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Rekordowe ceny pszenicy. Wzrosty to efekt spekulacji?
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Rekordowe ceny pszenicy z pewnością mogą cieszyć wielu rolników. Ale jak
to bywa w takich sytuacjach, jedni zarabiają, inni tracą. Kto traci, a kto
zarabia? Stracą pewnie konsumenci, ale też i gospodarstwa o profilu
zwierzęcym – bo wzrośnie cena paszy. Zarobią ci co przetrzymali zboże, ale
głównie ogromny kapitał funduszy grających na tak ogromne zmiany. Do
kiedy utrzymają się zwyżki? Czy galopujące notowania ziarna to wynik…
spekulacji?
Na rynku zbóż prawdziwe szaleństwo, notowania ziarna biją rekordy. Wzrosty widoczne na
światowych giełdach przekładają się na zwyżki cen na krajowym rynku. Aktualne notowania pszenicy
konsumpcyjnej w portach poszybowały do poziomu ponad 1000 zł/tonę.
Z danych MRiRW wynika, że cena skupu pszenicy konsumpcyjnej w połowie stycznia 2021 roku była
o 26,5 proc. wyższa niż rok temu. Jednocześnie ceny kontraktu na Euronext zbliżyły się do
najwyższego poziomu od siedmiu lat (240 EUR/tonę). Z czego to wszystko wynika? To efekt
światowej sytuacji na rynku zbóż czy… spekulacji?

Rekordowe ceny pszenicy. Skąd te zwyżki?
Wzrostom cen na światowych giełdach z pewnością sprzyja zwiększony popyt na ziarno.
Zapotrzebowanie na zboża rośnie bowiem szybciej od szacowanego wzrostu produkcji. USDA
szacuje, że relacja zapasów końcowych kukurydzy do jej globalnego zużycia w sezonie 2020/21
może ukształtować się na poziomie najniższym od siedmiu lat.
– Z jednej strony wynika to ze zwiększającego się zapotrzebowania na pasze na rynku chińskim na
kukurydzę, pszenicę oraz soję (szybko odbudowujące się pogłowie trzody po spadkach
wywołanych ASF). Z drugiej strony pandemia COVID-19 i jej ekonomiczne skutki wzmagają popyt
na podstawowe produkty żywnościowe jakimi są zboża, przekładając się na zwiększony import
w krajach Afryki Pn. i Bliskiego Wschodu – informuje Mariusz Dziwulski, ekspert PKO Banku
Polskiego.
Jak wyjaśnia Mariusz Dziwulski, w kierunku wzrostów cen oddziałują również mniejsze zbiory zbóż
w UE i na Ukrainie. A także gorsze perspektywy produkcji w Ameryce Południowej i basenie Morza
Czarnego. Zdaniem eksperta, nie bez znaczenia jest także wzrost popytu spekulacyjnego na rynku
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zbóż i oleistych.

Rosyjskie cła pretekstem dla spekulantów?
Przyjrzyjmy się sytuacji w Rosji, która wyśrubowała światowe ceny zbóż i okazała się doskonałą
okazją dla spekulantów. Czy to Rosja miała wpływa na rekordowe ceny pszenicy? Aby chronić swój
rynek wewnętrzny Rosja ogłosiła, że wprowadzi cła na sprzedaż pszenicy za granicę. Mają ono
wynieść od lutego 25 EUR/tonę, w marcu 50 EUR/tonę. Ta wiadomość wywołała duże zamieszanie.
– W konsekwencji, duże fundusze hedgingowe przy wyjątkowo licznym wsparciu inwestorów
indywidualnych, wywindowały cenę pszenicy na wieloletnie maksima. Co więcej, przed terminem
wprowadzenia ceł, nawet kurs przekraczający 7.00 USD za buszel powinien nadal być kuszącą
perspektywą dla spekulantów. Więc jego potencjalne pojawienie się nie powinno szokować –
podkreśla Jakub Bandura, Analityk Rynków Finansowych w Finvest Group.
Na wysokim poziomie utrzymują się ceny pszenicy. Prognozy 2021 – co z cenami tuczników?
Przeczytaj!

Gra na wzrosty cen zbóż
Zdaniem Mirosława Marciniaka z InfoGrain, odpowiadające za wzrosty cen zbóż uwarunkowania
rynkowe takie jak znaczące pogorszenie światowego bilansu kukurydzy i soi są pretekstem dla
działań podejmowanych przez kapitał spekulacyjny.

Rekordowe ceny pszenicy na początku 2021 rok to wynik spekulacji, czy zmiana trendu?
fot. pixabay.com
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– Gdyby nie było funduszy, wzrosty cen zbóż byłyby znacznie mniejsze. W interesie funduszy jest
zmienność na rynkach, którą wykorzystują do zarabiania. A napięty bilans kukurydzy i mało
komfortowa sytuacja na rynku sojowym, to doskonała okazja do gry na wzrosty cen – wyjaśnia
Mirosław Marciniak.

Do kiedy utrzymają się rekordowe ceny pszenicy?
Skorzystać na obecnej sytuacji starają się lokalni producenci. Również polscy rolnicy nadal
wstrzymują się ze sprzedażą ziarna w oczekiwaniu na jeszcze wyższe ceny.
– Na skutek takiego obrotu spraw, lokalni producenci próbują sprzedać swój towar po tej rekordowo
wysokiej cenie, zamiast go magazynować. Co z kolei może doprowadzić do obniżenia popytu
i gwałtownej korekty – nawet do poziomu w okolicach 5.60 USD za buszel. Dopiero spadek poniżej
tej wartości, z perspektywy analizy technicznej wykresu ceny pszenicy, oznaczałby zanegowanie
wciąż panującego trendu wzrostowego – ocenia Jakub Bandura.
– Oczekuję, że do połowy lutego powinna wyjaśnić się kwestia długoterminowego sentymentu
inwestorów na rynku pszenicy – zaznacza.

Podsumowanie, czyli krótkoterminowa prognoza cen zbóż
Według Mariusza Dziwulskiego, sytuacja na rynku zbóż będzie zależała od tego na jakim poziomie
utrzyma się dalszy popyt na ziarno. Zapotrzebowanie ze strony Chin, które odbudowują pogłowie
trzody chlewnej będzie zapewne rosnąć. Uspokoić nastroje w światowym handlu zbożem może
jednak szansa na opanowanie pandemii COVID-19 związana ze szczepieniami.
– Ceny zbóż, w tym pszenicy, prawdopodobnie będą pozostawać na poziomie wyższym niż przed
rokiem co najmniej do połowy 2021. Warto jednak zwrócić uwagę, że uwarunkowania podażowe
u największych eksporterów pszenicy (w tym wysoka podaż w Australii), a także wstępne projekcje,
dotyczące światowej produkcji pszenicy w sez. 2021/22 nie pozwalają na większy optymizm
w zakresie dalszych, istotnych podwyżek – zauważa Mariusz Dziwulski.

Czy artykuł był przydatny?
Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować
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