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Pszenica 

Notowania surowców w ostatnim czasie zostały dotknięte potężną przeceną. Zaczęło się 

prawdopodobnie od rynku ropy naftowej, który w połowie 2014 roku rozpoczął silny trend 

spadkowy, co też zbiegło się z umacniającym się kursem amerykańskiego dolara. Jak 

wiadomo ropa naftowa, a co za tym idzie paliwa, stanowią lwią część kosztów w wielu 

gałęziach przemysłu, ale i w rolnictwie. Między innymi ten aspekt sprawił, że produkcja rolna 

stała się mniej kosztowa, wspierając stronę podażową.  

Na wstępie spójrzmy jak wygląda obecna sytuacja na światowym rynku pszenicy. W sezonie, 

który rozpoczął się w tym roku i skończy w roku kolejnym, wciąż największym producentem 

surowca mają być kraje Unii Europejskiej, następnie Chiny, Indie, Rosja i USA. 

Przedstawione w poniższej grafice kraje stanowią aż 83% światowej produkcji pszenicy. Przy 

czym należy zauważyć, że zarówno Chiny, UE jak i Indie są jednocześnie krajami o 

największej konsumpcji tego gatunku zboża na świecie.  

 

Należy brać pod uwagę to, że w Chinach kryje się proceder, który tłamsi światową cenę 

pszenicy, i który wkrótce może zostać rozwiązany, o tym jednak w dalszej części raportu. 

Warto również dodać, że największymi importerami na świecie są Egipt, Indonezja i Algieria, 

przy czym w ostatnich dniach w Egipcie doszło do bardzo poważnej zmiany regulacyjnej, 

mogącej także nieco odbić się na cenie zboża, choć mówimy tutaj raczej o sferze krajowej. 

Z kolei do największych eksporterów zaliczyć należy Rosję, kraje UE oraz USA. Zważywszy 

na to, iż Stany Zjednoczone są bardzo ważnym graczem na rynku pszenicy, zaś ceny zboża na 

świecie rozliczane są w USD, to właśnie sytuacja za oceanem ma potężny wpływ na cenę.  

http://insiderfx.pl/
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Idąc dalej, na początku omówiona zostanie szczegółowo sytuacja fundamentalna na 

amerykańskim rynku. Następnie przejdziemy do krajów, o których mowa na pierwszej stronie 

raportu, zaś na koniec zajmiemy się szerokim ujęciem światowym. 

We wstępie raportu wspominałem o rynku ropy naftowej (na rynku ropy można było już suto 

zarobić wiosną tego roku, gdzie w podobnym raporcie fundamentalnym sugerowałem, iż 

przed nami wzrosty cen czarnego złota – omówienie publikacji wraz z możliwością pobrania 

raportu w formie PDF TUTAJ), którego silna przecena w połowie 2014 roku spowodowała, 

że koszty produkcji rolnej zdecydowanie obniżyły się. Niemniej czy rzeczywiście jest to pro-

wzrostowy czynnik z punktu widzenia dochodów?  

 

Na powyższym wykresie przedstawione zostały szczegółowe koszty operacyjne produkcji 

pszenicy w Stanach Zjednoczonych. Jak widać od roku 2014 koszty produkcji zaczęły spadać, 

lecz zdecydowanie mocniejszy spadek odnotowano w roku ubiegłym, kiedy to cena ropy 

kontynuowała swój pogrom. Nietrudno zauważyć, iż to właśnie koszty paliwa, smarów i 

elektryki (widoczny niebieski kolor – drugi od góry) były czynnikiem, który w zeszłym roku 

przyczynił się do zauważalnego spadku kosztów całkowitych. Ta grupa kosztów obniżyła się 

o -35% r/r. Obniżce uległy również takie składowe jak nasiona, nawożenie i środki 

chemiczne, które jak widać na wykresie, stanowią największy udział. Z kolei koszty napraw 

nie zmieniły się.  

