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Czy spekulacje finansowe wpáywają na miĊdzynarodowe ceny
towarów rolno-ĪywnoĞciowych?
Have financial speculations an impact on international prices of
agri-food commodities?
Synopsis. W latach 2007-2008 zaobserwowano w skali Ğwiatowej drastyczny wzrost cen ĪywnoĞci
oraz surowców rolnych. Analiza szeregu czasowego globalnych cen od stycznia 1990 do kwietnia
2010 wskazuje, Īe tempo ich zmian w latach 2007-2008 w przypadku wielu grup towarowych
wyraĨnie przewyĪszaáo Ğrednią miesiĊczną stopĊ wzrostu dla caáego okresu. Za wyjątkowym
krótkookresowym wzrostem staáo przypuszczalnie wiele przyczyn. W opracowaniu podjĊto próbĊ
odpowiedzi na pytanie, czy i w jaki sposób inwestycje finansowe przyczyniáy siĊ do tego zjawiska.
Dane zaczerpniĊto z bazy FAO oraz raportów Komisji ds. Obrotu Kontraktami Futures na Surowce w
USA.
Sáowa kluczowe: inwestycje finansowe, surowce rolne, ceny, indeksy towarowe.
Abstract. In years 2007-2008, prices of food and agricultural products surged dramatically all round
the world. The time series analysis of monthly global prices from 1990 through April 2010 shows that
prices for several commodity groups in 2007-2008 outpaced long-run price increases, suggesting
many factors attributed to this phenomenon. This study tries to answer the question whether and how
financial investments have affected those increases. The data for the study were obtained from FAO,
US Commodity Futures Trading Commission and other public financial information.
Key words: financial investments, agricultural commodities, prices, commodity indexes.

WstĊp
WaĪnym osiągniĊciem ewoluującego Ğwiata finansów, zwáaszcza z punktu widzenia
inwestora indywidualnego, jest upowszechnienie dostĊpu do inwestycji w coraz szerszą
gamĊ aktywów. Wraz z rozwojem rynków finansowych i gieád ciągle podąĪa oferta domów
maklerskich i banków oraz rozwój usáug dla inwestorów [ĩelazek 2008; Dyląg 2009; Arent
2010; KrasoĔ 2010].
WĞród alternatywnych segmentów rynku istotną rolĊ peánią surowce, w tym
pochodzenia rolniczego, w które inwestuje siĊ, miĊdzy innymi, za pomocą kontraktów
terminowych. Kontrakty te stanowią nie tylko rodzaj zabezpieczenia przyszáych
zobowiązaĔ i naleĪnoĞci na rynku rzeczywistym (fizycznym) czy formĊ hazardu, ale teĪ
niezwykle przydatne narzĊdzie w zróĪnicowanym portfelu inwestycyjnym.
Fundusze inwestycyjne umoĪliwiają obecnie inwestorom indywidualnym wejĞcie na
rynek surowcowy za pomocą funduszy indeksowych odnoszących siĊ do koszyka
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kontraktów terminowych na kilka, kilkanaĞcie, a nawet kilkadziesiąt surowców. Indeksy
towarowe i fundusze są szczególnym obiektem zainteresowania w niniejszym opracowaniu.
Inwestorzy indywidualni, skupieni na pomnaĪaniu swojego kapitaáu, czĊsto mogą nie
zdawaü sobie sprawy z tego, Īe ich oszczĊdnoĞci wykorzystuje siĊ do spekulacji na
miĊdzynarodowych rynkach towarowych, co w rezultacie moĪe prowadziü do destabilizacji
tych rynków oraz ich oderwania od podstaw fundamentalnych realnej gospodarki.
Spekulantów obwinia siĊ, miĊdzy innymi, za ostatni globalny kryzys ĪywnoĞciowy w
latach 2007-2008, objawiający siĊ drastycznym wzrostem cen podstawowych produktów
rolnych i ĪywnoĞci, a w konsekwencji ograniczeniem dostĊpu do niej przez najuboĪszą
ludnoĞü niemal we wszystkich krajach Ğwiata. Kryzys ten wywoáaá w wielu paĔstwach
zamieszki i protesty uliczne w odpowiedzi na zagroĪenie bezpieczeĔstwa ĪywnoĞciowego
[ĝwierczyĔska 2008].

