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Szanowni Państwo, 

z przyjemnością przekazuję Państwu listopadowe wydanie
Newslettera Prosper Capital Dom Maklerski. Zachęcam do zapoznania
się z artykułem o ryku e-commerce i rynku mody, na których
pandemia COVID-19 wymusiła przyśpieszenie procesu cyfryzacji
konsumentów oraz zmieniła ich dotychczasowe nawyki. W naszym
newsletterze znajdą również Państwo artykuł o dwóch zagadnieniach,
którymi obecnie jest poruszona Polska, jak i cały świat - inflacji i
stopach procentowych. Zachęcam również do lektury artykułu pt.: 
 "Od Betlejem do Chicago - czyli biblijne kategorie w giełdowym
supercyklu", w którym analizujemy rynek złóż pszenicy. Dodatkowo w
newsletterze znajdą Państwo artykuł przygotowany przez naszego
partnera - Skarbiec TFI S.A. - opisujący możliwości ofertowane przez
Indywidualne Konto Emerytalne oraz Indywidulane Konto
Zabezpieczenia Emerytalnego. 

Zapraszam Państwa do odwiedzenia naszych placówek i kontaktu z
pracownikami naszej sieci sprzedaży, którzy chętnie przedstawią
Państwu pełne informacje związane z obecnie dostępnymi ofertami
akcji, obligacji, Funduszy Inwestycyjnych Zamkniętych, jak i Funduszy
Inwestycyjnych Otwartych oraz Specjalistycznych Funduszy
Inwestycyjnych Otwartych.

Zachęcam również do stałego obserwowania naszych kanałów w
mediach społecznościowych oraz śledzenia strony internetowej, na
których znajdą Państwo informacje o organizowanych przez nas
webinarach edukacyjnych, e-bookach edukacyjnych oraz artykułach
eksperckich tworzonych przez naszych Analityków.

Z poważaniem 
Piotr Teleon 
Prezes Zarządu Prosper Capital Dom Maklerski S.A.

WSTĘP

Piotr Teleon
Prezes Zarządu 
Prosper Capital 
Dom Maklerski S.A.
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Pandemia COVID-19 przyspieszyła proces cyfryzacji konsumentów oraz zmieniła ich
dotychczasowe nawyki. Obostrzenia nałożone na sklepy stacjonarne przyczyniły się do
zwiększenia liczby użytkowników platform internetowych. Wielu z nich dokonywało wcześniej
jedynie sporadycznych zakupów w sieci lub w ogóle nie korzystało z tej formy. Zachodzące
zmiany zmusiły wiele spółek do przedefiniowania przebiegu kluczowych procesów oraz
poszukiwania innowacyjnych rozwiązań. 

W celu zdobycia lub utrzymania przewagi konkurencyjnej spółki muszą niekiedy zmienić strategię,
wykazać się elastycznością oraz umiejętnością budowania bliskich relacji z klientami. Na poniższym
wykresie przedstawiono wielkość światowego rynku e-commerce w latach 2014 – 2020 oraz prognozę
wzrostu na kolejne lata.

E-COMMERCE I RYNEK MODY
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Źródło: Statista.com, data dostępu: 2021-11-24

Wykres 1 Przychody światowego rynku e-commerce w latach 2014 – 2020 i prognoza na lata 2021 – 2024 w mld
USD.

Jak napisał Mario Shiliashki – CEO PayU Global Payments w przygotowanym przez tę spółkę raporcie:
„Nigdy nie było lepszego okresu dla branży e-commerce. Wiele czynników: przyspieszenie
przechodzenia na zakupy online, penetracja telefonii komórkowej, zwiększony poziom dostępu do
Internetu i ogólnie większa integracja finansowa skłaniają konsumentów do zakupów online, podczas
gdy nowe przepisy i innowacje dodatkowo zwiększają bezpieczeństwo płatności konsumenckich.
Zapewnia to bezprecedensową okazję do rozwoju handlu elektronicznego dla detalistów na całym
świecie.

https://www.pcdm.pl/emisja-akcji-serii-i/


Wiele z tych możliwości znajduje się w regionach, w których działamy. Zdobywanie nowych rynków
będzie miało kluczowe znaczenie dla poszerzenia bazy klientów i przechwycenia wzrostu, szczególnie
dla firm internetowych z bardziej nasyconych dojrzałych rynków”[1]

Wiodącym rynkiem e-handlu jest rynek chiński, który stanowi już około 44% światowego e-
commerce. Na poniższym wykresie przedstawiono prognozy przychodów chińskiego rynku e-
commerce.
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Źródło: https://www.globaldata.com/chinese-e-commerce-market-reach-us3-3-trillion-2025-says-globaldata/,
data dostępu: 2021-11-24

Wykres 2, Prognozy przychodów chińskiego rynku e-commerce z podziałem na segmenty w bln CNY

[1] The Next Frontier, The most promising markets for emerging e-commerce leaders in 2021 and beyond, PayU
2021.

Według prognoz portalu GlobalData.com chiński rynek e-commerce w 2025 roku osiągnie wartość
21,4 biliona CNY (3,3 bln USD). W 2021 roku ma odnotować wzrost o 17,1%. Sprzedaż e-commerce w
Chinach wzrosła średniorocznie o 17,7% w latach 2017-2021, by osiągnąć wartość 13,8 biliona CNY
(2,1 biliona USD) w 2021 roku. Przewidywane tempo rozwoju chińskiego rynku w latach 2021 – 2025 to
11,6%.

Chiński handel elektroniczny szybko ewoluował w ciągu ostatnich pięciu lat, wspierany przez wzrost
znaczenia Internetu i smartfonów, rosnące zaufanie konsumentów do zakupów online, pojawienie się
platform handlu elektronicznego oraz dostępność różnych alternatywnych rozwiązań płatniczych,
takich jak Alipay i WeChat Pay. Liderem rynku jest spółka Alibaba, której kapitalizacja wynosi ponad
380 mld USD. 

https://www.pcdm.pl/emisja-akcji-serii-i/
https://www.globaldata.com/chinese-e-commerce-market-reach-us3-3-trillion-2025-says-globaldata/


Traci ona jednak swoje udziały w rynku na rzecz konkurentów – spółek JD.com oraz Pinduoduo.
Podczas ostatniej konferencji wynikowej w dniu 18 listopada Alibaba zredukowała swoje zapowiedzi
tempa wzrostu tegorocznych przychodów z 30% do 20 – 23%.

Istotną rolę w rozwoju rynku e-commerce w Chinach odgrywa aktywizacja mieszkańców małych i
średnich chińskich miast posiadających do 3 mln mieszkańców. Spółka Pinduoduo oferuje aplikację
przeznaczoną do pośrednictwa whandlu m.in. produktami rolnymi na terenie Chin oraz możliwość
dokonywania zakupów grupowych po niższych cenach. Aplikacja została stworzona w 2015 roku przez
byłego inżyniera Google’a Huanga Zhenga. W 2021 roku aplikacja miała 779 mln aktywnych
użytkowników, a kapitalizacja spółki osiągnęła 102 mld USD. Zgodnie z prognozami portalu
statista.com najszybciej rozwijającym się segmentem chińskiego e-commerce będzie w najbliższych
latach sprzedaż odzieży. Jego udział w rynku wzrośnie z 23,41% w roku 2017 do 27,08% w 2025 roku. 

Portal Statista.com przedstawił również prognozy rosnących wydatków na ubiór i dodatki
dokonywanych w Turcji za pośrednictwem platform PayU i iyzico. Ich wzrost w latach 2019 – 2021
wyniesie około 89%. Trendyol – największa platforma e-commerce w Turcji odnotowała w ciągu
ostatniego roku 80% wzrost wskaźnika GMV (ang. Gross Merchandise Value – wartość sprzedanych
towarów w danym okresie).

Zgodnie z analizami stowarzyszeń Ecommerce Europe oraz EuroCommerce – 2021 European E-
commerce Report rynek sprzedaży online na Starym Kontynencie osiągnął wartość 757 mld euro, co
stanowi 10% wzrost względem poprzedniej edycji raportu. Wiodącą spółką na Starym Kontynencie
jest Zalando – niemiecki wysyłkowy sklep internetowy z siedzibą w Berlinie. Sprzedaż skupia się
głównie na obuwiu i odzieży, przy czym dostępny jest szerszy asortyment, który obejmuje produkty
dekoracyjne, okulary przeciwsłoneczne, zegarki i biżuterię. Spółka obecna jest w kilkunastu krajach
Europy, w tym od 2012 roku w Polsce. Wyróżnikiem platformy jest możliwość dokonywania
darmowych zwrotów do 100 dni od daty doręczenia zamówienia - Zalando.