Na pierwszy rzut oka sugeruje to, że obniżka kosztów całkowitych w ciągu ostatnich dwóch 

lat o dokładnie -10% powinna skutkować poprawą rentowności upraw, a tym samym 

przełożyć się na dochodowość. Jednak tym razem sytuacja wyglądała zgoła inaczej. W 

analogicznym okresie jednostkowy zysk spadał, czego dowodem jest kolejny wykres. 

http://insiderfx.pl/analiza-fundamentalna-praktyce-omowienie-rynku-ropy/
http://insiderfx.pl/
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To, co widzimy na powyższej grafice tłumaczy poniekąd, dlaczego optymistyczne prognozy 

produkcji (o których będzie mowa później) mogły zostać przeszacowane. Jak widać, pomimo 

spadających kosztów produkcji w przeliczeniu na 100 buszli wyprodukowanego zboża, zysk 

na tożsamą jednostkę maleje systematycznie już od 2012 roku. Między rokiem 2012 a 2015 

spadek zysku netto ze 100 buszli plonów wyniósł aż -49,4% (zysk netto liczony jako różnica 

średniorocznej ceny pszenicy i kosztów produkcji na tę samą jednostkę).  

Poza tym, należy nadmienić, że na wykresie naniesiony został słupek dla roku 2016, który jest 

prognozowanym poziomem zysku oraz kosztów produkcji w opozycji do dotychczasowej 

średniorocznej ceny rynkowej zboża. Założenie jakie zostało tworzone dla prognozy zysku to 

brak zmian kosztów produkcji (tożsamy poziom co w roku 2015, co ma wynikać przede 

wszystkim  z zatrzymania dalszej przeceny na rynku ropy naftowej) oraz poziom rentowności 

z jednego akra upraw w USA na poziomie 52,6 buszli (zgodnie z najnowszym szacunkiem 

amerykańskiego Departamentu Rolnictwa – USDA).  

Zapowiada się zatem kolejny rok z coraz niższym zyskiem. Niemniej jednak sądzę, iż 

prognozy dla wydajności i/lub całkowitej wielkości zbiorów na kolejny sezon są 

zdecydowanie nad wyraz. Tym samym może sugerować to, że ryzyko przechylone jest 

zdecydowanie w kierunku ich spadkowej rewizji, co naturalnie powinno wspierać cenę zboża 

na rynku. Skąd takie „wywody”? Odpowiedź na to pytanie znajduje się na kolejnej stronie 

raportu. 

  

http://insiderfx.pl/
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Spójrzmy teraz zatem jak wygląda sprawa prognoz produkcji i wydajności dla pszenicy w 

USA w opozycji do historycznych danych zbieranych przez USDA.  

 

Na lewej osi oznaczono ilość akrów pszenicy zebranych w danych sezonie w milionach, zaś 

oś prawa ilustruje całkowitą produkcję pszenicy w Stanach Zjednoczonych w poszczególnych 

sezonach. Przy czym należy wyjaśnić, iż dla sezonu 2015/2016 mamy oznaczenie „E” 

mówiące nam, iż pomimo końca sezonu nie znamy jeszcze ostatecznych danych, a jest to 

jedynie estymacja, która może zostać poddana rewizji (niemniej nie należy oczekiwać jakichś 

większych zmian). Z kolei dla sezonu 2016/2017 widnieje „P”, co jest oczywiście prognozą 

sporządzoną przez USDA na nowy sezon, który dla rynku pszenicy w USA ruszył oficjalnie 1 

czerwca i potrwa do końca maja 2017. 

Wracając jednak do powyższego wykresu. Widzimy znaczną dywergencję między obiema 

liniami, która w przeszłości nie miała miejsca. Zastanówmy się, kiedy możliwy jest przyrost 

produkcji przy jednoczesnym spadku (znacznym) ilości zebranych areałów? Jedynie w 

przypadku, gdy wydajność z jednej jednostki upraw poszybuje mocno w górę. Z drugiej 

strony, jeśli i tym razem dywergencja ta miałaby zostać domknięta (na przestrzeni kilkunastu 

lat nie widzieliśmy tak mocno rozbieżnych ruchów), wówczas albo produkcja w USA 

musiałaby spaść, albo ilość zebranych plonów musiałaby wzrosnąć. Oczywiście nie trzeba 

dodawać, iż pierwszy wariant jest zdecydowanie bardziej korzystny dla ceny pszenicy.  