Cel, metody i Ĩródáa badaĔ
W piĞmiennictwie na temat czynników wpáywających na ksztaátowanie siĊ
Ğwiatowych cen produktów rolnych dominują analizy fundamentalne, objaĞniające
sektorowe i makroekonomiczne przyczyny zmian popytu i/lub podaĪy, a w konsekwencji
cen [ĝwierczyĔska 2008; Roache 2009]. W literaturze obcojĊzycznej coraz czĊĞciej,
zwáaszcza pod wpáywem ostatniego globalnego kryzysu ĪywnoĞciowego i finansowego,
podkreĞla siĊ rolĊ inwestycji oraz spekulacji finansowych we wzrostach i spadkach cen
surowców rolnych i ĪywnoĞci [Leuthold 1983; Stewart 2008; Sanders i in. 2010].
Celem podstawowym badaĔ byáo wyszukanie dowodów empirycznych na istnienie
związku pomiĊdzy rozwojem i aktywnoĞcią inwestycyjną funduszy a cenami towarów
rolnych na rynkach kasowych (spot) i terminowych. Dodatkowe cele obejmowaáy
okreĞlenie zmiennoĞci Ğwiatowych cen surowców rolnych oraz ĪywnoĞci w latach 19902010 oraz przedstawienie wybranych indeksów towarowych z ekspozycją na koszyk
zawierający surowce rolne.
Zastosowano metodĊ opisową oraz ekonometryczno-statystyczną. Do przedstawienia
zmian cen w czasie wykorzystano stopy wzrostu (ĞredniomiesiĊczne z szeregu liczącego
244 obserwacji) oraz klasyczne miary zmiennoĞci, tj. odchylenie standardowe i
wspóáczynnik zmiennoĞci. Dane Ĩródáowe pochodzą z bazy statystycznej FAO (indeksy
nominalnych cen ĪywnoĞci i surowców rolnych wyraĪonych w USD), raportów Komisji ds.
Obrotu Kontraktami Futures na Surowce (US Commodity Futures Trading Commission,
CFTC) (kontrakty terminowe, bĊdące przedmiotem obrotu na gieádach towarowych w
USA) oraz z publikacji banków i funduszy inwestycyjnych (indeksy towarowe).

