
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.

Najčastejšie typy ropy, ktoré sú kľúčovými  
benchmarkmi na trhu s ropou:

BRENT
Ropa Brent je ľahkým typom ropy s nízkym obsahom síry, 
ktorý sa ťaží v oblasti Severného mora. Vzhľadom na znižujúci 
sa objem ťažby ropy Brent, do kotácií pod týmto názvom  
sa započítavajú aj ďalšie ropy zo Severného mora ako  
Oseberg, Fortis, Ekofist, Troll a pod. 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.

RUSSIAN EXPORT BLEND
Ruská ropa dodávaná ropovodmi na export je nazývaná 
Russian Export Blend (REBCO) a je zmesou viacerých typov 
ropy ťaženej v Rusku. Ide o stredne ťažký typ ropy s vyšším 
obsahom síry, ktorý spracováva tiež rafinéria Slovnaft. Pri 
preprave lodnou dopravou je exportná ropa nazývaná Urals 
a je obchodovaná na ropnej burze, kotácie Urals sa  publikujú 
v Platts Crude oil Marketwire s paritou Augusta v Taliansku  
a Rotterdam v Holandsku. 

WEST TEXAS INTERMEDIATE (WTI)
Ropa West Texas Intermediate je jedným zo základných typov  
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.

GLOBÁLNY DOPYT A PONUKA
Ekonomický rast najmä ázijských krajín  
je kľúčovým faktorom, ktorý ťahá nahor  
ceny ropy. Najväčším svetovým importérom  
ropy je Čína.

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

GEOPOLITICKÉ FAKTORY
Nielen samotné vojnové konflikty v niektorej  
z krajín vyvážajúcich ropu, ale aj samotná hrozba  
alebo riziko takejto situácie ovplyvňujú jej cenu. 

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 cenu suroviny.

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

CENA ROPY

ČO OVPLYVŇUJE  
CENU ROPY

VÝVOJ CENY ROPY (V USD) CENA ROPY V USD/BBL
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Brent Dated (DTD) 64,304
Urals Med 63,865
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