Przejdźmy zatem do kolejnego wykresu przedstawiającego wydajność zbiorów w buszlach na 

akr uprawy oraz średnią cenę jaką amerykańscy farmerzy otrzymywali (i będą otrzymywać – 

prognozy) za jeden buszel zebranego zboża. Te dane również pochodzą z Departamentu 

Rolnictwa USA.  

http://insiderfx.pl/
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To właśnie niezwykle optymistyczna prognoza wydajności USDA na trwający sezon sprawia, 

że oczekiwany poziom produkcji ma wzrosnąć, zaś ilość zebranych upraw ma jednocześnie 

obniżyć się. Niemniej jednak w tym samym czasie prognozowana cena dla farmera ma spaść 

do poziomów niewidzianych od ponad 10 lat, co też nieco się kłóci. Jeśli farmerzy 

dostrzegają, iż otrzymywane ceny są z roku na rok coraz niższe (nie możemy tu mówić o 

jednorazowym spadku, gdyż proceder ten trwa od sezonu 2012/2013) trudno spodziewać się, 

że zwiększą oni w tak mocnym stopniu wydajność, co wiąże się rzecz jasna z dużo większymi 

nakładami, nie tylko bieżącymi kosztami produkcji, ale także tymi po stronie inwestycyjnej.  

Mówiąc krótko, jeśli oczekiwana cena otrzymywana przez rolników spada, nie powinno 

zachęcać to do zwiększania wydajności, który to proces ciągnie za sobą znaczący wzrost 

kosztów. W tym miejscu należy poruszyć bardziej szczegółowo tematykę wydatków 

inwestycyjnych i ich rentowności w późniejszej produkcji zbóż. O problemach 

amerykańskich farmerów pisałem już jakiś czas temu w serwisie, w niniejszym raporcie warto 

wskazać na bardzo ważną zależność, która została tam przedstawiona, lecz prawdopodobnie 

niedostatecznie wyjaśniona.  

CAPEX, bo o nim mowa (wydatki kapitałowe dokonywane przez przedsiębiorstwa celem 

zwiększenia rentowności swojej działalności), który w naszym przypadku odnosi się do 

sprzętu rolniczego zakupywanego przez amerykańskich rolników, zanotował w ostatnim 

czasie bardzo dotkliwy spadek, bo aż o -31% na przestrzeni dwóch lat. Niemniej jednak co 

jest jeszcze bardziej godne odnotowania to fakt, czy wydatki te de facto nie zostały należycie 

spożytkowane tj. nie prowadziły do wzrostu wydajności produkcji. Biorąc pod uwagę 

charakter tychże wydatków (głównie maszyny rolnicze) uważam, że nie należy tutaj 

oczekiwać czynnika opóźniającego, który powodowałby, iż efekt poniesionych wydatków 

http://insiderfx.pl/klopoty-farmerow-usa-ceny-musza-zaczac-rosnac/
http://insiderfx.pl/klopoty-farmerow-usa-ceny-musza-zaczac-rosnac/
http://insiderfx.pl/
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inwestycyjnych byłby widoczny dopiero za kilka sezonów. W rezultacie, poniesiony CAPEX, 

a właściwie jego wpływ w danym roku, powinien być widoczny właściwie już w roku 

kolejnym. Na poniższym wykresie przedstawiam skalę zjawiska z zaznaczonymi trzema 

ważnymi okresami w ostatnich latach (kolor żółty).  

 

W każdym z okresów zaznaczonych kolorem żółtym następował wzrost CAPEX powyżej  

mediany na poziomie 18,4 mld USD. Z kolei warto również zaznaczyć, iż ostatni wzrost był 

bardzo silny i dynamiczny, gdyż aż 6 kolejnych lat następował wzrost wydatków 

inwestycyjnych, w tym 4 ostatnie lata to wartość powyżej wspomnianej mediany. Implikuje 

to fakt, że wykorzystanie tych środków i oczekiwany wzrost wydajności produkcji powinien 

utrzymywać się w dłuższym okresie, tymczasem tak nie jest.  