Inwestycje w surowce i oparte na nich instrumenty finansowe
Surowce i bazujące na nich instrumenty finansowe czĊsto uwaĪa siĊ obecnie za
alternatywne instrumenty inwestycyjne. RóĪnią siĊ one znacznie od klasycznych papierów
wartoĞciowych (obligacji, akcji) przede wszystkim tym, Īe nie przynoszą staáych dochodów
(odsetek, dywidendy), ale za to oferują moĪliwoĞü dywersyfikacji portfela w szerszym
zakresie.
Inwestycje w towary, jako nową klasĊ aktywów inwestycyjnych, są zjawiskiem doĞü
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nowym, dynamicznie rozwijającym siĊ w ciągu ostatnich dwóch dekad, szczególnie szybko
w ostatniej dekadzie, kiedy pojawiáo siĊ wiele produktów strukturyzowanych opartych na
tym instrumencie. ħródáem Ğrodków finansowych (funduszy) zasilających ten rynek są
gáównie inwestorzy instytucjonalni (np. prywatne i publiczne fundusze emerytalne, firmy
ubezpieczeniowe, przedsiĊbiorstwa), ale równieĪ inwestorzy indywidualni.
Dlaczego surowce uwaĪane są przez inwestorów za atrakcyjne aktywa inwestycyjne,
skoro mogą oni zarabiaü na akcjach lub obligacjach? OtóĪ dlatego, Īe uzupeánienie portfela
inwestycyjnego o pozycje oparte na surowcach (takie jak np. kontrakty towarowe, akcje
spóáek, których profil dziaáalnoĞci skupiony jest na surowcach, jednostki funduszy, które
wpáacone skáadki lokują w kontrakty terminowe na surowce) pozwala na znaczne
ograniczenie ryzyka portfela inwestycyjnego. Podczas inflacji, zwáaszcza nieoczekiwanej,
nastĊpuje z reguáy spadek cen akcji i obligacji, ale wzrastają ceny surowców. DziĊki niskiej
korelacji cen surowców z pozostaáymi klasami aktywów2 wzrasta stosunek oczekiwanego
zysku do podejmowanego ryzyka.
JeĞli chodzi o rozwój transakcji terminowych na produkty rolne, klasyk teorii rynków
finansowych Holbrook Working w serii swoich prac [1953, 1960, 1962] przekonywaá, Īe
mają one przede wszystkim charakter transakcji hedgingowych3. Working zasadniczo nie
zgadzaá siĊ z Keynesa teorią ceny deportowej (backwardation price) kontraktów
terminowych4 (rys. 1A, aneks). Wedáug teorii deportu [Keynes 1930] uczestnicy rynku
podejmujący krótkie strategie zabezpieczające (short hedge), czyli sprzedawcy kontraktów
terminowych (rolnicy) ustalają ceny tych kontraktów poniĪej ceny spot, aby, w
oczekiwaniu wzrostu cen kontraktów do momentu ich wygaĞniĊcia, zapewniü
ubezpieczenie cen sprzedawanych przez siebie produktów na wypadek ich spadku. Wedáug
Workinga podmioty zabezpieczające siĊ (hedgerzy) mogą wystĊpowaü po dwóch stronach
rynku (podaĪy i popytu), a sam hedging zasadniczo nie jest techniką ograniczania ryzyka a
spekulowaniem bazą (speculation in the basis), które pozwala handlowcom i dealerom
dysponującym informacją na czerpanie zysków dziĊki wiedzy na temat przyszáych zmian
bazy (podstawy), tzn. róĪnicy pomiĊdzy cenami w transakcjach natychmiastowych (spot) i
terminowych. Motyw dziaáania spekulantów moĪna w prosty sposób zinterpretowaü jako
dąĪenie do osiągania nadzwyczajnych (ponadprzeciĊtnych) zysków na korzystnych
trendach cenowych (kupują, gdy oczekują wzrostu cen, sprzedają, gdy oczekują ich
spadku).
Od czasów pionierskich prac Workinga nastąpiáa ogromna zmiana charakteru i
struktury rynków terminowych. BranĪa finansowa rozwinĊáa szereg instrumentów
umoĪliwiających osobom fizycznym i instytucjom inwestowanie w produkty rolne bez
koniecznoĞci ich fizycznej dostawy i wymiany. Domanski i Heath [2007] zjawisko to
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transakcjach natychmiastowych (dyskonto na cenie terminowej). Dla lepszego zrozumienia zachowania siĊ cen
kontraktów terminowych czytelnik jest odsyáany do rysunku 1A w aneksie.
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okreĞlają jako ufinansowienie, finansjeryzacjĊ5 rynków towarowych. W jej wyniku od
początku obecnego wieku obserwuje siĊ drastyczne pogáĊbianie siĊ rozpiĊtoĞci miĊdzy
przyrostem obrotów na rynku papierów wartoĞciowych pochodnych na towary a
przyrostem Ğwiatowej produkcji towarów bazowych. W latach 2002-2008 liczba otwartych
kontraktów terminowych na gieádach towarowych wzrosáa o 170%, a wolumen obrotów
derywatami 20-30-krotnie przekraczaá wolumen fizycznej produkcji wielu surowców.
Podobny trend wystĊpowaá na rynku pozagieádowym over-the-counter (OTC) [Domanski i
Heath 2007; Redrado i in. 2008].
Gwaátowny wzrost cen surowców rolnych i ĪywnoĞci, towarzyszący malejącej ich
produkcji, jest dobrą wiadomoĞcią dla inwestorów, przyciąganych do sektora przez kuszące
oferty instytucji finansowych i nagáówki prasowe typu: „Najlepiej inwestowaü w rolnictwo,
bo Ğwiatowe ceny ĪywnoĞci ostro zwyĪkują”, „Spadki na gieádzie? Zainwestuj w surowce”,
„Nadchodzi czas na miĊsne inwestycje”, „Towary szansą na zysk”, „Kup Pan Indeks” itp.
Do popularnych, relatywnie máodych instrumentów finansowych naleĪą na przykáad
swapy6 na rynku OTC, fundusze EFT (exchange-traded funds), czy papiery wartoĞciowe
ETN (exchange-traded notes), wszystkie poáączone z popularnymi indeksami towarowymi,
takimi jak Goldman Sachs Commodity Index [TrĊtowska 2009].

