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Związek między kursem dolara a ceną ropy naftowej 

 

 

 

 

 

 

Ceny ropy i dolara są ze sobą historycznie powiązane. Dolar należy do najważniejszych walut na 

świecie, czyli jest walutą rezerwową, międzynarodową. Dolar tradycyjnie jest denominatorem 

kursów walutowych na świecie. W latach 1944-1971 miał on monopol na pełnienie tej funkcji w 

krajach należących do Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Obecnie kraje członkowskie MFW 

nie mają obowiązku wiązania wartości swojej waluty z dolarem, ale wiele z nich czyni to dobrowolnie, 

co oznacza, że dolar w sferze oficjalnej w szerokim zakresie pełni funkcję miernika wartości.i 

Znaczenie ropy oraz jej produktów w gospodarce światowej jest nie mniej istotne. Obecnie żadna 

większa gospodarka nie jest w stanie prawidłowo funkcjonować bez dostępu do ropy, dlatego też 

ropa nazywana jest surowcem strategicznym bądź też czarnym złotem. 

Czynniki wpływające na cenę ropy naftowej: 

-podaż  

Stale kurczą się zapasy ropy konwencjonalnej przy jednoczesnym wzroście wydobycia ropy 

niekonwencjonalnej (wydobywanej ze złóż trudnodostępnych),  

- wojny, polityka 

Cena ropy może być przedmiotem polityki prowadzonej przez państwo, które uzależnia 

bezpieczeństwo energetyczne innych państw od swoich dostaw,  

- OPEC 

Producenci ropy naftowej skupieni w Organizacji Krajów Eksportujących Ropę Naftową mają na celu 

kontrolowanie światowego wydobycia ropy naftowej oraz poziomu cen, 

- opłacalność wydobycia 

W zależności od dostępności złoża (kosztów wydobycia) minimalna cena, od której wydobycie będzie 

opłacalne, różni się. Skład chemiczny ropy również ma znaczenie- najkorzystniejsze z perspektywy 

ekonomicznej są ropy lekkie (ciężar poniżej 825 kg/m sześc.), gdyż uzyskuje się z nich większe ilości 

benzyny oraz oleju napędowego, oraz o małej zawartości zanieczyszczeń- ropa słodka o zawartości 

siarki poniżej 0,5%.ii 

Czynniki wpływające na cenę dolara: 

- polityka FED  

Bank centralny Stanów Zjednoczonych decyduje o poziomie stóp procentowych oraz o podaży 

pieniądza wpływając tym samym na wartość dolara, 



I Procentowa zmiana cen ropy i dolara między 2007 a 2017 rokiem 

- sytuacja gospodarcza w USA, sytuacja gospodarcza na świecie 

Koniunktura w państwie oraz poziom cen w kraju ma swoje odzwierciedlenie w sile nabywczej dolara. 

Obecnie 2/3 waluty amerykańskiej znajduje się poza granicami USA, zatem wpływ na jej kurs jest 

uzależniony od globalnej sytuacji ekonomicznej.iii 

Czynniki wspólne: 

-Transakcje na globalnym rynku ropy naftowej oraz produktów jej przerobu odbywają się w dolarach 

a 90% globalnej podaży i 80% globalnego popytu na te towary pochodzi spoza USA i jest 

denominowane w innych walutach. 

-Gdy dolar się umacnia, wzrastają ceny ropy naftowej i produktów jej przerobu w walutach krajów 

importujących. Wzrost cen obniża popyt i tworzy presję na obniżenie ceny ropy w dolarach. W 

przeszłości kraje produkujące ropę naftową (OPEC, Rosja, Brazylia, Meksyk) akceptowały niższą cenę 

rynkową w dolarach, jeśli zyskiwały odpowiednią rekompensatę, w postaci wyższych wpływów w 

walucie krajowej.iv  Podczas szczytu w Wiedniu 27.11.2017 roku zadecydowano o nie zmniejszaniu 

wydobycia ropy oraz o decydowaniu o cenie ropy przez rynek 

- wpływ spekulacji giełdowych- ceny na rynkach finansowych są odzwierciedleniem nastrojów 

panujących wśród inwestorów. Ponadto liczba transakcji giełdowych przewyższa ilość transakcji 

realnych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przyjmuje się potocznie, że cena ropy jest historycznie ujemnie skorelowana z ceną dolara. Założenie 

to skłania do przyjrzenia się bliżej temu zjawisku.  



 

Hipoteza: 

 Cena ropy jest uzależniona od ceny dolara. 