 

http://insiderfx.pl/
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Wykres powyżej prezentuje wykorzystanie środków z tytułu wydatków inwestycyjnych w 

postaci wskaźnika ROIC. Prezentuje on zwrot z zainwestowanego kapitału, zatem mówi on 

nam wprost jak efektywnie spożytkowane zostały owe wydatki. Proszę zauważyć, że w 

dwóch pierwszy okresach, kiedy to CAPEX wyraźnie rósł, również i współczynnik ROIC 

odnotowywał coraz to wyższe wartości. Jednakże okres ostatni, pokazujący jeden z 

dynamiczniejszych przyrostów CAPEX na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat, spotkał 

się z bardzo chwilowych wzrostem ROIC, który od kilku lat systematycznie spada, docierając 

do najniższego poziomu od ponad pół wieku.  

Co jeszcze ciekawsze, w dwóch pierwszych okresach wydajność produkcji rosła (patrz 

wykres na stronie 5), zaś ostatni okres rosnącego CAPEX nie zakończył się wyższą 

wydajnością. Od dwóch lat wydatki inwestycyjne spadają, więc nie należy oczekiwać, że 

efekt poniesionych tychże wydatków w latach 2012-2014 będzie widoczny dopiero w roku 

2017, jak prognozuje to USDA. Tym bardziej, że spodziewane zyski dla rolników spadają, co 

powinno zachęcać do szukania alternatywnych upraw kosztem pszenicy, prowadząc do 

ograniczenia produkcji krajowej. Dodatkowo wydatki CAPEX prawdopodobnie będą topniały 

dalej, biorąc pod uwagę wysoki stopień zadłużenia rolników w USA (rekordowy poziom w 

historii). Zatem jeśli ceny pozostaną niskie, będzie to prowadziło do kłopotów z 

wypłacalnością, dalej do bankructw i ograniczenia podaży. Jeżeli ceny wzrosną, pozwoli to 

zaabsorbować ten negatywny efekt i rozłożyć go w czasie. Tak czy inaczej ceny pszenicy 

powinny zacząć zwyżkować.  

Rzućmy teraz okiem jak zapowiada się sezon w kluczowych krajach, które partycypują na 

rynku pszenicy.  

 

http://insiderfx.pl/klopoty-farmerow-usa-ceny-musza-zaczac-rosnac/
http://insiderfx.pl/
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Na początek kraje UE, które w nowym sezonie mają być największym producentem pszenicy 

na świecie. Jak widać prognozy USDA są dość optymistyczne. Całkowita wydajność w UE w 

sezonie 2016/2017 ma spaść 10% w ujęciu rocznym do poziomu 5,39 ton na hektar. 

Zdecydowanie największe tąpnięcie obserwować możemy we Francji, gdzie roczny spadek 

wydajności spadł o ponad ¼. Mniejszą rentowność upraw zobaczyć mamy również w 

Wielkiej Brytanii, Niemczech a także Polsce. Biorąc pod uwagę, iż jest to obszar 

odpowiadający za pokaźną część światowej produkcji możemy sądzić, że odbije się to na 

wielkości końcowo-rocznych zapasów.  

Chiny 

 

Pierwszym krajem, który w kolejce największych producentów na świecie znajduje się za UE 

są Chiny. Jak widać na powyższej grafice w nowym sezonie prognozowany jest dość 

zauważalny spadek produkcji zboża, po raz pierwszy od sezonu 2003/2004. Na dodatek w 

tym samym czasie wzrosnąć ma krajowe zapotrzebowanie na surowiec, tym samym należy 

oczekiwać większego importu lub spadku eksportu. Niemniej jednak w Chinach w ostatnich 

dniach wybuchła może nie afera, ale pewna konsternacja, co do działań rządu odnośnie do 

swoich rodzimych rolników.  