Tendencje globalne zmian cen ĪywnoĞci i surowców rolnych
Przyglądając siĊ indeksom cen FAO (rys. 1) w wystĊpujących w okresie lat 1990-2010
zauwaĪa siĊ, Īe Ğwiatowe nominalne ceny ĪywnoĞci i produktów rolnych charakteryzuje
niestabilnoĞü w czasie.
Rynki rolne są jednak z natury wyjątkowo niestabilne [Ezekiel 1938; Koning i Mol
2009]. To, co wydaje siĊ szczególne w pokazanym szeregu czasowym, to fluktuacje cen
wokóá rosnącego trendu (poza cenami miĊsa) oraz ich drastyczny wzrost w latach 20072008, który okreĞla siĊ jako zjawisko tzw. baĔki cenowej, mającej, zdaniem wielu
ekspertów, charakter spekulacyjny.
W latach 1990-2010 ceny ĪywnoĞci wzrastaáy w Ğrednim miesiĊcznym tempie
równym 0,16%, co przekáada siĊ na áączny ich przyrost o 38%. Wzrost cen miĊsa,
produktów mlecznych, zbóĪ (w tym ryĪu), olejów oraz cukru wynosiá odpowiednio 7%,
79%, 38%, 87% i 15% (tab. 1). Przy porównaniu krótkookresowej (2007-2008) i
dáugookresowej (1990-2010) dynamiki cen widaü, Īe w wyodrĊbnionym podokresie
ĞredniomiesiĊczna stopa ich wzrostu byáa kilkakrotnie (ĪywnoĞü, zboĪa, cukier) lub
kilkanaĞcie razy (miĊso) wyĪsza od stopy dáugookresowej. W wyodrĊbnionych dwóch
latach zmiennoĞü cen (mierzona wspóáczynnikiem zmiennoĞci) byáa niĪsza niĪ w caáym
okresie. Jednak z obliczeĔ FAO wynika, Īe w kwietniu 2008 r. zmiennoĞü cen kukurydzy
byáa o 30% a soi o 40% wyĪsza od tej, która nastąpiáaby wyáącznie pod wpáywem zmian
fundamentalnych na rynku [FAO... 2008].
5

Finansjeryzacja (financialization) jest to proces przesuwania siĊ punktu ciĊĪkoĞci gospodarki ze sfery produkcji
do sfery finansów lub inaczej eksplozywny wzrost rynków finansowych i ich oderwanie siĊ od realnej gospodarki.
Szerzej na jej temat w interesującym artykule Fostera [2008].
6
Swap towarowy to transakcja, w której strony zobowiązują siĊ do wymiany w ustalonym terminie okresowych
páatnoĞci od iloĞci danego towaru (grupy towarów), naliczanych na podstawie ich cen. Jedna strona zobowiązuje
siĊ páaciü staáą cenĊ, druga zmienną. Nie ma fizycznej wymiany towarów bĊdących przedmiotem transakcji.
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Wyznaczone liniowe funkcje trendu dla caáego okresu: ĪywnoĞü: y = 0,1907x + 92,77 (R2 = 0,26); miĊso:
y = -0,0421x + 115,73 (R2 = 0,05); zboĪa: y = 0,2889x + 82,26 (R2 = 0,27); produkty mleczne:
y = 0,4202x + 63,16 (R2 = 0,48); oleje: y = 0,3168x + 72,26 (R2 = 0,30); cukier: y = 0,16x + 130,72 (R2 = 0,05).
Rys. 1. MiesiĊczne indeksy cen grup towarowych wedáug FAO w latach 1990-2010 (2002-2004=100)
Fig. 1. Monthly FAO price indices for selected commodity groups in the period 1990-2010 (2002-2004=100)
ħródáo: Opracowanie wáasne na podstawie bazy danych FAO.

