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 y Je tvořena z pozůstatků prehistorických řas a planktonu, které klesly na dna oceánů a následně byly pokryty vrst-
vami sedimentů, které se po miliony let vlivem vysokého tlaku přetvářely nejprve ve voskovou látku kerogen, která 
působením vyššího tlaku a teploty změnila skupenství na kapalinu. 

 y Mezi deset největších producentů ropy patří USA, Saúdská Arábie, Rusko, Kanada, Čína, Irák, Írán, Spojené  
arabské emiráty, Brazílie a Kuvajt. Společně přestavují 70 % celosvětové denní produkce. (eia.gov)

 y Celosvětově je v rámci jedno dne vyprodukováno přes 100 milionů barelů ropy, což v minulém roce  
představovalo celkově 4 630 milionů tun surové ropy. 

 y Surová ropa je základem pro mnoho produktů každodenní potřeby. V první řadě se jedná o vstupní surovinu pro 
výrobu pohonných paliv (benzín, diesel a letecké palivo. Dále se využívá při výrobě topných olejů využívaných při 
vytápění a výrobě elektřiny. 

 y Ropa je základem pro 6 000 vedlejších produktů např. dehet, asfalt, parafinový vosk, mazací oleje, hnojiva, 
parfémy, insekticidy, mýdla, uhlíková vlákna, …

 y Ropa je také základní surovinou pro výrobu plastů využívaných od zdravotnictví (umělé srdeční chlopně)  
až po spotřební zboží (plastové sáčky). 40 % textilií obsahuje některé z vedlejších ropných produktů. 

 y Ropa je tmavě zbarvená olejovitá kapalina bohatá na řadu uhlovodíkových struktur s příměsí organických 
sloučenin s jedním nebo více heteroatomy síry, dusíku nebo kyslíku. 

 y Přestože je označována jako „černé zlato,“ má ropa různou viskozitu a odlišné barvy od černé až po žlutou  
v závislosti na jejím složení.

 y V některých variantách může obsahovat stopové množství vysokomolekulárních sloučenin nebo organokovové 
sloučeniny s obsahem vanadu a niklu. 

 y Společně s uhlím a zemním plynem patří mezi tzv. kaustobiolity – hořlavé organogenní sedimenty a zároveň se 
řadí mezi neobnovitelné zdroje energie. 

 y Vzácnost černého zlata vychází z dlouhodobého procesu utváření, které se datuje do doby před 400 miliony let.

Světová produkce (zelená) a poptávka (oranžová) po ropě 

 Zdroj: IEA
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Na vývoj cen ropy má vliv řada faktorů:

Cena ropy

–––
Jedním z nejvýznamnějších  

jsou rozhodnutí, která učiní kartel 
zemí vyvážející ropu tzv. OPEC  

o výši produkce. Tyto země  
mají pod kontrolou 40 %  

celosvětové nabídky.

–––
Významným hybatelem jsou  

přírodní katastrofy či politické  
vlivy, které mohou omezit či zcela 

narušit těžbu a tím zapříčinit  
růst cen černého zlata.

–––
V neposlední řadě jsou to  

i ozbrojené konflikty, které se  
v poslední řadě skloňují  
v médiích všemi pády. 

Tlaky na růst ceny ropy
Od 1. ledna země vyvážející ropu společně s Ruskem (tzv. OPEC+) se zavázaly omezit produkci o 1,2 milionů barelů 
ropy denně. Na červencovém zasedání bylo rozhodnuto prodloužení závazku nejméně do března příštího roku.  
Na stole zůstává možnost i razantnějšího snížení požadovaného především ze strany Ruska. Omezení produkce 
napomohlo v první polovině letošního roku k posílení cen ropy o více než 45 % až nad 65 USD za barel.

Ropa v posledních týdnech přidávala po útocích na ropná pole největší těžařské společnosti na světě Saudi Aramco 
v Saúdské Arábii. Vyřazena z provozu byla zařízení produkující 50 % celkové produkce ropného giganta. Výpadek 
ropy ve výši 5,7 mil. barelů ropy za den, představující více jak 5 % celosvětové produkce, by mohl trvat i několik týdnů, 
než se podaří zařízení zcela obnovit a navrátit produkci do normálu. Bezprostřední reakce bylo skokové posílení ropy 
intradenně o téměř 15 %. Nyní je společnost Aramco nucena využívat své drahocenné zásoby, které se však rychle tenčí 
a zároveň i Saúdská Arábie omezila svou domácí spotřebu. Produkce Saúdské Arábie v minulém roce představovala 
12 % v celosvětovém měřítku.