Opublikowane przez firmę PayU opracowanie The Next Frontier – Central and Eastern Europe
wskazuje, że Polska w 2021 roku przewodzi w regionie Europy Środkowo-Wschodniej pod względem
internetowej sprzedaży trzech kategorii produktów. Są wśród nich  kosmetyki/pielęgnacja urody,
których przewidywana wartość sprzedaży w 2021 roku wynosi 720 mln $ (2,8 mld zł), odzież, gdzie
sprzedaż sięga niemal 6,5 miliardów dolarów (25,5 mld zł) oraz tzw. digital goods, czyli niematerialne
produkty cyfrowe, które w 2021 roku stanowią w Polsce rynek warty 615 mln $ (2,5 mld zł) – do
ostatniej ze wskazanych kategorii klasyfikowane są wszystkie rozwiązania z zakresu cyfrowej
gospodarki, w tym usługi chmurowe i biznesowe aplikacje udostępniane za pośrednictwem cloud
computingu. To jeden z kolejnych, znacznie rzadziej przedstawianych dowodów na przyspieszającą
cyfryzację nie tylko samej branży e-commerce, ale przedsiębiorstw z wielu innych sektorów, którzy
częściej kupują nowe usługi cyfrowe – tłumaczy Marcin Zmaczyński z Aruba Cloud[2]. 
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[2] Polacy coraz więcej wydają na modę i urodę, https://businessinsider.com.pl/finanse/handel/trendy-e-
commerce-raport-payu-wydatki-polakow-na-mode-i-urode/ksxpv71, dostęp w dniu 21.11.2021 r.

https://www.pcdm.pl/emisja-akcji-serii-i/


Zgodnie z raportem PayU The Next Frontier – Central and Eastern Europe wydatki Polaków na
kosmetyki i pielęgnację urody wzrosną w okresie od końca 2019 do końca 2021 roku o 34%. Wzrost
wydatków na odzież i akcesoria wyniesie w tym samym okresie 41% a wydatki w segmencie digital
wzrosną o 39%[3]. 

Jak przedstawiono na poniższym wykresie największe spółki z sektora mody notowane na GPW
istotnie zwiększyły udział przychodów ze sprzedaży internetowej w przychodach ogółem. W
przypadku CCC przychody z kanału online stanowiły w pierwszym półroczu 2021 roku 51% całości
przychodów. Kolejne spółki z największym udziałem sprzedaży e-commerce to VRG (34%) oraz LPP
(30%). We wszystkich spółkach przełomowy był rok 2020, w którym udział przychodów online w
całkowitych przychodach wzrósł najmocniej. 
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[3] The Next Frontier, The most promising markets for emerging e-commerce leaders in 2021 and beyond, PayU
2021.

Źródło: https://www.globaldata.com/chinese-e-commerce-market-reach-us3-3-trillion-2025-says-globaldata/,
data dostępu: 2021-11-24

Wykres 3 Udział przychodów kanału online w strukturze przychodów największych spółek modowych
notowanych na GPW

Wszystko wskazuje na to, że trend ten zostanie utrzymany, a spółki dokonały już niemałych inwestycji
aby pozostać konkurencyjnymi na rynku e-commerce. W Legnickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej w
Polkowicach, w sąsiedztwie Spółki CCC uruchomiono nowoczesny, w pełni zautomatyzowany
magazyn wysokiego składowania typu mini-load o łącznej powierzchni 23 064 m², który stanowi
największy tego typu obiekt w Europie środkowo-wschodniej. Powierzchnia magazynowa pomieści 5
mln par butów. Koszt inwestycji wyniósł 131 mln PLN. Inwestycja w 40 procentach została
sfinansowana z funduszy unijnych poprzez program Innowacyjna Gospodarka. Nowe centrum
logistyczne eobuwie.pl powstało też w Lubuskim Parku Przemysłowym w Zielonej Górze. 

https://www.pcdm.pl/emisja-akcji-serii-i/
https://www.globaldata.com/chinese-e-commerce-market-reach-us3-3-trillion-2025-says-globaldata/


Jest to inwestycja, która wzmacnia rozwój na europejskich rynkach, na których Grupa jest obecna
oraz usprawnia obsługę logistyczną podmiotów z Grupy Kapitałowej CCC S.A., w tym sprzedaż online
oferty CCC oraz innych firm należących do Grupy. CCC otworzyło też centrum operacyjne w
Bukareszcie.

Swoje centrum dystrybucyjne buduje też LPP. Inwestycja o wartości 200 mln zł powstaje w Brześciu
Kujawskim. Nowy obiekt umożliwi dywersyfikację operacji logistycznych gdańskiej spółki i odciążenie
głównego Centrum Dystrybucyjnego LPP w Pruszczu Gdańskim. Dzięki uruchomieniu nowego
obiektu, polski producent odzieży podwoi dotychczas dostępne moce operacyjne sieci zaopatrzenia i
dystrybucji.

Wraz z rosnącym udziałem handlu elektronicznego pojawiają się rozwiązania ułatwiające klientom
poruszanie się po internetowych sklepach i dokonywanie właściwych wyborów. Jedną z takich
innowacji będzie aplikacja Wirtualny Stylista, którą przygotowuje notowana na rynku NewConnect
spółka QuarticOn. Aplikacja ta, dzięki wykorzystaniu rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji i
uczeniu maszynowemu, umożliwi klientowi dobór ubioru odpowiedniego do wskazanej okazji.
Aplikacja zaproponuje stylizacje wykorzystujące zdjęcia posiadanych przez klienta ubrań oraz
rekomendowanych strojów i akcesoriów ze sklepów internetowych. Spółka poinformowała w
komunikacie z dnia 27 września o skierowaniu przez NCBR swojego projektu do dofinansowania w
wysokości 4,7 mln zł. Spółka zakłada, że rozwiązanie będzie dostępne zarówno jako aplikacja mobilna
dla konsumentów oraz jako moduł B2B dla e-sklepów z branży mody.

Stopień wykorzystywania elektronicznych kanałów sprzedaży rośnie wraz ze wzrostem poziomu
digitalizacji gospodarki. Dostęp do Internetu staje się powszechny na coraz większym obszarze globu.
Powszechne jest używanie smartfonów, korzystanie z portali społecznościowych i dokonywanie
płatności elektronicznych. Konsumenci cenią sobie wygodę, łatwość dostępu do szerokiego
asortymentu produktów, szybkość dostawy i łatwość dokonania zapłaty. Spółki coraz szybciej
dostosowują swoje strategie sprzedaży do zmieniających się preferencji klientów dzięki
wykorzystaniu zaawansowanej analizy danych. Powyższe czynniki to szansa dla polskich spółek IT,
których innowacyjne rozwiązania znajdują zastosowanie w różnych segmentach rynku e-commerce,
również w branży fashion.
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INFLACJA

Na wstępie należy podkreślić, że inflacja w coraz większej mierze jest liczona za pomocą modeli
(estymacja cen dóbr i usług) a w coraz mniejszej mierze polega na realnym odczycie cen. Zatem do
pomiaru inflacji w październiku na poziomie 6,8 % trzeba podchodzić z dystansem, realny wzrost
może znacznie odbiegać od wskaźnika.

CZY CENY NADAL BĘDĄ ROSNĄĆ? - CHINY

Inflacja i stopy procentowe są to zagadnienia, którymi obecnie jest poruszona cała Polska, jak i
cały świat. Jesteśmy w momencie, w którym należy wybrać odpowiednią politykę monetarną,
która będzie niosła konsekwencje długoterminowe. Czy zwiększanie poziomu stóp
procentowych i zduszenie inflacji, kierując się doświadczeniami z poprzednich dekad jest
konieczne? A może w obliczu praktycznie niespłacalnych deficytów wielu państw, jak i
paradoksów ekonomicznych z ostatnich lat to podejście jest już niewystarczające i należy
kierować się nowoczesną teorią monetarną?

INFLACJA I STOPY PROCENTOWE
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Źródło: https://allaboutforex.world/divergent-in-chinas-cpi-ppi-trends/, data dostępu: 2021-11-24 

Rysunek 1. CPI i PPI w Chinach

https://www.pcdm.pl/emisja-akcji-serii-i/
https://allaboutforex.world/divergent-in-chinas-cpi-ppi-trends/
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zachować marże - przerzucić część kosztów na konsumenta, co bezpośrednio spowoduje wzrost
cen detalicznych, 
nie zachować marży i zwiększyć koszty własne – co może spowodować zwiększenie bankructw. 

Wyróżniamy kilka rodzajów inflacji. Wskaźnik CPI (inflacja konsumencka) przedstawia zmianę cen
towarów i usług konsumpcyjnych. Determinuje ją wskaźnik PPI (inflacja producentów), który mierzy
zmianę cen ustalanych przez producentów na różnych etapach wytwarzania dóbr. PPI wzrasta coraz
mocniej, co powoduje zmniejszenie marż producentów. Jeśli producenci są zmuszeni więcej
wydatkować na materiały, towary, to muszą wybrać jedną z poniższych opcji:

Jeśli takie zjawisko rozprzestrzeni się na większą skalę to albo rząd albo producenci będą dążyć do
obniżenia stóp procentowych, by łatwiej móc się zadłużyć i ratować – to w sposób pośredni wpłynie
na zwiększenie inflacji.

