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Prognozy światowe: zboża, wieprzowina i nie tylko
Autor: Elżbieta Sulima
Data: 23 maja 2016

Co z cenami pszenicy i kukurydzy? Jak wyglądają światowe
prognozy zbóż i wieprzowiny i co prezentują najnowsze notowania
cen?
Pszenica tanieje, bo globalne prognozy zbiorów są bardzo dobre. Produkcja światowa kukurydzy też
ma być w tym roku rekordowa, a już teraz w kraju trudno jest na niej zarobić. Ceny wieprzowiny
i mleka w dół, ale kurczaków – do góry. Co z innymi notowaniami cen?
Pszenica

Pszenica tanieje, bo globalne prognozy zbiorów są bardzo dobre.

Według danych FAMMU/FAPA (6 maja 2016 r.) na giełdzie Euronext w Paryżu
pszenica w kontrakcie na maj po ostatniej stabilizacji kontynuowała spadki i przez tydzień staniała
o 1,6% do 150,5 euro/t. Od lat nie było tak niskich notowań. Powodem były znaczne zapasy
i zapowiedzi dobrych zbiorów w Unii Europejskiej w bieżącym roku. Jeżeli prognozy się potwierdzą,
to wg Międzynarodowej Rady Zbożowej globalna podaż będzie największa w historii, bo wyniesie
717 mln t. W Chicago również spadkowe tendencje dla pszenicy (kontrakt majowy przez
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tydzień staniał o 4,7%). Również prognoza poprawy plonowania w Ameryce wpłynęła na
wyhamowanie giełdowych notowań pszenicy w Unii Europejskiej.
Na giełdzie MATIF (10 maja 2016 r.) zanotowano: 146,7 euro/t, na CBOT (Chicago) 164,3 euro/t.
Ceny spadają i ten trend będzie się utrzymywał.
Duży potencjał eksportowy konkurentów będzie czynnikiem hamującym eksport z UE.
Kukurydza

Długoterminowy spadek cen pszenicy ma się dalej utrzymywać.

Według danych FAMMU/FAPA (06.05.2016 r.) na giełdzie Euronext w Paryżu kukurydza
w kontrakcie na czerwiec przez ostatni tydzień staniała o 2,1% do 161,5 Euro/t (709 zł). Przed
2 tygodniami wynosiła 163 euro/t. Powodem były znaczne zapasy i zapowiedzi dobrych zbiorów
w Unii Europejskiej i nad Morzem Czarnym. Spadek cen w Paryżu szedł w parze ze spadkiem
notowań cen kukurydzy w Chicago, gdzie wyniósł 3,9% (dla kontraktu majowego) i wyniósł
148,08 Euro/t (577 zł).
Na świecie prognoza na sezon 2016/2017 dla produkcji to 1.015 mld t, zapasy końcowe – 207 mln t.
W polskich magazynach jest nadal dużo ziarna.
Nie ma co ukrywać, że konkurencja na rynku zbóż jest duża i jeżeli kurs euro będzie
wysoki, zainteresowanie eksportem również będzie rosło.
Wieprzowina
– Według prognoz Amerykańskiego Departamentu ds. Rolnictwa (USDA) z kwietnia br. w 2016 r.
światowa produkcja wieprzowiny obniży się o 1% do 109,3 mln t, w porównaniu do 2015 r. Chińska
produkcja obniży się już 4 rok z rzędu z uwagi na spowolnienie gospodarcze w kraju i ograniczenia
w hodowli trzody chlewnej spowodowane nowymi przepisami z zakresu ochrony środowiska.
Spadnie również poziom wytwarzania wieprzowiny w UE. Niskie ceny tego gatunku mięsa
w 2015 r. zmusiły unijnych producentów do redukcji pogłowia trzody chlewnej. Zwiększy się
natomiast ponownie produkcja w USA, co odzwierciedla dalszą odbudowę stada po
stratach z 2014 r., wywołanych epidemiczną biegunką świń (PED). Poziom produkcji
wieprzowiny zwiększy się też w Brazylii i Rosji. Według prognoz USDA globalny import w 2016 r.
wzrośnie o 8% do 7,2 mln t i będzie realizowany głównie przez kraje azjatyckie. Wzrosną także
zakupy wieprzowiny przez Japonię, Meksyk, Koreę Płd., USA i Hongkong. Rosja i Kanada w roku
2016 zmniejszą import wieprzowiny – podaje FAMMA/FAPA.
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Prognozuje się, że produkcja kukurydza ma być w tym roku rekordowa.

