
  

Jediná funkční strategie pro retailového investora. 



 

Co se stalo? 
 
Ceny ropy se zhroutily poté, co se OPEC+ nedohodl na snížení produkce a zároveň 
uzemnění letadel a omezení přepravy spojené s koronavirem poslalo ropný trh do 
silného přebytku nabídky. 
 
 
 

Proč se OPEC+ nedohodl? 
 
Všude běží zprávy o válce mezi SA a Ruskem, to je zcela jistě holý nesmysl, neb to 
nedává žádnou logiku. Ale spousta lidí tuto informaci rádo nakoupí, buď proto, že lidi 
rádi nakupují, co média píší a schopnost kritického myšlení je extrémně nízká, 
zároveň obecné porozumění, jak funguje trh s ropou a komoditním cyklem je nízké. 
 
Důvodem dalšího nesnížení produkce OPEC+ je neefektivita této strategie. 
Jakékoliv snížení produkce OPEC+ na trh dodá americká břidlice, a tak jediné, co se 
děje je, že OPEC+ ztrácí tržní podíl a američtí těžaři (kteří jsou drsně zatížení dluhy,  
a proto se snaží maximálně těžit a držet se alespoň v lehkém pozitivním cash-flow, 
jelikož refinancování není už jednoduché) okamžitě doplňují to, co OPEC+ nedodá. 
 
Správná zpráva, která by měla běžet médii je, že OPEC+ vyhlásil válku americké 
břidlici. A s ohledem na předimenzovanou zadluženost a už tak špatné cashflow je 
bankrot špatně kapitalizovaných menších a středně velkých amerických těžařů 
nevyhnutelný. Myslím, že je to správná strategie pro vyšší ceny ropy pro 
OPEC+. Snižování produkce mi nedáválo žádný smysl s ohledem na potenciál 
americké břidlice a tato teze se potvrdila. 
 

„Správná zpráva, která by měla běžet médii je, že OPEC+ vyhlásil válku americké 
břidlici.“ 

 
 
 

Co se stane po defaultech?  
 
Za prvé bude chvíli trvat, než investoři začnou mít chuť poslat byť jediný dolar směr 
americká břidlice a bez financování není těžba. 
 
Za druhé cena komoditních společností je cyklická, stejně jako cena komodit. Hodnota 
ropných společností se dostane na cyklu od teď již velmi brzo, společnosti budou ke 
koupi "za babku".  
 
Komoditní společnosti se mají prodávat, když vše vypadá skvěle a na nebi není 
jediný mráček a nakupovat, kdy vše vypadá extrémně černě. 
 
Toho zcela jistě využije OPEC+ tažený SAE, který je ještě velmi likvidní a skoupí 
producenty o dnešním těžebním výkonu 3-4 mil barelů denně ( USA dnes těží 
cca 13 mil barelů denně). 
 



 

V tu chvíli bude OPEC+ mít opět "kartelovou moc nad cenou ropy", kterou mu 
právě americká břidličná revoluce vzala. Ceny ropy se vrátí na 60-70 USD. Jelikož 
aktuální cena je neudržitelná, je v mnoha případech pro US břidličné producenty 
dokonce pod těžebními náklady a už vůbec nestačí pro breakeven hospodaření. 
 
Update 24.3.2020 
Opecu+ se možná podaří dostat USA k jednacímu stolu, aby omezila export ropy, to 
by vybalancovalo mezinárodní trh a byl by to rychlejší proces, než nechat vydefaultovat 
slabé těžaře. 
 
 
 

Jak na tom vydělat? 
 
Nejlepším a osvědčeným způsobem je akumulace ropy na těchto cenách  
a akumulování při jejím dalším poklesu s vyhlížením cen minimálně nad 50 USD (je 
potřeba vždy hlídat, jaké jsou těžební náklady a breakeven). Náš cíl je 61 USD po této 
bouři ve střednědobém horizontu. 
 
 
 

Vzorová kalkulace 

 
 
Kalkulace počítá s nákupem na vytyčených cenách v objemu 100 tis USD každý. 
 
Následně se dá očekávat zisk 1 - 1,7 milionu dolarů při investici 400 tis USD. 
 
Vzorová kalkulace nezohledňuje náklady spojené s nákupem (1% z objemu transakce), prodejem (1% 
z objemu transakce), evidencí CP (0,15% p.a.) a podíl na vytvořeném zisku (15% z vytvořeného zisku).
         
Založení, vedení i zrušení účtu je zdarma. Smlouva  je rámcová. Účet se zakládá u licencovaného 
obchodníka u ČNB Atlantik FT,a.s. a peníze se posílají do J&T Banka, a.s. Žádné Kyperské "licence" a 
struktury!  
        
Každému investorovi doporučujeme před investicí do čehokoliv se seznámit se všemi riziky a poradíme, 
zda je pro něho obchod vzhledem k jeho znalostem, zkušenostem a investičním cílům vhodný. 

        
 
 
 



 

Jaký nástroj zvolit? 
 

https://ucet.imperfin.cz/ - Založte si účet zdarma a následně se s Vámi spojí makléř, který 
s Vámi vše vyřeší a zodpoví Vaše případné dotazy a provede Vás celou investicí. 
 
Máme pro Vás připravený nástroj, který s nejnižšími možnými náklady odráží cenu ropy  
aa v nejvyšší míře odrazí i její pohyb nahoru.  
 
Druhou nejlepší možnosti je pronajmout si ropný tanker, napustit ho, nechat ho kotvit a až 
bude ropa na cenách, kde chceme prodat, tak ropu prodat. 

 
 

Jaký nástroj pro tuto strategii určitě NEzvolit! 
 
 
Veškeré CFD kontrakty! Tyto deriváty jsou extrémně drahé na udržování a nemáte 
šanci v nich ropu „vysedět“ a akumulovat, protože Vás budou požírat poplatky za páku 
integrované přímo v nástroji. 
 
Navíc CFD obchodníci profitují pouze na Vaší ztrátě, proto mají na oko „nulové 
poplatky“ a nijak se nepodílí na vytvořeném zisku, i když Vám radí, jak 
s prostředky máte nakládat a do čeho investovat. 
 
Páková ETF jako je UCO nebo UWTI. Při vysoké volatilitě, která se dá očekávat, Vás 
tyto nástroje zlikvidují, ropa nakonec vyroste a Vy na tom nevyděláte. Zapomeňte na 
to, že trefíte dno na jeden pokus. 
 
Graf WTI Crude Oil 
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