Źródło: https://wealthinsidermag.com/a-warning-from-chinese-bonds/, data dostępu: 2021-11-24

Rysunek 2, Koszt kapitału dla przedsiębiorstw o wyższym ryzyku (emitujących obligacje śmieciowe) w Chinach

Panująca narastająca niepewność powoduje, że ceny obligacji osiągają rekordowo niskie poziomy.
Utrzymujący się koszt kapitału dla spółek na poziomie około 25% jest na dłuższą metę nie do
utrzymania. Jeśli się utrzyma, większość jednostek nie będzie w stanie się refinansować, co pociągnie
za sobą falę bankructw. Wymusi to spadek marż, stąd by się ratować przedsiębiorstwa będą
oczekiwać dostarczenia taniego pieniądza. To z kolei może spowodować rozwój inflacji w Chinach
(poprzez dodruk). Inflacja w Chinach będzie oznaczać rozwój inflacji u wszystkich kontrahentów Chin
(czyli praktycznie całego świata). Problemy Evergrande (sprawa chińskiego dewelopera, zagrożonego
bankructwem, w związku z niewypłacalnością) zwiększyły skalę niepewności na tym rynku, jednak
zjawisko omawiane dotyczy szerokiego grona państw.

https://www.pcdm.pl/emisja-akcji-serii-i/
https://wealthinsidermag.com/a-warning-from-chinese-bonds/


OCZEKIWANIA INFLACYJNE

Są czynnikiem wpływającym na decyzje RPP (Rada Polityki Pieniężnej). Jak do tej pory, zarówno RPP,
FED (Federal Reserve Board), jak i grupa innych państw utrzymują, że obecne podwyżki stóp
procentowych są wystarczające, by powstrzymać rozwój inflacji. Rynek kwestionuje to, uwzględniając
przyszłe podwyżki w cenach aktywów. Wystąpienie kolejnych podwyżek zależy od zachowania się
rynku: jak silny będzie złoty, czy inflacja spadnie, czy deficyty podażowe utrzymają się na długo itd.
Należy pamiętać, że inflacja, przewyższająca poziom stóp procentowych, głównie przeszkadza
konsumentom, natomiast dłużnicy (największymi dłużnikami świata są poszczególne kraje),
przedsiębiorcy mogą wyciągać z tego zjawiska pewne korzyści – przedsiębiorcy, realizują zyski
inflacyjne, a zadłużone kraje spłacają realnie mniej, zmniejszają również koszty obsługi długu. Dla
krajów o wysokim zadłużeniu, utrzymywanie inflacji na podwyższonym poziomie może być jedynym
rozwiązaniem na kontrolowanie zadłużenia, ponieważ tradycyjna spłata zobowiązania jest
praktycznie niemożliwa. Sytuacja znaczącego zwiększenia podaży pieniądza w gospodarce mogła być
realizowana, pod warunkiem wystąpienia tego samego procederu praktycznie na całym świecie.
Wtedy dany, początkowy rozkład sił danych państw i siła ich walut jest zachowana. Podobnie zatem
walka z inflacją może być rozgrywana na tej zasadzie - podążenie grupy państw w kierunku np.
utrzymywania luzowania ilościowego, może prowadzić do podobnej polityki monetarnej w
pozostałych krajach, zwłaszcza, że większość rynków rozwiniętych jest silnie zadłużona zatem
nowoczesna teoria monetarna jest dla nich korzystna. 

Sprawy polityczne też nie są tu bez znaczenia. Malejące notowania Joe Bidena, mogą prowadzić do
stymulacji rynku kolejnymi programami socjalnymi, w celu zwiększenia jego poparcia. W styczniu
kończy się kadencja Jerome Powell, proponowaną kandydatką na to stanowisko ma być Lael
Brainard – zwolenniczka nowoczesnego podejścia do teorii monetarnej – co również może zwiększyć
inflację w nadchodzących okresach.

Na podstawie powyższego, oczekiwania inflacyjne nie kierują się w stronę obniżenia inflacji,
konsumenci oczekują kolejnych podwyżek cen. Poniższe wykresy prezentują oczekiwania co do
kształtowania się oczekiwań inflacyjnych w ciągu kolejnych 12 miesięcy. 
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Źródło: https://wealthinsidermag.com/a-warning-from-chinese-bonds/, data dostępu: 2021-11-24

Rysunek 3, Surveys of Consumers, University of Michigan, University of Michigan: Inflation Expectation©
[MICH], retrieved from FRED, Federal Reserve Bank of St.

https://www.pcdm.pl/emisja-akcji-serii-i/
https://wealthinsidermag.com/a-warning-from-chinese-bonds/
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Źródło: GUS, data dostępu: 2021-11-24 

Rysunek 4, Oczekiwania inflacyjne Polaków 

STOPY PROCENTOWE 

Stopy procentowane są jednym z podstawowych narzędzi do kreowania polityki monetarnej. Inflacja i
realna stopa procentowa jest związana równaniem, zatem są czynnikami wpływającymi na wzajemne
kreowanie się tych wielkości. Zwiększająca się inflacja bezpośrednio wpływa na obniżenie się
poziomu realnych stóp procentowych. Realne stopy procentowe pokazują koszt pieniądza w czasie.

KRZYWA POPYTU I PODAŻY

Najważniejszy wyznacznik na rynku, który w naturalny sposób pokazuje, w jaką stronę gospodarka
ma podążać. Zwiększona ilość pieniądza, który w bardzo dynamiczny sposób był „drukowany” miał
pobudzić popyt w okresach zamknięcia gospodarki, kolejne zastrzyki gotówki wywołują impuls
popytowy. Obecnie, mierzymy się z problemem podaży. Zatem przeciwdziałanie negatywnym
skutkom gospodarczym poprzez poruszanie krzywej popytowej, jednocześnie patrzenie na pieniądz z
perspektywy nowoczesnej teorii monetarnej, pogłębianie deficytów budżetowych jest leczeniem
zdrowego pacjenta. 

https://www.pcdm.pl/emisja-akcji-serii-i/
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Większy nacisk powinien być postawiony na zwiększenie produkcji, inwestycje. Jeśli miałaby to być
stymulacja poprzez zwiększoną podaż gotówki, to te środki winny być ukierunkowane na ulgi
inwestycyjne.

KRZYWA DOCHODOWOŚCI - USA

Część krzywej dochodowości zawierająca rentowności obligacji mających termin zapadalności do
jednego roku nazywana jest krótkim końcem krzywej dochodowości. Jej długi koniec rozpoczynają
„dziesięciolatki” i wraz z obligacjami o dłuższym terminie stanowią długoterminową krzywą
dochodowości.Krótki koniec jest bardzo podatny na politykę monetarną, stąd on zareagował, zgodnie
z oczekiwaniami rynku, że jednak kolejne podwyżki stóp nastąpią w kolejnych okresach (rynek nie
uwierzył w ich brak, mimo zapewnień polityków). Długi koniec krzywej jest bardziej wrażliwy na
długoterminowe perspektywy tempa wzrostu PKB. Jeśli rynek uważa, że gospodarka się rozpędza w
stabilny sposób, to na długim końcu rentowności rosną. Gdy natomiast długi koniec spada, to rynek
sceptycznie jest nastawiony do długoterminowego tempa wzrostu gospodarczego. Obecnie, krótki
koniec idzie w górę, długi koniec w dół - krzywa się wypłaszcza. W szczególności, może dojść do
przypadku, gdy krótki koniec ma wyższe rentowności niż długi i wtedy mamy do czynienia z inwersją.
Dotychczas, jeśli dochodziło do tego zjawiska, oznaczało to z wysokim prawdopodobieństwem
nadchodzącą recesję. Samo wypłaszczenie krzywej jest również niekorzystną oznaką dla rynku,
jednak nie tak dramatyczną jak inwersja. 

Źródło: https://www.statista.com/statistics/1058454/yield-curve-usa/, data dostępu: 2021-11-24

Rysunek 5, Krzywa dochodowości w USA za październik 2021

https://www.pcdm.pl/emisja-akcji-serii-i/
https://www.statista.com/statistics/1058454/yield-curve-usa/


Spółka Rivian (spółka udziałowców Forda i Amazona, działalność : elektryczne ciężarówki) osiąga
wycenę wyższą, niż światowe giganty, a zarazem spółki value, jak np. Ford motor czy General
Motors – mimo, że nie osiągnęła jeszcze przychodów,

Wypłaszczająca się krzywa oznacza kwestionowanie oczekiwań rynku co do braku podniesienia stóp
procentowych. Perspektywy wzrostu dynamiki PKB nie odznaczają się również wysokimi poziomami,
stąd można oczekiwać, że przy niskim tempie rozwoju gospodarczego i wysoką inflacją zmierzamy w
kierunku stagflacji. 