WĞród gáównych czynników fundamentalnych, które miaáy przyczyniü siĊ do “górki
cenowej” w 2008 r. wymienia siĊ, miĊdzy innymi, wzrost Ğwiatowego popytu na ĪywnoĞü,
wzmaganego przez dynamicznie rozwijające siĊ gospodarki (zwáaszcza azjatyckie) oraz
wycofywanie ziemi spod upraw ĪywnoĞciowych na rzecz roĞlin energetycznych. Co
ciekawe, spadki cen po 2008 r. wyjaĞnia siĊ zjawiskami odwrotnymi [Abbott i in. 2009],
mimo iĪ zarówno wzrost popytu konsumpcyjnego, jak i rozwój produkcji biopaliw
naleĪaáoby raczej uznaü za procesy dáugookresowe niĪ zjawiska o charakterze
przejĞciowym.
Spekulanci z reguáy podąĪają za ruchem cen na rynku zgodnie z powiedzeniem „trend
jest twoim przyjacielem” (the trend is your friend). JeĞli jednak oczekiwania nie są
racjonalne a ekstrapolacyjne (adaptacyjne), czyli formuáowane na podstawie informacji o
danej zmiennej w przeszáoĞci, moĪliwe jest kreowanie trendu przez spekulacje. Zakáadając,
Īe w zwyĪkującej tendencji cen towaru zawiera siĊ skáadnik losowy, spekulanci mogą
odbieraü to jako zapowiedĨ nadchodzącej zmiany w trendzie i sygnaá do kupna przed
ostatecznym odwróceniem (szczytem) trendu. Dalszy wzrost cen moĪe przyciągnąü
kolejnych spekulantów podąĪających za trendem, mających nadziejĊ, Īe zdąĪą wycofaü siĊ
z rynku przed ostatecznym zaáamaniem siĊ cen. W ten sposób mogą oni wpáynąü na
przebieg trendu.
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Tabela 1. Dáugookresowa i krótkookresowa zmiennoĞü cen grup towarowych wedáug FAO, lata 1990-2010
Table 1. Long- and short-term variability in FAO commodity group prices, 1990-2010
ĩywnoĞü

MiĊso

Indeks 1/1990

110,3

118,2

Indeks 4/2010

161,8
4,70

WskaĨnik

Produkty
mleczarskie

ZboĪa

Oleje

Cukier

93,1

106,5

72,5

201,5

126,7

204,3

155,1

173,5

234,2

4,77

4,53

4,67

4,28

5,31

1990-2010

Ln indeksu 1/1990
Ln indeksu 4/2010

5,08

4,84

5,32

5,04

5,16

5,46

38,27

6,98

78,56

37,60

87,24

15,04

0,16

0,03

0,32

0,15

0,36

0,06

26,35

12,87

42,97

38,90

40,57

51,24

0,23

0,12

0,37

0,33

0,37

0,34

Indeks 1/2007

130,9

108,4

146,3

143,8

130,8

155,4

Indeks 12/2008

143,3

121,8

142,0

174,3

126,4

166,7

Przyrost cen/1 1990-2010 (%)
ĝredniomiesiĊczna stopa wzrostu cen (%)
Odchylenie standardowe indeksu
Wspóáczynnik zmiennoĞci indeksu

2007-2008

Ln indeksu 1/2007

4,87

4,69

4,99

4,97

4,87

5,05

Ln indeksu 12/2008

4,97

4,80

4,96

5,16

4,84

5,12

Przyrost cen/1 2007-2008 (%)

9,06

11,67

-2,96

19,24

-3,44

7,07

ĝredniomiesiĊczna stopa wzrostu cen (%)
Odchylenie standardowe indeksu
Wspóáczynnik zmiennoĞci indeksu

0,39

0,51

-0,13

0,84

-0,15

0,31

29,12

9,9

42,04

49,06

53,83

22,51

0,17

0,08

0,19

0,24

0,27

0,14

1/

Przyrost cen wyznaczony jako róĪnica miĊdzy logarytmami naturalnymi indeksów, nastĊpnie pomnoĪona przez
100. Indeksy cen (w USD) z kwotowaĔ miĊdzynarodowych, podstawa staáa (lata 2002-2004=>100).
ħródáo: opracowanie wáasne na podstawie bazy danych FAO.

