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The goal of the Bachelor´s thesis on topic „Economic Factors of the Oil Market” is
familiarization with basic property of oil, on the basis will be to sum up oil factors
having an influence on oil price at world markets, information will be from historical
events to present factors which them still have an influence. On the basis of this
summary I will show possible investments to oil industry. Benefit of this Bachelor´s
thesis will be summary of oil market like a whole, from general view of prices and
supply, which that basis is possible to invest to oil.
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Abstract:
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Předmětem bakalářské práce na téma „Ekonomické faktory trhu ropy“ je seznámení se
se základními vlastnostmi ropy, na základě kterých dojde ke shrnutí faktorů
ovlivňujících cenu ropy na světových trzích, z historických událostí, po faktory které
nadále působí. Na základě tohoto shrnutí si ukážeme možné investice do ropy.
Přínosem bakalářské práce pak bude shrnutí celkového trhu s ropou z pohledu vývoje
cen a zásob, na základě kterých je možné do ropy investovat.
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Vývoj ceny akcií Shell vůči ceně ropy WTI
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Abstrakt:

Cena WTI bd/USD

Denní hodnota uzavření akcií

METODIKA:
Práce postupuje lineárním stylem a není konkrétně rozdělena na teoretickou a
praktickou část, nýbrž se snaží na sebe neustále navazovat a rozvíjet se. Dělí se ale
na tři základní části.
1. ROPA – tato část se zabývá použitím, vznikem a vlastnostmi ropy na základě
kterých se určuje a měří její cena.
2. FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ CENU ROPY – v této části rozebírám hlavní faktory,
které nejvíce ovlivňují cenu, začínám vlivem kartelů, zásobami,
nabídkou/poptávkou, vojenskými, politickými a ekonomickými událostmi a vlivem
kurzu dolaru. Tyto informace čerpám z historických dat v literatuře a na internetu.
Ke každé části se snažím zpracovat názorné grafy vystihující danou situaci, tyto
data čerpám z dat BP, IEA a OPECu.
3. INVESTICE DO ROPY – v poslední část se zabývám přímými investicemi do ropy,
akciemi ropných společností, deriváty ropy, především futures a ETF/ETC fondy.
Celá práce následně slouží jako průvodce do světa ropy na jehož základě člověk
získá nejpodstatnější informace o světě ropy a na základě toho může začít investovat.

Vývoj ceny ropy v závislosti k zásobám
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ZÁVĚR:
Cílem mé práce bylo analyzovat trh ropy jako celku, faktorů které ovlivňují cenu ropy
a možné investice do ropy, kdy všechny tyto cíle byly zcela naplněny.
V první části byly rozebrány všechny nezbytnosti, které jsou potřeba znát abychom
jsme se mohli o ropě bavit, její vznik a vlastnosti, využití dělení a měření. Následně
jsme se přesunuly na faktory, které ovlivňují její cenu, začali jsme v roce 1970 kdy
vzniká Standard Oil Company, přes „Sedm sester“, po současný OPEC, které svými
monopolními praktikami ovlivňují nejvíce cenu ropy. Následně jsem se zaměřil na stav
zásob ropy, které jsou velmi těžko ověřitelné a údaje se zde velmi rozchází. Podle
některých informací ropný zlom v arabských zemích už nastal, podle některých ne a
díky těmto údajům se dá těžko předpovídat následný vývoj dodávek. Oproti tomu
například USA svou těžbu zvýšila těžbou z nekonvenčních zdrojů.
V další části se soustředím na ropné šoky, které nám jasně ukázali, že ropa není jen
zdroj energie, ale silný vyjednávací prostředek. Dále zmiňuji další události, které
ovlivnili cenu ropy nejvíce.

Brent $/bbl
přepočet na
současné
hodnoty

V části zabývající se investicemi lze doporučit buďto „bezpečné“ obchodování s
akciemi, případně nebezpečnějšími ETF/ETC fondy, nebo se soustředit na futures
deriváty, kde se dá dosáhnout největších zisků s nejmenšími vstupními náklady.
Na základě bakalářské práce jde předpovědět, že ropný trh bude v příštích letech
stále podobný, jen je potřeba být připraven na pravděpodobné zdražování ropy a
možné konflikty o nová naleziště
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