Situace by se mohla více vyhrotit i vyslanými jednotkami amerických vojáků, kteří byli povoláni do oblasti na popud 
Donalda Trumpa po zjištění, že útok byl veden z Íránu. Spojené státy mají s touto zemí dlouhodobý konflikt způsobený 
íránským jaderným programem. Mise má být zaměřena především na vzdušnou a protiraketovou obranu. Pentagon 
prozatím vojenský úder nenavrhl, ale situace se může kdykoliv vyhrotit. Íránský prezident Rúhání varoval před narušením 
hranice země. Írán přitom představuje 5 % celosvětové produkce ropy. 

Rostoucí ceny ropy pozitivně ovlivňují cenu akcií energetických společností 
zaměřených na těžbu, zpracování a distribuci černého zlata. Vyšší ceny se 

odráží ve vyšších ziskových maržích a rentabilitě byznysu.

Vývoj ceny ropy WTI 

Zdroj: Bloomberg
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Exxon Mobil
Největší veřejně obchodovatelná energetická společnost na 
světě s jedním z nejrozsáhlejších množství zdrojů a nalezišť 
černého zlata na světě. 

Společnost nedávno objevila nové naleziště ropy u jihoame-
rické Guyany v oblasti Turbot, které by mělo ukrývat více jak 
6 mld. barelů ropy. 

Exxon Mobil společně se společností Mosaic Materials  
uzavřely dohodu o společném výzkumu na průlomové tech-
nologie, která by měla dokázat odstranit oxid uhličitý od 
zdrojů emisí. 

Společně s Global Thermostat se budou podílet na rozvoji 
průlomové technologie, která dokáže zachytit a koncentro-
vat emise oxidu uhličitého z průmyslových zdrojů, včetně 
elektráren, a z atmosféry. 

Hospodářské výsledky za druhý kvartál letošního roku zveřejněné v srpnu se vyšplhaly na 3,1 mld. USD na úrovni čistého zisku. 

V červnu letošního roku došlo k expanzi dlouhodobého projektu v Argentině. Rozšíření stávající aktivity v Bajo del Choique-La  
Invernada o oblas Vaca Muerta. Nová lokalita by měla zvýšit denní produkci o 55 000 barelů ropy vybudováním 90 vrtů. 

Exxon Mobil v minulých měsících zahájil výrobu na nové výkonné lince pro výrobu polyethylenu v Beaumontu v americkém státě 
Texas. Inovace linky zvýší výrobní kapacity závodu o 65 %, čímž dojde k zvýšení celkové produkce na 1,7 mil. tun za rok. 

Společnost poskytne Agentuře Spojených států amerických pro mezinárodní rozvoj (USAID) finanční pobídku ve výši 3 mil. USD  
na vytvoření administrativního programu, které zlepší sociální a ekonomický rozvoj v Mosambiku.
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ZDROJ: CYRRUS, BLOOMBERG

VÝVOJ CENY AKCIÍ EXXON MOBIL

V USD; SLEDOVANÉ OBDOBÍ 5 LET

Repsol
Společnost Repsol je jednou z předních energetických spo-
lečností s více jak 80letou historií.

Díky dlouhodobé konkurenceschopnosti a mnohaleté zkuše-
nosti ji společnost Forbes v roce 2017 umístila na 14. místo 
v žebříčku 25 největších společností specializující se na ropu 
a zemní plyn. 

Dlouhodobě je součástí největšího šampionátu silničních 
motocyklů v sérii MotoGP ve spolupráci v továrním týmem 
Honda pod názvem Repsol Honda Team, pod kterou jezdí 
několikanásobný mistr světa z roku 2013, 2014, 2016, 2017 
a 2018 Marc Marquez. V letošním roce má nakročeno již ke 
svému 6. titulu v nejvyšší kategorii. 

Stabilita společnosti je potvrzena hospodářskými výsledky 
za první polovinu roku 2019, kdy upravený čistý zisk dosáhl  
hodnoty 1,115 mld. EUR (v souladu s první polovinou roku 
2018). Silné CF společnosti oproti dlouhodobému strategickému plánu vyústila v rozhodnutí představenstva o zpětný odkup  
5 % akcií. Zároveň dojde k navýšení dividendy pro rok 2020 na 1 € na akci. 

Repsol v červenci zřídila prostřednictvím své nadace Fundación Repsol fond ve výši 50 mil. EUR, který bude využit na  
rozvoj španělské sítě sociálních podniků, které budou přispívat ke globálnímu energetickému přechodu a vytváření příležitostí pro 
zranitelné skupiny. 

V projektu U.S. Buckskin se podařilo společnosti v hloubce 2 073 metrů pod mořem v Mexickém zálivu objevit nové naleziště ropy. 
Produkce by měla dosáhnout 30 000 barelů ropy denně. 

