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SYTUACJA NA RYNKACH SUROWCÓW W MIJAJĄCYM TYGODNIU: 

 
 

 
SUROWCE ENERGETYCZNE 
 
Miniony tydzień na wykresie notowań ROPY NAFTOWEJ przyniósł kontynuację konsolidacji cenowej. 
Notowania ropy naftowej są bowiem pod presją kilku niwelujących się czynników. Stronie podażowej 
sprzyjały informacje o wzroście zapasów ropy naftowej w Stanach Zjednoczonych oraz o rekordowej 
produkcji ropy w USA, a także niepewność związana ze stanem negocjacji handlowych na linii USA-Chiny. 
Z kolei strona popytowa wspierana była przez nadzieje na kontynuację porozumienia handlowego OPEC+, 
a nawet presję na obniżenie limitów produkcji ropy w kartelu.  
Również na rynku GAZU ZIEMNEGO w Stanach Zjednoczonych notowaniom brakowało wyraźnego 
kierunku. Ceny gazu w USA, po tąpnięciu w poniedziałek, później poruszały się w konsolidacji.  

 
 
 

METALE 
 
Notowania MIEDZI w minionym tygodniu nadal poruszały się pod presją podaży. Mimo że strajki w Chile i 
związane z nimi przerwy w wydobyciu miedzi w chilijskich kopalniach cały czas wspierają ceny tego surowca, 
to nieustanną presję wywołuje niepewność dotycząca rezultatu rozmów handlowych pomiędzy Stanami 
Zjednoczonymi a Chinami. 
Tymczasem na rynkach metali szlachetnych miniony tydzień przyniósł wyczekiwane wyhamowanie zniżek 
oraz odbicie notowań w górę. Notowania ZŁOTA, SREBRA, PLATYNY oraz PALLADU odreagowały tym 
samym część niedawnych zniżek.  
 

 
 

TOWARY ROLNE 
 
W minionym tygodniu na rynkach KUKURYDZY oraz PSZENICY sytuacja była spokojna, a cenom 
brakowało istotnego kierunku. Tymczasem ceny SOI na początku tygodnia znalazły się pod presją podaży, 
wynikającą z topniejących nadziei na rychłe porozumienie pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Chinami w 
kwestiach handlowych. 
Z kolei na rynkach większości towarów z grupy soft commodities przeważały pozytywne nastroje. Notowania 
CUKRU, KAKAO oraz KAWY zakończyły miniony tydzień na wyraźnych plusach, przy czym największa 
dynamika wzrostów miała miejsce na rynku kakao. Tymczasem ceny BAWEŁNY oraz SOKU 
POMARAŃCZOWEGO przez większość tygodnia utrzymywały się w konsolidacji.  
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TEMAT TYGODNIA: KAKAO NA ZWYŻKOWEJ FALI 
 
 
W minionym tygodniu na rynkach soft commodities panowały pozytywne nastroje, a ceny rosły. W dużej 
mierze wynikało to z tzw. efektu short covering, czyli zamykania krótkich pozycji przez inwestorów 
instytucjonalnych. Największe zwyżki dotyczyły cen kakao. W drugiej połowie minionego tygodnia 
notowania kakao w Stanach Zjednoczonych sięgnęły okolic 2660-2680 USD za tonę, co jest najwyższym 
poziomem od maja 2018 roku, a więc od 1,5 roku.  
 
Na rynku kakao występują obecnie pewne obawy o podaż w najbliższych tygodniach, jednak perspektywy 
na kolejne miesiące są raczej dobre. Obecnie kluczowy rejon produkcji kakao na świecie, czyli Afryka 
Zachodnia, głównie Wybrzeże Kości Słoniowej i Ghana, wchodzi w okres suchy. Od połowy listopada 
aż do końca marca opady deszczu powinny być niewielkie, wręcz marginalne. Niemniej, w ostatnich 
tygodniach na terenach uprawy kakaowca spadło relatywnie dużo deszczu, co sprawia, że ziemia jest 
wilgotna i ograniczone opady w kolejnych miesiącach nie powinny zagrozić zbiorom kakao.  
 
