¹ znacznych strat. Rynek kontraktów terminowych futures jest u¿yteczny, gdy inwestor chce siê zabezpieczyæ lub spekulowaæ na cenach ropy naftowej, ale
nie wskazuje w bezporedni sposób, w jakim kierunku pod¹¿a rynek i ceny ropy naftowej.
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