http://insiderfx.pl/
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W połowie września Stany Zjednoczone rozpoczęły dochodzenie  przeciwko praktykom 

chińskiego rządu za nadmierne subsydiowanie krajowej produkcji pszenicy, kukurydzy oraz 

ryżu względem limitów określonych przez Światową Organizację Handlu (WTO) w 2001 

roku, kiedy to Chiny zostały włączone do tejże organizacji. Według amerykańskiego 

przedstawiciela, chińskie wsparcie dla upraw ww. surowców przekroczyło limity nałożone 

przez WTO o blisko 100 mld USD, co stanowić ma sztuczną zachętę dla chińskich farmerów 

w celu zwiększenia produkcji i obniżenia światowej ceny m.in. pszenicy. Póki co 

dowiedzieliśmy się, że pierwszym krokiem ze strony USA będzie poszukiwanie formalnych 

konsultacji z chińskimi urzędnikami w celu próby rozwiązania sporu bez procesu sądowego. 

Tym samym widać sporą determinację, która powinna prędzej czy później przynieść skutek i 

pozytywnie wpłynąć na ceny surowca. Jak szacują amerykańskie grupy handlujące pszenicą, 

chińskie wsparcia dają tamtejszym farmerom premię w wysokości 10$ na buszel, co sztucznie 

pompuje produkcję i zaniża światowe ceny. Badanie przeprowadzone przez Uniwersytet w 

Iowa pokazało, że koszt dla farmerów USA z tego tytułu w zeszłym roku wyniósł nawet 653 

mln USD.  

Indie 

 

http://insiderfx.pl/
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Kolejny główny producent Indie zamierzają (według dostępnych prognoz) zwiększyć 

produkcję w ujęciu rocznym, niemniej jednak w tym przypadku spadek produkcji mógł być 

traktowany raczej w kategorii „wypadku przy pracy”, a nie trwałej zmiany. Tym samym 

będzie to oznaczało de facto powrót do poprzednich pułapów. Dodatkowo konsumpcja także 

ma wzrosnąć po roku stabilizacji. Summa summarum uprawa pszenicy w Indiach i jej wpływ 

na światową cenę powinny być ograniczone.  

Rosja 

 

Ostatnim krajem wśród największych producentów i zarazem eksporterów jest Rosja, która 

stale zwiększa krajową produkcję, co nie jest specjalnie zaskoczeniem. Niemniej jednak kraj 

ten należy traktować nieco inaczej, gdyż ogromny wpływ mają tutaj względy polityczne. 

Nałożenie embarga na rosyjską żywność może powodować, że ożywi się handel UE. Z 

drugiej strony w takim przypadku nie można zapominać, że Rosjanie mogą eksportować 

znaczące ilości do Chin, które niebawem być może zostaną zmuszone do ograniczenia 

atrakcyjności swojej produkcji. Tak więc i w tym przypadku sytuacja wydaje się 

zbilansowana.  
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W rezultacie prowadzić ma to do zmniejszenia nierównowagi między światowym popytem a 

podażą pszenicy w sezonie 2016/2017. Gdyby taki scenariusz miał miejsce, wpływ na cenę 

rynkową powinien być korzystny.  

Świat 

 

Warto spojrzeć jeszcze na jeden wykres odnoszący się do światowej produkcji pszenicy w 

opozycji do ceny surowca. Na poniższym wykresie widzimy zebrane areały pszenicy na 

świecie liczone w mln hektarów (prawa oś – skala odwrócona) oraz średnioroczną cenę 

zboża. Uznałem również, iż średnia cena w danym roku lepiej odzwierciedla strukturę rynku, 

aniżeli wzięcie cen na koniec roku kalendarzowego lub też na koniec umownego okresu 

sezonowego, co dodatkowo byłoby trudniejsze, gdyż w różnych częściach świata sezon 

rozpoczyna się i kończy w innych miesiącach. Ponadto eliminujemy czynniki sezonowe. 