Przewidywania dotyczące produkcji kakao są więc optymistyczne, a to sugerowałoby mniejszą presję 
wzrostową na ceny surowca. Niemniej, w kontekście kakao nie można zapominać o niedawnych 
interwencjach państwowych. Wybrzeże Kości Słoniowej oraz Ghana wprowadziły dopłaty do każdej 
tony eksportowanego kakao, wynoszące 400 USD. Już sam ten fakt sprawia, że presja strony popytowej 
na rynku kakao będzie się pojawiać – oba kraje są bowiem na tyle dużymi producentami kakao (łącznie 
odpowiadającymi za dwie trzecie globalnej produkcji), że mogą sobie pozwolić praktycznie na sterowanie 
cenami kakao na świecie.  
 
 

 
Wykres. Najwięksi producenci kakao i ich udział w rynku. 

 

 
 

             Źródło: D.Sierakowska, „Świat surowców”, Warszawa 2016, wyd. II rozszerzone. 
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             WYKRES TYGODNIA: KAKAO 

 
 
Miniony tydzień na rynku kakao był szczególny – przyniósł bowiem wyjątkowo dużą zmienność i 
wyrwanie się z wielotygodniowej konsolidacji. Wcześniej przez prawie dwa miesiące ceny kakao 
poruszały się w ruchu bocznym w okolicach 2400-2500 USD za tonę, podczas gdy w minionym tygodniu 
zbliżyły się one do 2700 USD za tonę.  
 
Co prawda spora część tego ruchu wynikała z działań inwestorów instytucjonalnych, jednak te 
wspierają polepszające się fundamenty tego rynku. W rezultacie, kolejne tygodnie mogą przynosić próbę 
kontynuacji tego ruchu i pokonywania kolejnych barier. Na wykresie cen kakao w USA ważnymi poziomami 
oporu są okolice 2820 USD za tonę oraz 2940 USD za tonę. Prawdziwym testem siły strony popytowej byłby 
jednak zapewne psychologiczny poziom 3000 USD za tonę.  

 
 

  
Wykres tygodniowy notowań kakao 
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Nota prawna: 
 
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków 

pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 72% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w 
wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty 
CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy. 

 
Prezentowany komentarz został przygotowany w Wydziale Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku 

Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie (DM BOŚ) tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi 
rekomendacji w rozumieniu „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. 
uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych 
standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji 
inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania 
interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów” lub jakiejkolwiek porady, w tym w szczególności porady 
inwestycyjnej w zakresie doradztwa inwestycyjnego, o którym mowa w art. 76 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie 
instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2017, poz. 1768 z póź. zm.), dalej: „Ustawa”, porady prawnej lub podatkowej, 
ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Inwestor 
wykorzystuje informacje zawarte w niniejszym komentarzu na własne ryzyko i odpowiedzialność. Niniejszy 
komentarz jest publikacją handlową w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 
z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu 
do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć 
zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy”. Przedstawiony komentarz jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów 
autora według stanu na dzień sporządzenia. Przy sporządzaniu komentarza DM BOŚ działał z należytą starannością 
oraz rzetelnością. DM BOŚ, jego organy zarządcze, organy nadzorcze, i jego pracownicy nie ponoszą 
odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta lub innego inwestora podjęte na podstawie niniejszego 
komentarza ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych, skutki finansowe i niefinansowe 
powstałe w wyniku wykorzystania niniejszego komentarza lub zawartych w nim informacji. Niniejszy komentarz został 
sporządzony w celu udostępnienia klientom DM BOŚ, a także może być udostępniany innym osobom 
zainteresowanym w celu promocji usług świadczonych przez DM BOŚ. Niniejszy dokument nie stanowi podstawy do 
zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania po stronie DM BOŚ. W przypadku klientów 
DM BOŚ, którzy zawarli Umowę o Opracowania, o której mowa w Regulaminie doradztwa inwestycyjnego i 
sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym 
dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów 
pochodnych (Regulamin), niniejszy raport stanowi Opracowanie w rozumieniu Regulaminu. Regulamin jest dostępny 
na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty. 

DM BOŚ jest firmą inwestycyjną w rozumieniu Ustawy. Nadzór nad DM BOŚ sprawuje Komisja Nadzoru 
Finansowego. 
 