W celu zweryfikowania hipotezy wykorzystano dane historyczne notowań cen ropy naftowej WTI1 

oraz USD Index2 z ostatnich dziesięciu lat (31.07.2007-31.07.2017). v   

W pierwszym kroku sprawdzimy, czy występuje korelacja liniowa. Wykorzystamy do tego 

współczynnik Pearsona: 

  
             

        
         

 

 

 

Gdzie x jest zmienną niezależną (dolar) a y zmienną zależną (ropa). Otrzymany wynik           

świadczy o występowaniu znaczącej zależności liniowej między cenami.           oznacza, że 

ceny ropy są w 62,98% wyjaśniane kursem dolara. 

Ceny ropy     vs. Ceny dolara

Zmn2     = 292,13 - 3,492  * Zmn3

Korelacja: r =   -,7938
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II Wykres korelacji dwóch zmiennych 

Przyjrzymy się teraz bliżej tej relacji. Obliczymy współczynnik beta ze wzoru: 

                                                           
1
WTI (West Texas Index) - podstawowy benchmark ropy naftowej (ang. crude oil) w Ameryce Północnej. 

Benchmark w tym przypadku oznacza gatunek ropy, z którą porównuje się ceny innych gatunków (w Europie 
jest nią Brent). Warto zaznaczyć również, że o cenie ropy decydują kontrakty terminowe. 
2
 USD Index- wskaźnik zmian siły dolara w stosunku do innych walut z którymi Stany Zjednoczone prowadzą 

aktywnie handel. Skład koszyka: Euro (57.6%), Jen (13.6%), Funt brytyjski (11.9%), Dolar kanadyjski (9.1%), 
Korona szwedzka (4.2%) i Frank Szwajcarski (3.6%). [Źródło: https://www.fxstreet.com/rates-
charts/dollarindexspot] 



IIII Zmiany ceny ropy w ciągu dnia IV Zmiany ceny dolara w ciągu dnia 

   
      

  
  

Gdzie x jest zmienną objaśniającą (dolar), a y zmienną objaśnianą (ropa). Otrzymaliśmy współczynnik 

        który oznacza to, że jeśli kurs dolara rośnie o 1%, cena ropy spada o 1,22.  

Do badania został użyty okres dziesięcioletni, w którym działy się wydarzenia w gospodarce globalnej 

mogące zaburzyć relację, np. podwyższenie stóp procentowych przez FED 14.06.2017. Przyjrzymy się 

teraz jak kształtuje się współczynnik beta rok do roku. 

 

Czas 2.10.2006-1.10.2007 1.10.2007-1.10.2008 1.10.2008-1.10.2009 

T0 -0,509073747 -1,683954134 -1,50966575 

Czas 1.10.2009-1.10.2010 1.10.2010-3.10.2011 1.10.2011-1.10.2012 

T0 -1,548640935 -1,623665779 -1,76677917 

Czas 1.10.2012-1.10.2013 1.10.2013-1.10.2014 1.10.2014-1.10.2015 

T0 -0,393836348 -0,600319265 -0,780992876 

Czas 1.10.2015-3.10.2016 3.10.2016-31.07.2017   

T0 -0,931725249 -0,106879996   

 

Wyniki otrzymane w tabeli różnią się znacząco od otrzymanej bety na poziomie -1,22 i brak w nich 

prawidłowości. Dane historyczne w krótszych przedziałach czasowym zaprzeczyły zaobserwowanej 

korelacji w długim okresie. Zatem ciężko na podstawie przeprowadzonego badania przewidzieć 

wzajemne zachowanie się ww. walorów w okresach przydatnych dla inwestorów.  Obecnie kontrakty 

futures dla ropy o najdłuższym horyzoncie czasowym są dostępne do stycznia 2019 roku, czyli dużo 

krótszym niż dziesięć lat. Można również zauważyć następujące ruchy cen: 

 

 

 

 

 

 

 

Obserwowane zmiany w ciągu dnia mogą się powtarzać, ale należy pamiętać o występowaniu 

wydarzeń w ogólnej gospodarce, które wpływają na decyzje inwestorów i mogą zaburzać w bardzo 

krótkim okresie cenę. Przewidywania na podstawie powyższych wykresów nie mają zastosowania w 

dłuższej perspektywie.  

 

 

 

 



Podsumowanie: 

Czynniki fundamentalne niezaprzeczalnie wiążą ze sobą cenę ropy i dolara. W pracy nie udało się 

jednoznacznie określić wzajemnych ruchów cenowych między ropą a dolarem w dłuższej 

perspektywie czasu. 

Odwołania: 

i http://www.bankier.pl/wiadomosc/Dolar-miedzynarodowy-1556421.html 

ii http://www.ticker.pl/2015/08/26/kompendium-wiedzy-o-rynku-ropy-naftowej/ 

iii  http://niebojsiepieniedzy.pl/inwestycja-w-rope/ 

iv http://adamczyzewski.natemat.pl/138627,tania-ropa-i-mocny-dolar 

v    stooq.com  

 

  