KRZYWA DOCHODOWOŚCI  - POLSKA

Ostatnie podwyżki stóp procentowych były zastosowane by wskazać rynkowi kierunek, stworzyć
oczekiwania. Poziom stóp z ostatniejpodwyżki, czyli 1,5% stopy referencyjnej, sam w sobie nie jest
czynnikiem, który może się przeciwstawić inflacji zmierzającej do poziomu dwucyfrowego. Rynek
silnie oczekuje powrotu do poziomów sprzed pandemii, ponieważ to pomogłoby się oczyścić
gospodarce z nierentownych podmiotów, a dla oszczędzających dać szansę na przynajmniej
zachowanie siły nabywczej pieniądza. Omawiane wyżej zjawiska, na przykładzie poszczególnych
gospodarek, mają charakter globalny. Polska również mierzy się z problemem rosnącego PPI, jak i
wypłaszczaniem się krzywej dochodowości. 

NIERACJONALNY OPTYMIZM – PRZYKŁADY ZE ŚWIATA

Rynki stały się silnie spekulacyjne, podwyższając apetyt na ryzyko, zacierając sens dla spokojnych i
bezpiecznych inwestycji, które ze względu na ujemne realne stopy procentowe generują bardziej
stratę, niż zysk. Nowa sytuacja, w jakiej się znaleźliśmy, często jest określana mianem nieracjonalnego
entuzjazmu na rynkach, powodując coraz częstsze pytania czy na rynku (akcji i nie tylko) jest bańka.
Przykładami tego nieracjonalnego optymizmu może być np.:
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Źródło: https://beforeitsnews.com/tea-party/2021/11/goldman-
stunned-by-the-record-2-6-trillion-in-option-notional-traded-
last-friday-2664781.html, dostęp: 2021-11-24

Rysunek 6, Relacja wolumenu opcji jako % wolumenu akcji dla
pojedynczych akcji

Wolumen rynku opcji w relacji do
wolumenu rynku akcji - relacja ta
osiąga coraz bardziej niebotyczne
poziomy – jeśli dalej tak pójdzie, to
kto wie czy i od jakiego poziomu
cena akcji nie będzie ustalana na
rynku opcji (odwrócenie - cena
instrumentu bazowego będzie
kreowana na rynku instrumentów
pochodnych). 

https://www.pcdm.pl/emisja-akcji-serii-i/
https://beforeitsnews.com/tea-party/2021/11/goldman-stunned-by-the-record-2-6-trillion-in-option-notional-traded-last-friday-2664781.html
https://beforeitsnews.com/tea-party/2021/11/goldman-stunned-by-the-record-2-6-trillion-in-option-notional-traded-last-friday-2664781.html


Wskaźnik P/E – obecny poziom wycen jest na rekordowo wysokich poziomach. Wskazuje to, że
eksponujemy się na coraz większe ryzyko. Jednak nie oznacza to, że już jutro będzie krach. Taki
poziom irracjonalności, przy odpowiednim stymulowaniu gospodarki tanim pieniądzem może się
utrzymać nawet kilka lat, a sam wskaźnik może osiągnąć jeszcze wyższe poziomy. Należy
pamiętać, że im wyżej jest wskaźnik P/E kupionej spółki, tym mniejsza szansa na wysoki zwrot z
inwestycji.
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Podsumowując, inflacja jest zjawiskiem, które będzie nam towarzyszyć przez najbliższe okresy. Po
jakim czasie ustąpi i do jakiego stopnia, zależy od wyboru polityki monetarnej, który będzie niósł
długoterminowe konsekwencje. Świat paradoksów, irracjonalności na rynkach finansowych może się
utrzymać jeszcze określoną, skończoną ilość czasu. Na dłuższą metę, pewne paradoksy są nie do
utrzymania, a ewentualne kryzysy mogą być coraz głębsze.

Źródło i szczegóły badania: https://realinvestmentadvice.com/technically-speaking-7-measures-of-expected-
returns/, data dostępu: 2021-11-24

Rysunek 6, Relacja długoterminowej stopy zwrotu w stosunku do wskaźnika P/E
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Prosper Capital Dom Maklerski S.A.
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https://realinvestmentadvice.com/technically-speaking-7-measures-of-expected-returns/
https://realinvestmentadvice.com/technically-speaking-7-measures-of-expected-returns/
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Na przestrzeni dziejów zboża leżały u podstaw każdej wielkiej cywilizacji. Niemniej, jak
przypomina prof. Michael Abdalla z Instytutu Etnolingwistyki UAM, a zarazem wieloletni
pracownik Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, ceniony znawca dziejów i kultury
żywienia, według biblijnej chronologii stworzenia świata - rośliny zielone, a więc i zboża, które
należą do rodziny traw (łac. Gramineae) mają dłuższą historię aniżeli człowiek. Jego przejście ze
zbieractwa i łowiectwa na wyższe stadium rozwoju, tj. do rolnictwa (i hodowli) utożsamiane jest
właśnie z początkiem uprawy zbóż. W zachodniej części tzw. starego świata, obejmującej basen
Morza Śródziemnego, Europę oraz cześć Azji Południowo – Zachodniej, uprawiano przede
wszystkim pszenicę i jęczmień, w Afryce sorgo i teff (miłka abisyńska), na Dalekim Wschodzie
ryż i proso, zaś w południowoamerykańskich cywilizacjach Azteków i Majów - kukurydzę. 

OD BETLEJEM DO CHICAGO
- CZYLI BIBLIJNE KATEGORIE 

W GIEŁDOWYM SUPERCYKLU
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Na podstawie odczytów pisma klinowego oraz zachowanych płaskorzeźb, zasiedlającym południową
Mezopotamię Sumeryjczykom przypisuje się pierwszy w naszym kręgu cywilizacyjnym, pochodzący z
drugiego tysiąclecia przed Chrystusem - podręcznik uprawy zbóż. Sumeryjczycy byli też wynalazcami
sposobu składowania ziarna w zbiornikach, będących odpowiednikami współczesnych nam
spichlerzy i elewatorów. Aktualnie zboża, które przez tysiące lat stanowiły podstawowy pokarm ludzi i
zwierząt na określonym obszarze geograficznym - zna i uprawia już niemal cały świat. Ich rola zależy
nie tylko od postępu w przetwórstwie oraz wiedzy o żywieniu, ale także od zasadniczych
uwarunkowań ekonomicznych, przedkładającym się na niezmiennie też żywotną prawidłowość: im
biedniejsza ludność - tym większe jest spożycie chleba i kasz.

SUROWIEC NIE DO ZASTĄPIENIA 

Globalny areał zbóż obejmuje w sumie ok. 711 mln ha (w 2019 r. wobec 721 ha w 2011 r.), co
odpowiada ok. 1/3 ogółu ziem przeznaczonych pod uprawy rolnicze na świecie. Ze względu na
związany z porami roku cykl rolniczy, istnieje podział na zboża ozime – wysiewane jesienią oraz jare
wysiewane na wiosnę. Te pierwsze dają zazwyczaj wyższe plony, niemniej ich przydatność
technologiczna jest nieco mniejsza niż zbóż jarych, cechujących się wyższą m.in. jakością wypiekową.
W leżącej na Półkuli Północnej Polsce, relacja zbóż ozimych do jarych kształtuje mniej więcej na
poziomie 60:40, zaś w USA 70:30. 

https://www.pcdm.pl/emisja-akcji-serii-i/
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Źródło: opracowanie własne na podstawie International Grains Council (IGC)

Tabela 1. Globalna produkcja zbóż w sezonie 2018/2019 

W literaturze przedmiotu istnieje m.in. też podział na ,,zboża chlebowe”, tj. pszenicę i żyto, z których
mąka służy do wypieku spulchnionego pieczywa oraz ,,zboża niechlebowe”. Do tych drugich zalicza
się przede wszystkim kukurydzę, jęczmień, owies, proso czy grykę, czyli surowce, z którego
wytwarzane są np. kasze i płatki. Tak jedne, jak i drugie stanowią też podstawowy, choć w różnym
stopniu i zakresie składnik pasz dla zwierząt. Z czasem dynamiczny rozwój technologii spowodował,
że paleta wyrobów spożywczych znacznie się powiększyła. W przemyśle spożywczym zboża
wykorzystuje się do otrzymywania m.in. takich produktów jak syrop ze skrobi pszenicznej, likier czy
makaron ryżowy i gryczany itp. W kontekście do rzeczonego jeszcze podziału na zboża chlebowe i
niechlebowe oraz w nawiązaniu do wspomnianej już konwencji biblijnej, warto za M. Abdalla również
nadmienić, że: 

                 słowo ,,chleb” występuje w Biblii 370 razy, lecz tylko w jednym miejscu mowa jest o
chlebie spożywanym z mąki pszennej, podczas, gdy o chlebie jęczmiennym pięciokrotnie
częściej. Mąka chlebowa wymieniana jest na kartach Biblii 76 razy, zaś określenie ,,ciasto

chlebowe” – 19 razy. Godzi się też przypomnieć, że nazwa miasta Betlejem (aramejskie Bet-
Lhem, w którym urodził się Chrystus) oznacza ,,Dom chleba”.     