V rámci závazku pro efektivní a udržitelný energetický přechod Repsol vybuduje tři projekty zaměřené na obnovitelné zdroje  
energie – dvě větrné farmy v Aragonii a Kastilii-Leónu a solární elektrárnu v Andalusii s kombinovaným výkonem 800 MW.
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Royal Dutch Shell
Globální skupina zaměřena na energetiku a petrochemii,  
která je přítomna ve více jak 70 státech s průměrným  
počtem 86 000 zaměstnanců s pokrytím okolo 3 % celosvě-
tové energetické poptávky. 

Společnost Shell je hrdá na to, že je partnerem některých 
z  nejlepších týmů v motoristickém sportu v nejprestižněj-
ších sériích na světe. Mezi nejvýznamnější a zároveň jedno 
z nejdéle fungujících partnerství patří týmu Scuderia Ferra-
ri v sérii F1. Technické partnerství s  Ducati Corse v rámci 
série World Superbike a následně i MotoGP se rozrostlo  
v jednu z nejúspěšnějších spoluprací v motoristickém sportu  
s dopadem i pro běžné uživatele, např. palivo Shell V-Power 
a oleje Shell Advance. Od roku 2014 je značka Shell spjata 
i  se seriálem WRC konkrétně se značkou Hyundai Motor-
sport. V šampionátu cestovních vozů spolupracuje s týmem 
BMW Motorsport. Portfolio se rozrostlo v letošním roce  
o partnerství s Nissanem v nejrychleji rozvíjejícím se motorsportu v současnosti Formula E. 

Shell úspěšně spolupracuje s největší ropnou společností na světě Saudi Aramco, kdy ji v září odprodala podíl v Shell Saudi Arabia 
za 631 mil. USD.

Shell Offshore, dceřiná společnost Royal Dutch Shell, bude investovat do podmořského hlubinného projektu PowerNap v Mexic-
kém zálivu. Produkce černého zlata by mela začít v roce 2021 při denní těžbě 35 000 barelů ropy za den. 

V srpnu letošního roku společnost potvrdila již dříve oznámený plán na zpětný odkup kmenových akcií v hodnotě 2,75 mld. USD. 
V rámci dlouhodobého plánu má Shell v úmyslu odkoupit do roku 2020 své akcie v celkové hodnotě 25 mld. USD v závislosti na 
cenách ropy a pokroku ve snížení zadlužení. 
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VÝVOJ CENY AKCIÍ ROYAL DUTCH SHELL

V EUR; SLEDOVANÉ OBDOBÍ 5 LET

Total
Francouzská nadnárodní společnost, která se zaměřuje na 
těžbu a zpracování ropy, zemního plynu a zelené elektři-
ny ve více jak 130 zemích světa. Historie skupiny sahá do 
roku 1924 společně se vznikem Compagnie française des  
pétroles (CFP).

Skupina se v roce 2018 stala nejziskovější ze všech ropných 
společností. Produkce ropy a souvisejících produktů mezi-
ročně vzrostla o 8 % a v letošním roce je cíl nastaven na na-
výšení o více jak 9 %. Upravený čistý zisk společnosti vzrostl 
na 13,6 mld. USD, což představovalo nárůst o 28 %. 

Představenstvo se na svém zářijovém zasedání, především 
kvůli dobrým výsledkům a silnému cash flow, rozhodlo navý-
šit růst dividend o 5 až 6 % ročně.

Dokončený projekt v Jižní Koreji v rámci joint venture  
s Hanwha Total Petrochemical, započatý v dubnu roku 2017,  
letos v září započal produkci ethylenu. Investice ve výši 450 mil. USD vyprodukuje 1,4 mil. tun ethylenu za rok, což představuje 
nárůst o 30 % vůči původní kapacitě. 

Total a Qatar Petroleum posílili své mezinárodní partnerství podepsáním dohody, na jejímž základě bude Qatar Petroleum vést 
průzkumnou činnost na územích vlastněných společností Total v Namibii, Guyaně a Keni. 

Na konci roku 2016 započal dlouhodobý plán společnosti na modernizaci 5 000 čerpacích stanic v 57 zemích, které budou vybave-
ny vysoce efektivními solárními panely SunPower. Modernizace probíhá tempem 1 000 stanic za rok a celkově jimi bude vybavena 
více jak jedna třetina všem čerpacích stanic po celém světě. 

