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Fundamental Trade WHEAT 

Od początku roku ceny pszenicy sukcesywnie spadają mimo tego, że w gruncie rzeczy 

sytuacja fundamentalna wcale mocno się nie zmieniła. Tak wyraźne ruchy są w dużej mierze 

efektem rosnących spekulacyjnych pozycji krótkich netto zawieranych przez fundusze 

hedgingowe. Wychodzimy zatem z propozycją zagrania fundamentalnego na tym rynku, 

jednak oczekujemy zejścia ceny na nieco niższy pułap. 

Proponowany poziom aktywacji: kupno z limitem przy poziomie 480$ 

Kurs przy sporządzaniu Fundamental Trade: 535$ (23.03.2015 – g.8:20) 

Kierunek transakcji: pozycja długa 

Proponowany poziom zlecenia zabezpieczającego: 410$ 

Cel Fundamental Trade: 50% realizacji zysków przy cenie 550$ 

                                          100% realizacji zysków przy cenie 580$ 

Czynniki uzasadniające: 

1. Produkcja i obszary zbiorów w USA – w ostatnich kilku sezonach żniwnych mimo 

rosnących obszarów zasiewów pszenicy jej areały faktycznych zbiorów były 

zdecydowanie mniejsze. To efekt malejącej wydajności produkcji, co z resztą widać 

na poniższym wykresie. W trakcie trzech poprzednich sezonów produkcja surowca w 

Stanach Zjednoczonych obniżyła się 2000 mln buszli. Utrzymanie się tej zależności w 

dalszym ciągu powinno skutkować wciąż malejącą wydajnością upraw, a co za tym 

idzie spadkiem ilości obsiewanych pól.  
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2. Rentowność upraw i cena zboża – w ostatnich Departament Rolnictwa USA 

(USDA) opublikował najnowsze prognozy ceny pszenicy dla farmerów na sezon 

2014/2015. Cena za 1 buszel ma wahać się między 5,85$ a 6,15$ zatem daje nam to 

średnią prognozowaną cenę na poziomie 6$. Są to najniższe wartości od pięciu lat.  
 

Poza tym na poniższej grafice świetnie widać, że spadające obszary, z których 

faktycznie zbierano ziarno (pierwszy czynnik) mają swoje podłoże w coraz niższej 

rentowności upraw. Na obecny sezon z 1 akra prognozowany zbiór wynosi nieco 

ponad 43 buszle. Co prawda na wykresie wydaje się, że wydajność w ostatnich latach 

balansuje, jednak tak naprawdę dużą rolę odgrywają tutaj koszty produkcji, które to są 

kolejnym czynnikiem przemawiającym za wzrostami.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Koszty produkcji – figura ta jest jedną z głównych determinantów pozwalających 

zrozumieć dlaczego mimo utrzymującej się dość stabilnej wydajności zbiorów (z 

lekką tendencją zniżkową) faktyczny zysk dla farmera jest tak naprawdę coraz 

mniejszy. Jak widać tylko na przestrzeni ostatnich czterech lat średnie koszty 

operacyjne przypadające na wyprodukowanie pszenicy z jednego akra wzrosły o 

blisko 30%, zaś w tym samym czasie (między 2010 a 2013 rokiem) cena zboża po 

gwałtownej i chwilowej zwyżce w rejon 900$ pozostawała na porównywalnym 

poziomie.  

 

Na wielkość ogółu kosztów składają się przede wszystkim te związane z nawożeniem 

(czerwony kolor), serwisowaniem sprzętu rolniczego i naprawami (brązowy kolor) 

oraz koszty energii (niebieski) i rosnące w ostatnich latach koszty związane z kupnem 

kwalifikowanego materiału siewnego (pomarańczowy). 
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Bardzo podobnie wygląda rozkład kosztów upraw zboża na obszarze Wielkich 

Równin w USA – największy rejon zasiewów w Stanach. Aczkolwiek w tym 

przypadku krzywa kosztów operacyjnych w poprzednich latach jest nieco bardziej 

wygładzona, co świadczy o delikatnie mniejszych wahaniach. Co może się jeszcze 

wyróżniać to nieco większe nakłady na pestycydy (zielony kolor) w przypadku upraw 

na Wielkich Równinach. Rejon ten, a właściwie rolnicy siejący pszenicę 

charakteryzują się wzmożoną czujnością dotyczącą różnego rodzaju chorób mających 

realny wpływ na jakość uprawy aniżeli średnia w całych Stanach Zjednoczonych.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23.03.2015/poniedziałek 
 

Kopiowanie, przetwarzanie i rozpowszechnianie w jakiejkolwiek formie treści zawartych w niniejszym dokumencie bez zgody autora jest 
zabronione i stanowi naruszenie praw autorskich (podstawa: Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 i Dz.U.94 nr43 poz.170)  

 
Strona4 

4. Wielkość zasiewów pszenicy ozimej w USA i pogoda – pod koniec lutego 

amerykański Departament Rolnictwa (USDA) przedstawił swoje pierwsze szacunku 

dotyczące wielkości obsiewanych obszarów, które jak się okazało mają być około 5% 

niższe w odniesieniu do roku poprzedniego. W samej strukturze gatunków obszar 

zasiewów pszenicą typu HRW (Hard Red Winter) ma być niższy o 3%, pszenicy SRW 

(Soft Red Winter) o 12%, a WW (White Winter) o 2%. Zbilansować tę stratę ma 

poniekąd gatunek DURUM, której wielkość upraw ma wzrosnąć o 44% w Kalifornii i 

Arizonie.  

 

To pokazuje, że coraz niższe ceny skłaniając farmerów do bardziej przemyślanych 

decyzji co do rodzaju upraw. W przypadku pszenicy może spowodować to mniejsze 

zbiory, którym nie pomogą wciąż rosnące koszty. Na minus możemy zaliczyć również 

obecną dość ostrą zimę w USA, która może przyczynić się do opóźnień wysiewów, a 

co za tym idzie do pogorszenia jakości samego zboża.  

 

Czynniki ryzyka: 

1. Wschodnioeuropejska produkcja zboża – za oceanem wielkość obsiewanych pól 

spada, jednak w Rosji i na Ukrainie (główni producenci pszenicy w Europie) mimo 

konfliktu zbrojnego nie należy spodziewać się redukcji pól uprawnych, pokazują to 

dwie pierwsze prognozy na obecny sezon (ze stycznia i z lutego).  
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W dodatku planowana produkcja surowca również utrzymywać się ma na wysokich 

poziomach, którym pomagać będzie rosnąca rentowność zbiorów. Z drugiej strony 

każde zaostrzenie konfliktu między dwoma krajami może skutkować podbiciem cen 

zboża w związku z obawami o możliwość eksportu. Zatem czynnik ten możemy 

traktować poniekąd jako ryzyko, a poniekąd (w mniejszym stopniu) jako szansę.  
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Arkadiusz Balcerowski 

 
E-mail: kontakt@insiderfx.pl 

     Tel.: 793 385 825 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przedstawione w powyższych analizach treści, sporządzone z najwyższą starannością i według najlepszej wiedzy autora, mają charakter 

wyłącznie informacyjny. Nie stanowią one porady inwestycyjnej, ani rekomendacji w rozumieniu rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 

19 października 2005 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715) w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów 

finansowych, ich emitentów lub wystawców. Autor nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie powyższych 

danych, ani za szkody poniesione w ich wyniku. 
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