W pierwszych dekadach XXI wieku wykorzystanie zbóż wcale nie jest, a przynajmniej bezpośrednio, 
 w największym stopniu związane z zaspakajaniem potrzeb żywieniowych człowieka. W przypadku
Stanów Zjednoczonych, które wypracowują ok. ¼ światowego (nominalnego) PKB w strukturze
popytu prawie 47% stanowi przeznaczenie przemysłowe. W szczególności odnosi się to do produkcji
wyrabianego na bazie kukurydzy – bioetanolu. Taka sytuacja jest następstwem zmian w
amerykańskim ustawodawstwie, które w 2007r. zachęciło farmerów i przetwórców do
wykorzystywania tego zboża do produkcji biopaliw. 

https://www.pcdm.pl/emisja-akcji-serii-i/
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Źródło: opracowanie własne na podstawie International Grains Council (IGC)

Tabela 2. Struktura wykorzystania zbóż, w tym pszenicy i kukurydzy w sezonie 2020/2021 (dane szacunkowe
IGC)

O ile jednak energetyczno – paliwowy charakter popytu na zboża w USA (i nie tylko) może ulec
wydatnemu zmniejszeniu, głównie za sprawą wielce konkurencyjnej oferty bioetanolu wytwarzanego
z brazylijskiej trzciny cukrowej, którą znacznie łatwiej (i dużo taniej) przetworzyć na alkohol etylowy,
to pozostałe industrialne wykorzystanie zbóż w przewidywalnej przyszłości zapewne się nie zmieni.
Kukurydza posiada np. coraz większe zastosowanie w wyrobie biotworzyw stosowanych do produkcji
butelek, opakowań żywności, przyborów kuchennych, słomek itp. Rośnie również wykorzystanie ryżu,
szczególnie w azjatyckim przemyśle kosmetycznym, w płynach do mycia twarzy, żelach, mydłach czy
szamponach. W skali całego świata, a zwłaszcza w krajach Unii Europejskiej, wykorzystanie zbóż dla
celów produkcji jest zdecydowanie największe. Jest to w dużej mierze pochodną niesłabnących
potrzeb Chin, przekładających się na konieczność sprowadzania pasz oraz każdego praktycznie
rodzaju mięsa, co w oczywisty sposób - uruchamia zwielokrotniony popyt na zboża. Przykładowo do
wyprodukowania 1 kg mięsa drobiowego potrzebne są 2 kg kukurydzy i soi, uzyskanie 1 kg wołowiny
pochłania aż 7 kg kukurydzy, w odniesieniu do 1 kg wieprzowiny - proporcje są podobne. 

https://www.pcdm.pl/emisja-akcji-serii-i/


Czasem można odnieść wrażenie, że wpływ Państwa Środka na rynek zbóż, tak jak i na wiele innych
kategorii towarowych, bywa nadinterpretowany, lecz gdzie jak gdzie, ale akurat w kwestiach
żywieniowych ów popyt cechuje się szczególnie ,,twardymi”, a zatem przekonującymi podstawami.
Dynamicznie postępujące w Chinach od końca XX wieku procesy urbanizacyjno – industrializacyjne
przekładają się na kurczenie się zasobu gruntów ornych. W pierwszej dekadzie tego stulecia ich łączna
powierzchnia spadła do 470 tys. mil kwadratowych, podczas, gdy szacowane przez chińskie władze
minimum niezbędne do wyżywienia kraju wynosić ma 463 tys. mil kwadratowych. Zdaniem Ashrafa
Laidiego, założyciela Intermarkt Strategy, a w przeszłości także stratega Citi Index/FX Saloution oraz
CMC Markets: 
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„rosnąca konsumpcja i jednoczesne zmniejszający się zasób terenów rolniczych w Chinach są
książkowym przykładem tego, jak i współdziałanie sił popytu i podaży wspiera wzrost cen zbóż.”

Chińczycy starają się temu zaradzić na różne sposoby. Od lat, jak wiadomo na całym świecie, 
 a w szczególności w Afryce, poszukują terenów uprawnych. Ich zdeterminowanie jest tym większe, że
oprócz deficytu areałów pod tereny rolnicze w coraz większym stopniu borykają się też z
narastającymi problemami wody, z którymi notabene kontynent afrykański także ma coraz większy
problem. Przemysł mięsny pod względem wielkość wkładu tzw. śladu wodnego, czyli całkowitej ilości
wody (tj. zsumowanej na poszczególnych etapach) niezbędnej do wyprodukowania jednostki danego
wyrobu zaliczany jest do najbardziej wodochłonnych. Pod tym względem sytuacja w Europie ma się
znacznie lepiej, może poza Belgią i Polską, które akurat posiadają najniższy na Starym Kontynencie
poziom wód gruntowych. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie UNESCO –
Institute for Water Education 

Tabela 3. Wielkość śladu wodnego w produkcji
wybranych wyrobów 

W UŚCISKU PARADOKSU GIFFENA ?
 
W zglobalizowanym świecie zdecydowanie
najważniejszym zbożem jest pszenica.
Włączona w dietę nie tylko miliardów ludzi, ale
w coraz większym stopniu także i różnych
ssaków. Ponieważ ,,wsad” pszeniczny w postaci
śruty pszennej zawierającej bogate ilości białka
i błonnika, stanowi szczególnie cenny materiał
do przyrostu masy dla zwierząt hodowlanych,
domowych czy koni. W sumie istnieje
kilkanaście podstawowych odmian pszenicy,
wśród których najbardziej rozpowszechniona
jest heksaploidalna ,,pszenica zwyczajna” (łac.
Triticum aestivum), którą w 5 – 7 podgatunkach
uprawia się praktycznie na całym świecie.

https://www.pcdm.pl/emisja-akcji-serii-i/


Stąd jest ona podstawowym surowcem do produkcji pieczywa oraz wyrobów ciastkarskich. Drugim
pod względem zbiorów gatunkiem pszenicy jest tetraploidalna, tzw. twarda pszenica durum (łac.
Triticum turgidum), bogata w białko (ok. 16%), szczególnie ceniona przez producentów makaronów.
Z jej ziaren wyrabia się także kuskus oraz kaszę bulgur. Udział durum w globalnym bilansie zbiorów
pszenicy kształtuje się na poziomie 8% - 10%, z tego też względu jest ona średnio o ok. 50% droższa
od zwykłej pszenicy. Przykładowo na przełomie września i października br. tona pszenicy durum w La
Rochelle czy Bolonii wahała się w przedziale 410 – 480 euro, zaś w Hiszpanii było to już ok. 510 euro,
podczas, gdy ceny zwykłej pszenicy oscylowały w tym czasie wokół 240 – 250 eur/t. Uprawa durum
wiąże się ze wymagającymi warunkami klimatycznymi, tj. dużą ilością ciepła oraz umiarkowanymi
opadami (tzn. mniej niż 500 mm rocznie). Z tego względu przodującym regionem jej produkcji jest
Unia Europejska (Włochy, Francja, Hiszpania i Grecja) oraz Kanada, w USA uprawia sią ją głownie w
Północnej Dakocie i Montanie. Powstający na bazie pszenicy chleb, pieczywo czy makarony stanowią
dla znakomitej większości ludności świata podstawowe formy wyżywienia. Nic zatem dziwnego, że
wzrost cen pszenicy ma też znaczenie polityczne. Jak uczy historia, w skrajnych przypadkach siła
gniewu, taka jaka miała miejsce na ulicach Paryża w 1789 r. spowodowana właśnie niedostatkiem
chleba, potrafiła doprowadzić do największej gwałtownej zmiany Porządku w świecie Zachodu. 

Wahania cen pszenicy i to nawet spore, są pewną naturalną prawidłowością tego rynku, problemem
natomiast jest (tak społecznym, jak i w następstwie tego politycznym) kiedy elastyczność cenowa
staje się w długim terminie jednokierunkową - wzrostową. W odniesieniu do chleba i w ogóle chyba
produktów zbożowych uruchamia się wówczas mechanizm, który w teorii ekonomii określany jest
jako dobro lub/i paradoks Giffena. Jest to, pochodząca od nazwiska odkrywcy tego zjawiska -
szkockiego ekonomisty i statystyka sir Roberta Giffena (1837 – 1910), sytuacja w której obserwuje się
wzrost popytu na dane dobro, pomimo iż jego cena znacząco wzrasta. Dzieje się tak dlatego, że
wzrastające wydatki na chleb, tak jak zostało to zaobserwowane przez R. Giffena w drugiej połowie
XIX wieku w Wielkiej Brytanii, są i tak relatywnie niższe niż ceny innych rodzajów żywności, np. mięsa.
Tę funkcjonującą w warunkach powszechnej drożyzny prawidłowość wprowadził na stałe do nauk
ekonomicznych pod nazwą - nie tyle paradoksu, co raczej ,,dobra Giffena” (ang. Giffen good), jeden z
najznakomitszych w historii ekonomistów Alfred Marshall (18432 – 1924). Pisząc o tym na kartach
trzeciego wydania Zasad ekonomiki z 1895 r. w sposób następujący: 

 22 201 11 41 www.pcdm.plwsparcie@pcdm.pl strona 20

„Jak zauważył pan Giffen, wzrost ceny chleba powoduje tak duże uszczuplenie zasobów
biedniejszych rodzin robotniczych i tak bardzo podnosi ich krańcową użyteczność pieniędzy, że są

oni zmuszeni ograniczyć spożycie mięsa i droższego pożywienia, a ponieważ chleb jest nadal
najtańszym pożywieniem, jakie mogą dostać i tak będą go spożywać, konsumują go zatem więcej,

a nie mniej.”