Den po požáru ikonické pařížské katedrály Notre-Dame oznámila skupina Total Group, že věnuje spolku French Heritage Society 
dar ve výši 100 mil. EUR na obnovu symbolu Paříže a celé Francie. 
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A N A LY T I C K É  O D D Ě L E N Í
TOMÁŠ MENČÍK  Brno  mencik@cyrrus.cz   Hlavní investiční stratég

JIŘÍ ŠIMARA   Brno  simara@cyrrus.cz   Manažer strukturovaných produktů

PETR PELC   Brno  petr.pelc@cyrrus.cz  Portfolio manažer

ANNA PÍCHOVÁ  Brno  anna.pichova@cyrrus.cz Analytik

TOMÁŠ PFEILER  Praha  tomas.pfeiler@cyrrus.cz Portfolio manažer

T R A D I N G  &  S A L E S
DENISA RŮŽIČKOVÁ  Brno  denisa.ruzickova@cyrrus.cz 

MICHAL PŘIKRYL  Praha  prikryl@cyrrus.cz  

800 297 787 |
bezplatná infolinka

www.cyrrus.cz

Důležitá upozornění: Dokument byl zpracován společností CYRRUS, a.s., obchodníkem s  cennými papíry, se sídlem Brno, Veveří 111 (dále 
jen „společnost“). Společnost je členem Burzy cenných papírů Praha, a.s. a Frankfurt Stock Exchange (FWB) – Deutsche Börse. Společnost 
podléhá regulaci a  dohledu České národní banky. Dokument je určen pouze pro reklamní účely a  nebyl vytvořen za účelem komplexního 
průvodce investicemi. Poskytuje pouze krátký přehled o jednom z investičních produktů v současné nabídce. Dokument nenahrazuje odborné 
poradenství k finančním nástrojům v něm uvedeným, ani nenahrazuje komplexní poučení o rizicích. Dokument je určen výhradně pro počáteční 
informační účely a společnost důrazně doporučuje investorům podstoupit investiční a/nebo právní a/nebo daňové poradenství před tím, než 
učiní investiční rozhodnutí. Informace obsažené v tomto dokumentu nelze považovat za radu k jednotlivé investici, ani za daňovou nebo právní 
radu. Pokud se v dokumentu hovoří o jakémkoliv výnosu, je vždy třeba vycházet ze zásady, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích, 
že jakákoliv investice v sobě zahrnuje riziko kolísání hodnoty a změny směnných kursů a že návratnost původně investovaných prostředků ani 
výše zisku není, pokud v textu dokumentu není uvedeno jinak, zaručena. Investoři mohou získat při prodeji uvedeného investičního nástroje 
před datem splatnosti nebo při splacení investičního nástroje částku nižší než částku investovanou. Potenciální ztráta je omezena na původně 
investovanou částku. Informace jsou založeny na hrubé výkonnosti před zdaněním. Tento dokument obsahuje příklady vytvořené na základě 
analýzy scénářů vývoje podkladových instrumentů. Očekávání a  predikce analytiků a  stratégů nejsou spolehlivým indikátorem budoucího 
vývoje tržního kurzu dotčených investičních nástrojů. Příklady jsou založeny pouze na hypotetických předpokladech a  neumožňují jakýkoli 
závěr o budoucím vývoji ceny investičního nástroje.

Za tento dokument nese odpovědnost výhradně společnost CYRRUS, jakožto distributor investičního nástroje. Emitent, ručitel a jejich přidružené 
společnosti nenesou žádnou odpovědnost za spolehlivost, přesnost a úplnost obsahu tohoto dokumentu, ani za jakákoli zde uvedená vyjádření, 
za výkonnost nástroje a  za způsob propagace nástroje, zahrnující dodržování platných zákonů, předpisů a  pravidel upravujících reklamu 
a propagaci investičních nástrojů. Emitent, ručitel a jejich přidružené společnosti se výslovně vzdávají jakékoli odpovědnosti za jakékoli přímé, 
nepřímé, následné nebo jiné škody, včetně ztráty zisku, která může investorovi nebo kterékoli třetí straně vzniknout na základě spoléhání se na 
informace uvedené v tomto dokumentu.

Zdanění je závislé na osobních poměrech každého investora a podléhá zákonným předpisům a dohledu příslušných úřadů. Tento dokument byl 
připraven s náležitou a patřičnou pečlivostí a pozorností, společnost však neposkytuje garance či ujištění, ať výslovné nebo předpokládané, 
o  jeho přesnosti, správnosti, aktuálnosti nebo úplnosti. Z  informací v  tomto dokumentu není možné odvozovat žádná práva ani povinnosti. 
Informace o  společnosti a  podrobné informace o  pobídkách a  střetech zájmů naleznete na www.CYRRUS.cz v  sekci O  nás. Tiskové chyby 
vyhrazeny. Obsah dokumentu je chráněn dle autorského zákona, majitelem autorských práv je společnost. Společnost zakazuje zveřejnění 
a šíření dokumentu bez jejího písemného souhlasu. Společnost nenese odpovědnost za šíření nebo uveřejnění dokumentu třetími osobami.