Zależność między obiema figurami nie jest oczywiście czymś innowacyjnym, gdyż większa 

ilość zebranych areałów (spadek niebieskiej linii) prowadzi do spadku cen pszenicy w ujęciu 

średniorocznym.  
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Jak pokazuje najnowsza prognoza, ilość zebranych plonów na całym świecie ma wyraźnie 

spaść w roku 2016. O ile wielkość ta jest mocno podatna na warunki atmosferyczne, które 

mogą z kolei wpływać na jakość zboża, o tyle w kluczowych obszarach świata jak UE i USA 

jesteśmy już po okresie żniwnym. Implikuje to również relatywnie małe prawdopodobieństwo 

na rewizje tejże zmiennej. Tym samym powinniśmy zobaczyć względem tych danych 

wzrostową presję cenową. Obecnie średnioroczna cena wskazuje na pułap nieco ponad 450$ 

za 100 buszli, zaś pułap cenowy sugerowany przez zmianę zebranych obszarów upraw to 

550$.  

 

Zbliżając się do końca raportu warto rzucić okiem również na indeks CRB Thomson Reuters, 

który pokazuje komponent pszenicy. Indeks ten jest jednym z najpopularniejszych 

prezentujących ogólną sytuacją na rynku surowców. Choć sama pszenica na znikome 
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znaczenie, to cały sektor surowców rolnych stanowi największą część całego wskaźnika 

równą 41%. Duży udział ma tutaj również sektor energetyczny bo aż 39%, następnie metale 

przemysłowe 13% oraz metale szlachetne 7%. Jak widać na wykresie na poprzedniej stronie 

subindeks CRB dla pszenicy wyrysował w ostatnich miesiącach trzy minima, każdy z 

kolejnych na wyższym poziomie, co może kreować dno, formując bazę do wzrostów. Trzeba 

również wskazać, iż poziomem do jakiego możemy dążyć w średnim okresie to rejon 50% 

zniesienia ruchu spadkowego zapoczątkowanego w 2011 roku. Pułap ten koresponduje z ceną 

pszenicy na poziomie 610/620 USD za 100 buszli.  

Na koniec wspomnijmy jeszcze o ostatnich informacjach z Egiptu, największego importera 

pszenicy na świecie. Tamtejszy rząd zakazał ostatnio importu zboża z choćby najmniejszą 

ilością grzyba atakującego zboża. Do tej pory poziom ten nie mógł przekroczyć wartości 

0,05%. Z tego powodu już kilka dostaw surowca do Egiptu nie dostało zezwolenia, co 

podnosi krajową presję cenową i zwiększa proponowane ceny przez dostawców, którzy 

muszą wyselekcjonować odpowiednie jakościowo ziarno, chcąc wciąż prowadzić handel z 

Egiptem. Kraj powołał również specjalną komisję, która przeprowadziła badanie egipskiego 

importu pszenicy. Jego wyniki wskazują, iż poprzednie dostawy z Francji, Kanady, Polski, 

Rumunii, Serbii oraz USA zawierały pewne ilości grzyba. Tym samym póki co egipskie 

władze nakazały import z krajów, gdzie poprzednio nie wykryto tej choroby tj. z Ukrainy, 

Rosji, Łotwy i Litwy. To sprawia, że Rosja może zyskać możliwość większego eksportu 

swojego ziarna do Egiptu, uniezależniając się poniekąd od UE. Niemniej póki co nie oczekuje 

się, że sprawa ta będzie miała szersze reperkusje na rynku międzynarodowym.  

Podsumowując, surowce rolne wciąż pozostają niedowartościowane, zwłaszcza rynek 

pszenicy, który stracił wyraźnie w ostatnich latach, zaś sytuacja fundamentalna nie wydaje 

się, że pogorszyła się aż w takim stopniu. Mając na uwadze koniec żniw w Europie oraz USA 

i wynikające z tego mniejsze „szumy cenowe”, obecnie inwestorzy powinni bardziej skupić 

się na twardych fundamentach. W związku z przedstawionymi powyżej danymi oczekuję, iż 

notowania pszenicy będą rosły w najbliższych miesiącach. Poziomami, w które warto 

celować, bazując na analizie technicznej, są 460, 560 oraz wspominany wyżej 610/620 USD 

za 100 buszli. Ryzykiem pozostaje przede wszystkim sytuacja w Chinach. Jeśli USA we 

wsparciu WTO uda się ukrócić chińską „finansową rozpustę” dla rolników, wówczas może 

zdecydowanie wzrosnąć zapotrzebowanie na import, a z nim sama cena pszenicy.  
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