O tym, że dobra Giffena nie są ,,zarezerwowane” jedynie dla najuboższych regionów świata, mogliśmy
się przekonać już w pierwszym okresie pandemii COVID – 19, kiedy stopa bezrobocia w USA
gwałtownie skoczyła do ok. 15%, a gotówkowe transfery społeczne (w wysokości 1200 USD i 500 USD
na dzieci) trafiły do milionów Amerykanów, celem wydobycia ich ze skrajnego ubóstwa, w którym się
nagle znaleźli.

https://www.pcdm.pl/emisja-akcji-serii-i/


Jeden na czterech gotowych do pracy
Amerykanów był na przełomie
2020/2021 r. bezrobotnym, albo zarabiał
mniej niż 20 tys. USD rocznie. We
współczesnej Polsce, podobnie zresztą
jak w wielu innych krajach należących
do tzw. zamożniejszej części świata,
zeszłoroczny udział wydatków na
żywność na 1 osobę w gospodarstwie
domowym był zdecydowanie
największą pozycją i wynosił 27,7%,
wobec 18,8% zsumowanych wydatków
na mieszkanie oraz dostawę mediów. 
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Wykres 1. Struktura krajowych przeciętnych miesięcznych
wydatków na produkty zbożowe na 1 osobę (2019 r.) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

ZŁOTE CZASY DLA EKSPORTERÓW 

Obraz fortunogennych perspektyw jakie otwierają się przed eksporterami netto pszenicy
uwidaczniają podstawowe dane z minionych dwudziestu lat. Według wyliczeń Amerykańskiego
Departamentu Rolnictwa (USDA), w ciągu dwóch ostatnich dekad - światowy eksport pszenicy wzrósł
o ok.80%, przy skumulowanym średniorocznym tempie wzrostu na poziomie 3%. W tym czasie
światowa populacja zwiększyła się o ok. 30%, a produkcja pszenicy wrastała w skumulowanym
średniorocznym tempie 1,3%.  Tym co w perspektywie długiego, tzw. supercyklu towarowego może
dodatkowo petryfikować wzrostowy trend notowań pszenicy, a co nie jest w ocenach tego rynku do
końca chyba uwzględnione, to postępujące, niekorzystne zmiany klimatyczne. Tymczasem,
przynajmniej od połowy zeszłej dekady dysponujemy ,,wiązką” wiarygodnych ekspertyz. Z ich
uśrednionych odczytów wynika, że przy dalszym wzroście globalnej temperatury o 1°C, ilość
produkowanej na świecie pszenicy może się zmniejszać o ok. 5% - 6% rocznie. Zaś wielkość plonów
stanie się nieprzewidywalną i zmienną, tak w czasie, jak i w przestrzeni.

Z tego rodzaju problemami mierzyć się będzie również rodzime rolnictwo. Polska znajduje się na 16.
miejscu (za 2019 r.) wśród największych światowych producentów pszenicy, z 1,4% udziałem. Z
informacji Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR) wynika, że powierzchnia uprawy pszenicy
zajmowała w tym czasie 2,4 – 2,5 mln ha, co stanowiło ok. 1/3 zasiewów zbóż ogółem. W 2019 r.
najwięcej pszenicy uprawiano w województwach: lubelskim (14% udziału w powierzchni zasiewów),
następnie: dolnośląskim (11%), wielkopolskim (9%) oraz kujawsko – pomorskim (9%). Równocześnie
od momentu wejścia do Unii Europejskiej nastąpił wyraźny postęp w zakresie technologii upraw, w
jego następstwie zbiory pszenicy w Polsce zwiększyły się od tego czasu z 9,9 do ok. 12 mln ton. Tyle
właśnie wyniosły one w ubiegłym roku i był to poziom wcześniej u nas nienotowany. 

https://www.pcdm.pl/emisja-akcji-serii-i/


Rosnąca produkcja krajowa pszenicy wydatnie też zwiększa krajowe możliwości eksportowe. W
sezonie 2019/2020 wyeksportowano ok. 4 mln ton tego zboża, zatem 3-krotnie więcej niż dekadę
temu. W strukturze geograficznej naszego eksportu pszenicy dominują odbiorcy spoza UE, na których
przypadało we wspomnianym okresie łącznie 83% sprzedaży za granicę. Głównym kierunkiem
wywozu były Arabia Saudyjska (1,5 mln ton) i RPA (ok. 0,7 mln ton). Spośród krajów unijnych polska
pszenica znalazła zbyt głównie w Niemczech (0,6 mln ton). 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie, FAO

Tabela 4. Wiodący producenci pszenicy w sezonie 2018/2019

https://www.pcdm.pl/emisja-akcji-serii-i/


RZĄDZI CHICAGO 

Analiza globalnego bilansu towarowego pszenicy za okres 2015/2016 – 2020/2021 wskazuje, że rynek
ten zasadniczo można uznać za zrównoważony. W przekonaniu o tym utwierdzać może też i to, że
newralgiczny parametr, jakim przy ocenie sytuacji na rynku zbóż jest poziom wskaźnika pokrycia
konsumpcji zapasami, w całym obserwowanym okresie kształtuje się na poziomie powyżej 30%.
Rzecz jednak w tym, że bilans to jedno, a bieżące pandemiczne napięcia rynkowe - drugie. 

Z zagrożeniem ograniczonej dostępności, nie tylko pszenicy, ale też i innych płodów rolnych można
się było oswoić już wczesną wiosną 2020 r. Na skutek lockdownowego ograniczenia konsumpcji
(gastronomia/hotele) ceny większości surowców rolniczych ruszyły wpierw mocno w dół, lecz niemal
równocześnie z rynków popłynęły informacje o priorytetach czołowych krajów eksportujących płody
rolne. Dobitnie w tym względzie wypowiedziała się np. Rosja, dając do zrozumienia, że kwestią
pierwszoplanową będą uzupełnienia we własnych zapasach. Skądinąd podobnie, jak miało to w
ostatnim czasie miejsce w przypadku mniejszych dostaw gazu ziemnego. 

O tym z kolei, że ,,szeroki” rynek towarów rolno – spożywczych może przejść w nową stymulowaną
pandemią tendencję wzrostową, jako pierwszy ,,dał to do zrozumienia” ryż. W trakcie kilku
wiosennych tygodni 2020 r. za sprawą interwencyjnych zakupów w Chinach, Indiach czy Japonii
,,chleb Azji” podrożał o kilkadziesiąt procent, do poziomów najwyższych od dekady. Niedługo potem
w krajach Unii Europejskiej oraz na północnym brzegu Afryki rozpoczęły się zintensyfikowane
poszukiwania pszenicy oraz mąki. Sytuacja już wtedy stała się na tyle symptomatycznie niepokojącą,
że ekonomiści organu ONZ ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) zaczęli przestrzegać przed ,,syndromem
chomika”, który może doprowadzić do ogólnoświatowego kryzysu żywnościowego. 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie, FAO

Tabela 5. Najwięksi eksporterzy i importerzy pszenicy w sezonie 2018/2019 
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Aktualnie można już chyba stwierdzić, że na przestrzeni kolejnych kwartałów 2020 – 2021 to właśnie
chomikowanie stało się podglebiem ogromnej aktywności inwestorów finansowych. W listopadzie br.
Reuters poinformował, że na początku października w rękach funduszy inwestycyjnych, których
dodajmy na ogół związek z rynkiem pszenicy jest raczej okazyjny, znalazło się 160,5 tys. kontraktów
na ten rodzaj zboża, z których każdy liczy 50 ton. Oznacza to, mówiąc obrazowo, że w ich posiadaniu
były tytuły własności do ok. 8 mln ton, czyli wolumenu nieco większego niż w roku gospodarczym
2018/2019 wynosił cały import Włoch. 