Warto zastanowić się, co tak determinuje ceny żywca i jaki to może mieć wpływ na notowania
w kolejnych tygodniach?

– W pierwszych 3 miesiącach br. ceny skupu żywca wieprzowego rosły, jednak w pierwszej połowie
kwietnia tendencja się odwróciła i zanotowano spadki. Według danych MRiRW średnia cena
skupu żywca wieprzowego w kraju w ostatnim tygodniu kwietnia wzrosła do 4,15 zł/kg. Był
to jednak poziom o 8% niższy niż w analogicznym okresie 2015 r. i aż o 16% niższy niż
średnia z lat 2011–2015. Utrzymujący się niski poziom cen jest wynikiem rosnącej produkcji
w ostatnich latach zarówno w Polsce, jak i w UE, przy istniejących ograniczeniach eksportowych.
W najbliższym czasie ceny skupu powinny wrócić do trendu wzrostowego – głównie z uwagi na
czynniki sezonowe – odpowiada ekspert Banku Zachodniego WBK.
Kurczaki

Według prognoz Amerykańskiego Departamentu ds. Rolnictwa (USDA) z kwietnia br. w 2016 r.
światowa produkcja wieprzowiny obniży się o 1% do 109,3 mln ton, w porównaniu do 2015 r. –
informuje FAMMA/FAPA.

W Polsce, pierwszy raz po długim weekendzie (dane z 11 maja 2016 r.), kurczaki zdrożały o ponad
10%. Powodem jest przerwa w dostawach i coraz droższe euro. Największy popyt jest na
skrzydełka, filety i tuszki, ale nie na ćwiartki.
Ceny transakcyjne kurczaków na giełdach towarowych: tuszki 5,8–6,0 zł/kg; ćwiartki 3,60–4,00 zł/kg;
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skrzydełka 4,4–5,8 zł/kg; filety 12,0–13,0 zł/kg.
Jeśli chodzi o Europę, to ograniczenia występują w eksporcie Włoch. Jak podaje FAMMU/FAPA we
Włoszech wystąpiła ptasia grypa u niosek, która jest zarejestrowana od 02.05.2016 r.
Indyki
Ceny transakcyjne indyków na giełdach towarowych utrzymują się na tym samym poziomie, bez
zwyżek, ale ceny filetów przestały spadać. Filety 16–17,5 zł/kg, uda b/k 8,5–9,5 zł/kg. Mniejszy jest
popyt na uda bez kości i wobec tego są na nie niższe ceny. Towar jest poszukiwany na rynku
również eksportowym.
Mleko
W całej Unii Europejskiej jest za dużo mleka i dodatkowo wciąż brakuje skutecznej polityki mlecznej.
W naszym kraju zaś za 1 l mleka rolnicy otrzymują maksymalnie 0,60 gr (dane z 13 maja 2016 r.).

W Polsce za 1 l mleka rolnicy otrzymują 0,60 gr i poniżej (13.05.2016 r.).

Jak podaje FAMMA/FAPA, po kwietniowym spadku gwarantowanej ceny skupu mleka o 3,5%
największej holenderskiej spółdzielni mleczarskiej działającej globalnie – Friesland Campina, w maju
2016 r. nastąpiło nasilenie tendencji zniżkowej. Zapowiada to kolejne zniżki cen w innych krajach,
ponieważ gwarantowana cena oferowana przez Friesland Campinę jest ściśle powiązana ze średnią
roczną ceną mleka w Niemczech, Holandii, Danii i Belgii.
W Polsce natomiast w najbliższym czasie zostaną zawarte przez ARR umowy z oferentami przetargu
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na zakup odtłuszczonego mleka w proszku. Jest to wynik decyzji podjętej przez Komisję Europejską
na posiedzeniu Komitetu ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych, które odbyło się 21 kwietnia
2016 r., ustalającej maksymalną cenę zakupu w wysokości 169,80 euro za 100 kg. Ze strony polskiej
oferty opiewały na 3,8 tys. t.
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