Rzeczona skala już robi wrażenie, lecz będzie ono zapewne tym większe, kiedy uświadomimy sobie, że
paryski Matif/Euronex to wprawdzie nr 2 na świecie w zakresie obrotu finansowymi instrumentami
towarowymi na pszenicę, niemniej jego udział w globalnym obrocie tym zbożem wynosi ok. 7%.
Absolutnym hegemonem jest bowiem parkiet w Chicago, a dokładniej mówiąc parkiet CBOT plus
elektroniczna platforma Globex (24-godzinny handel od niedzieli do piątku), należące do holdingu
CME Group - operatora, który ,,pod jednym dachem” kapitałowym kontroluje w sumie nieco ponad
90% światowych obrotów kontraktami terminowymi na pszenicę. Uwzględniając w tych proporcjach,
poza Paryżem, jeszcze Minneapolis (MSG/Minnapolis Grain Exchange), Sydney (Australian Securities
Exchange) oraz Buenos Aires (MATBA/Marcado a Termo de Buenos Aires). Na marginesie w tych
wyliczeniach pozostaje Zhengzhou Commodity Exchange, gdzie generuje się doprawdy znaczące w
skali świata obroty pszenicą, lecz jest to rynek stricte chiński, czyli hermetyczny dla uczestników
spoza Państwa Środka. Zasadniczy obrót pszenicą na rynku organizowanym przez CME Group
skoncentrowany jest wokół dwóch rodzajów kontraktów, tj. na pszenicę ozimą Chicago Wheat Soft
Red (ZW) oraz na pszenicę ozimą twardą Kansas CityHard Red Winter (KE).
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych FAO, International Grains Council (IGC), CME Group; *szacunek i
prognoza IGC,**w tym nasiona, straty pożniwne, odpady; ***w US centach za buszel, ****dla 2021 r. cena
kontraktu na 15 listopada 2021 r. z realizacją na koniec br.

Tabela 6. Globalna produkcja pszenicy oraz jej rozdysponowanie w sezonach uprawnych        2015/2016 –
2021/2022 (w mln ton) 
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PO RAZ PIERWSZY OD 180 LAT ?

Chicagowski rynek pszenicy z racji skali generowanych obrotów oraz ciągłości półtorawiecznej
tradycji w handlu pszenicąpełni funkcję globalnego benchmarku dla tej (i nie tylko) kategorii
towarowej. Częstym natomiast błędem jest to, że początki handlu płodami rolnymi w USA
utożsamiane są z największym miastem stanu Illinois. Chicago Board of Trade utworzono w 1848 r., a
pierwszą transakcję terminową (na dostawę kukurydzy) zawarto tam w marcu 1851 r. Jednak
zorganizowany handel zbożami, choć w dużym stopniu w formie zdecentralizowanej, odbywał się w
USA już od lat dwudziestych XIX wieku. Potem, zresztą wokół takich wiodących wtedy regionalnych
ośrodków handlu zbożem - powstawały giełdy, jak np. założona w 1856 r. Kansas City Board of Trade,
czy wspomniany powyżej Minneapolis Grain Exchange. 

W pierwszej połowie XIX stulecia jednym z czołowym ośrodków handlu zbożami był Nowy Orlean,
pełniący też funkcję ówczesnego hubu dla wysyłanej w świat od lat czterdziestych, i to w znaczących
już ilościach - pszenicy, mąki czy kukurydzy. Amerykańskie źródła historyczne też wskazują, że zanim
Chicago (tj. CBOT, a z czasem i powstały w 1919 r. parkiet Chicago Mercantile Exchange) zajęło
centralną w kraju pozycję w handlu produktami rolno – spożywczymi, to gros transakcji zawieranych
na dostawę zbóż - pomiędzy Buffalo a Nowym Jorkiem - realizowano na Big Board, czyli na powstałej
w 1792 r. New York Stock Exchange. 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie CME Group 

Wykres 2. Struktura rodzajowo – instytucjonalna obrotów kontraktami terminowymi na pszenicę w 2019 r. 

Ponadto od 2017 r. rozwijane są tam dwa nowe rodzaje kontraktów, tj. na pszenicę australijską –
Australian Wheat (AUW) oraz na pszenicę pochodzącą z regionu Morza Czarnego Black Sea Wheat
(BSW). Kontrakty na tę pierwszą uruchomiono z myślą o klientach z regionu Azji i Pacyfiku, a na drugą
ze względu na rosnące znaczenie Rosji i Ukrainy w zaopatrywaniu rynków w Północnej Afryce, na
Bliskim Wschodzie oraz w Europie i po części też w Azji. Naturalnie jeden i drugi rodzaj kontraktu
dzięki dodatkowym możliwościom wykorzystania spread`ów stwarza też nowe formy zabezpieczeń (i
spekulacji) dla operujących na kontraktach podstawowych, czyli Chicago Wheat oraz Kansas City
Wheat. 

https://www.pcdm.pl/emisja-akcji-serii-i/


To dzięki ich pracy możliwość analizy długich szeregów statystycznych dla notowań Chicago Wheat
Soft Red (ZW) pozwala nam zauważyć, że rok 2021 r. może zakończyć się dla tego rynku absolutnym
ewenementem. W postaci piątego z rzędu roku, zatem bezprecedensowego, przynajmniej od 1841 r.
wzrostu cen amerykańskiej pszenicy. Nigdy bowiem na przestrzeni 180 lat (!), giełdowe ceny tego
zboża notowanego na najważniejszych (w swoich czasach) parkietach towarowych USA - dłużej niż
cztery kolejne lata - nie drożały (1852 – 1855, 1916 – 1919, 1933 – 1936, 1977 – 1980), ani też nie taniały
(1848 – 1851, 1929 – 1932, 1996 – 1999, 2013 – 2016). 

O tym, czy 2021 r. rzeczywiście przejdzie do historii notowań amerykańskiej pszenicy, naturalnie
przekonamy się nie wcześniej niż z końcem br. W momencie pisania tych słów do końca roku
handlowego pozostało jeszcze sześć tygodni w trakcie których sporo się jeszcze może wydarzyć. Tym
bardziej, że w rynek pszenicy zaangażowanych jest na ogromną skalę wielu okazyjnych graczy, o tzw.
,,słabych rękach” . Gdyby z końcem roku masowo zaczęli skracać swoje pozycje, to nie wiadomo z
jakim ostatecznie dla tegorocznych notowań odbyłoby się skutkiem. 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie CME Group 

Wykres 3. Notowania pszenicy (ZW) na rynku USA w okresie 1841 – 2021* (w US centach za buszel) 

Dzięki benedyktyńskiej pracy amerykańskich statystyków i historyków gospodarczych, polegającej na
archiwizowaniu ówczesnych kursów, zatem tych pochodzących jeszcze sprzed ,,ery Chicago”,
współcześni badacze giełdowych rynków towarowych mają (przy świadomości wszelkich
niedokładności) możliwość obserwacji długookresowych tj. ponad stuletnich surowcowych cykli
koniunkturalnych. 

https://www.pcdm.pl/emisja-akcji-serii-i/
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Źródło: opracowanie własne na podstawie CME Group 

Tabela 7. 4-letnie cykle wzrostowe i spadkowe dla notowań pszenicy w Chicago w okresie 1941 – 2021* (wraz ze
zmianami kursów w poszczególnych latach) 

OPRACOWANIE
Departament Analiz
Prosper Capital Dom Maklerski S.A.
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Oba rozwiązania są elementem III filara systemu emerytalnego, który cechuje przede wszystkim:
dobrowolność, prywatność i pełne dziedziczenie zgromadzonych oszczędności, swoboda w ich
wykorzystaniu na dowolny cel, jak i dostęp do nich na każde żądanie, przy zachowaniu pełnej
odrębności od ZUS. 

Istotną cechą IKZE jest fakt, że wpłaty dokonane w danym roku kalendarzowym możemy odliczyć od
dochodu w rocznym zeznaniu podatkowym, obniżając sobie tym samym wysokość podatku
należnego do zapłacenia. Wpłata jest limitowana i jej maksymalna wartość jest pochodną
prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego na dany rok. W przypadku osób zatrudnionych wynosi
równowartość 120% tego wskaźnika – czyli 6 310,80 zł za 2021 r., natomiast w przypadku osób
prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą 180% - czyli 9 466,20 zł za 2021 r. 

Ze zgromadzonych w ramach IKZE środków można skorzystać po osiągnięciu 65 roku życia
(niezależnie od płci), pod warunkiem oszczędzania przez okres przynajmniej dowolnych 5 lat
kalendarzowych. Taka wypłata będzie obciążona 10% podatkiem obliczanym od całej kwoty
(kapitał+zysk). Nie będzie jednak w tej sytuacji naliczany podatek „Belki”.

W przypadku wcześniejszej wypłaty z IKZE cała kwota (kapitał+zysk) będzie doliczona do dochodu
osiągniętego w danym roku i będzie podlegała opodatkowaniu według stawki, która obowiązuje
oszczędzającego.

Z kolei, najważniejszą cechą IKE jest możliwość uzyskania zwolnienia z konieczności płacenia podatku
od zysków kapitałowych, wypracowanych przez gromadzone oszczędności. W tym przypadku
wysokość wpłaty jest też limitowana - stanowi równowartość 300% prognozowanego przeciętnego
wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej, czyli 15 777,00 zł w 2021 r.

Indywidualne Konto Emerytalne oraz Indywidulane Konto Zabezpieczenia Emerytalnego to
interesujące rozwiązania, mocno niedocenione przez oszczędzających. Na koniec 2020 r.
funkcjonowało zaledwie 741,6 tys. IKE, na których zgromadzono aktywa o wartości 11,9 mld zł
oraz 407,6 tys. IKZE, na których zgromadzono aktywa o wartości 4,6 mld zł, przy blisko ponad 20
milionowej liczbie zatrudnionych osób. 

IKE I IKZE
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Warunkiem uzyskania zwolnienia jest konieczność dokonania wypłaty oszczędności nie wcześniej niż
po osiągnięciu 60 lat oraz spełnienie dodatkowego warunku; jakim jest dokonywanie wpłat na IKE co
najmniej w 5 (dowolnych) latach kalendarzowych. W takiej sytuacji mamy do dyspozycji zgromadzony
kapitał jak i całość wypracowanych zysków. 

W przypadku wcześniejszej wypłaty z konta IKE oszczędności zostaną potraktowane jak każda inna
inwestycja kapitałowa - wypracowany zysk zostanie pomniejszony o naliczony podatek od zysków
kapitałowych. To jedyna opłata w tej sytuacji.

Więcej informacji na temat IKE oraz IKZE w kolejnym newsletterze lub na stronie naszego partnera:
www.skarbiec.pl
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O NAS

Prowadzimy w pozyskiwaniu kapitału

Jesteśmy Firmą Inwestycyjną umożliwiającą naszym Klientom i Partnerom pozyskiwanie oraz inwestowanie
kapitału. Na bazie wieloletniego doświadczenia naszego zespołu oraz aktualnej wiedzy rynkowej, dostarczamy
rozwiązania dostępne na rynku kapitałowym m.in. za pośrednictwem Agentów Firmy Inwestycyjnej (AFI). 

Przeprowadzamy emisje i dystrybucję instrumentów finansowych, takich jak: akcje, obligacje, certyfikaty
Funduszy Inwestycyjnych Zamkniętych (FIZ) oraz jednostki uczestnictwa Funduszy Inwestycyjnych Otwartych
(FIO) i Specjalistycznych Funduszy Inwestycyjnych Otwartych (SFIO). Ponadto realizujemy transakcje na rynku
niepublicznym oraz świadczymy szereg usług poemisyjnych. 

Jesteśmy Autoryzowanym Doradcą na rynku NewConnect i Catalyst oraz firmą partnerską GPW dla małych i
średnich przedsiębiorstw. Współpracujemy z Instytutem Energetyki Odnawialnej w zakresie wsparcia dla
przedsiębiorstw z branży odnawialnych źródeł energii (OZE). 

NABYWANIE AKCJI 
 

Przeprowadziliśmy emisję akcji
Emitentów z sektora gamingowego,

medycznego, med-techowego, rynku
OZE czy finansowego, 

w zróżnicowanych typach transakcji.

Dbamy o najwyższą jakość obsługi Klientów, dążąc do budowania długotrwałych, partnerskich relacji. W
działaniach cenimy czas naszych Klientów, rzetelność informacji i elastyczność obsługi. 

NABYWANIE OBLIGACJI 
 

Specjalizujemy się w emisji obligacji
Emitentów zarówno dla sektora

nieruchomościowego, rynku OZE, 
 jak i rynku pożyczkowo-

windykacyjnego.

OFERTA FUNDUSZY
INWESTYCYJNYCH 

 
Umożliwiamy Inwestorom

obejmowanie certyfikatów z
szerokiej oferty FIZ, FIO oraz SFIO. 
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ul. Waryńskiego 3A
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Kapitał zakładowy 8.306.691,00 zł w pełni opłacony
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ODWIEDŹ NAS!

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI! 

Warszawa

Wrocław

Poznań

Toruń

Kraków

Szczecin

Olsztyn

Lubin

SOPOT - Prosper Capital Investments sp. z o.o. s.k. Agent Firmy Inwestycyjnej, ul. Lipowa 12, 81-750 Sopot, biuro@prospercapitalinvestments.pl
SZCZECIN - Prosper Capital Investments sp. z o.o. s.k. Agent Firmy Inwestycyjnej, ul. Tkacka 69; 70-556 Szczecin, biuro@prospercapitalinvestments.pl
POZNAŃ - Prosper Capital Investments sp. z o.o. s.k. Agent Firmy Inwestycyjnej, ul. Dąbrowskiego 49/13; 60-842 Poznań; biuro@prospercapitalinvestments.pl; Prosper Capital Advisors sp. z o.o. Agent Firmy
Inwestycyjnej, ul. Wodna 15/18; 61-782 Poznań; 786 843 743; biuro@pcadvisors.pl
LUBIN - Prosper Capital Investments sp. z o.o. s.k. Agent Firmy Inwestycyjnej, ul. Rynek 11; 59-300 Lubin
WROCŁAW - Prosper Capital Advisors sp. z o.o. sp.k. Agent Firmy Inwestycyjnej, ul. Walońska 7/66; 55-413 Wrocław; 71 330 74 18; biuro@pcadvisors.pl; Łukasz Żurad „CoolInvest” Doradztwo Finansowe Agent
Firmy Inwestycyjnej, ul. Kurkowa 8; 50-210 Wrocław; 696 621 512; lukasz.zurad@wp.pl
WARSZAWA - Prosper Capital Dom Maklerski S.A., ul. Waryńskiego 3A; 00-645 Warszawa; 22 201 11 30; wsparcie@pcdm.pl; HNWI Capital sp. z o.o Agent Firmy Inwestycyjnej, ul. Złota 59; 00-120 Warszawa;
kontakt@hnwicapital.pl; Prime Distribute sp. z o.o. Agent Firmy Inwestycyjnej, ul. Złota 59; 00-120 Warszawa; biuro@prime-distribute.pl; Prosper Capital Investments sp. z o.o. s.k. Agent Firmy Inwestycyjnej,
al. Jana Pawła II 11, 00-823 Warszawa, biuro@prospercapitalinvestments.pl
OLSZTYN - Prosper Capital Investments sp. z o.o. s.k. Agent Firmy Inwestycyjnej, ul. Kościuszki 43; 10-503 Olsztyn
TORUŃ - Prosper Capital Dom Maklerski S.A., ul. Żółkiewskiego 10; 87-100 Toruń; 573 444 080; biuro@pcdm.pl 
KRAKÓW - Prosper Capital Investments sp. z o.o. s.k. Agent Firmy Inwestycyjnej, ul. Dobrego Pasterza 13; 31-416 Kraków

Sopot

https://www.facebook.com/DMprospercapital
https://www.linkedin.com/company/12584024/
https://www.youtube.com/channel/UC7A0V4-xrIFRqJrIqqTDwkw
https://www.pcdm.pl/emisja-akcji-serii-i/
mailto:biuro@prospercapitalinvestments.pl
mailto:biuro@prospercapitalinvestments.pl
mailto:biuro@prospercapitalinvestments.pl
mailto:biuro@prospercapitalinvestments.pl


NOTA PRAWNA

Niniejsza publikacja została opracowana oraz stanowi w całości własność intelektualną Prosper
Capital Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Waryńskiego 3a, 00-645 Warszawa,
wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS: 0000065126, REGON: 016637802, NIP 5252199110, kapitał zakładowy 8.306.691,00
zł, opłacony w całości (dalej jako „Prosper Capital DM”). 

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny i edukacyjny oraz nie jest elementem
świadczenia usług doradczych, w szczególności doradztwa inwestycyjnego, finansowego, prawnego
lub podatkowego, nie stanowią rekomendacji inwestycyjnej dot. instrumentów finansowych lub
emitentów i nie powinien stanowić bezpośredniej podstawy do podejmowania decyzji
inwestycyjnych.

Przedstawiona publikacja nie uwzględnia indywidualnych potrzeb i sytuacji danego inwestora.
Odbiorcy niniejszej publikacji, przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej, powinni zasięgnąć
opinii niezależnego doradcy finansowego. Żadna z informacji przedstawionych w niniejszej publikacji
nie stanowi porady inwestycyjnej. 

Jakiekolwiek dane finansowe, historyczne porównania i przewidywania przedstawione w niniejszej
publikacji nie są i nie mogą być poczytywane jako gwarancja ich osiągnięcia lub spełnienia w
przyszłości. Informacje zostały opracowane przez autorów zgodnie z ich najlepszą wiedzą i
doświadczeniem, z zachowaniem należytej staranności, rzetelności oraz zasad obiektywizmu w
oparciu o ogólnodostępne informacje uznawalne jako wiarygodne, które mogą ulegać dezaktualizacji
wraz z upływem czasu. Prosper Capital Dom Maklerski S.A. oraz pozostali autorzy materiału nie
ponoszą odpowiedzialności za wszelkie niedokładności lub pominięcia. Niniejsza publikacja wyraża
wiedzę autorów zgodnie ze stanem na dzień sporządzenia.
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