Inwestowanie instytucjonalne w indeksy rynku towarowego
Detaliczni inwestorzy z reguáy delegują decyzje o alokacji swoich aktywów
profesjonalistom. Czynią to albo ze wzglĊdu na wymogi prawne (np. w przypadku
obowiązkowych funduszy emerytalnych), albo w przekonaniu, Īe ci drudzy dysponują
wiĊkszą wiedzą i informacją na temat funkcjonowania rynku finansowego, lub teĪ z
powodu braku czasu i zasobów niezbĊdnych do zarządzania swoim kapitaáem. Inwestorzy
instytucjonalni, czyli wyodrĊbnione prawnie podmioty (instytucje), które powierzony
kapitaá lokują na rynku finansowym (gáównie kapitaáowym), są w stanie stosowaü bardziej
wyrafinowane techniki inwestycyjne niĪ amatorzy. Muszą oni rywalizowaü miĊdzy sobą o
zdobycie klientów, a ci, którzy osiągają sáabsze od konkurentów wyniki (stopy zwrotu)
mogą utraciü udziaá w rynku. Stąd decyzje inwestycyjne podmiotów instytucjonalnych
zaleĪą gáównie od wzglĊdnych wobec konkurentów, a nie absolutnych wyników, chociaĪ te
drugie równieĪ nie są bez znaczenia. Froot i wspóáautorzy [1992] uwaĪają, Īe prowadzi to
do instytucjonalnego naĞladownictwa (zachowaĔ stadnych), które polega na tym, Īe
instytucje inwestycyjne odnoszą swoje wyniki zarządzania aktywami do tzw. benchmarku,
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czyli powszechnego indeksu, na którym siĊ wzorują, tak ukáadając swój portfel
inwestycyjny, by z wiĊkszą lub mniejszą dokáadnoĞcią odzwierciedlaá on ruchy indeksu. W
konsekwencji, alokacje aktywów przez poszczególnych inwestorów tylko nieznacznie
odbiegają od tej w indeksie. Idiosynkratyczna (specyficzna) alokacja moĪe wystĊpowaü w
przypadku nowych graczy, którzy podejmują ryzyko w celu przyciągniĊcia funduszy, czy
teĪ w przypadku nielicznych funduszy powiązanych z funduszami o niekwestionowanej
reputacji, takimi, jak np. Berkshire Hathaway naleĪący do Warrena Buffeta.
Tabela 2. Porównanie wybranych indeksów towarowych z alokacją w produkty rolnicze
Table 2. Comparison of selected commodity indexes including allocation to agriculture and livestock
Cecha indeksu

Reuters
/Jefferies
CRB
Index
(RJ/CRB)

Rok powstania
Liczba
komponentów
(2009), w tym:
rolnictwo
Īywiec
Ċnergia
metale szlachetne
metale przemysáowe
Rok obowiązywania
2007
2008
2009, w tym:
pszenica CBT
pszenica KCBT
kukurydza
soja
olej sojowy
baweána
cukier
kawa
kakao
2007
2008
2009, w tym:
Īywiec woáowy
tusze wieprzowe
bydáo opasowe

7,00
7,00
7,00
6,00
1,00
-

Rogers
International
Commodity
Index
(RICI)

DowJones-AIG
Commodity
Index
(DJAIG)

S&P
Goldman
Sachs Commodity Index
(SPGSCI)

1957 (2005)1

1998

1998

1991

Deutsche
Bank
Liquid
Commodity Index
(DBLCI)
2003

19

36

19

24

6

8
2
4
2
3
34,00
34,00
34,00
1,00
6,00
6,00
5,00
5,00
5,00
1,00

18
7
8
2
2
3
6
4
6
4
2
2
6
4
5
Wagi komponentu rolnictwo w indeksie (%)
31,90
30,20
13,10
31,90
28,43
12,58
31,90
29,23
17,65
7,0
4,8
4,5
1,0
4,75
5,72
4,85
3,25
7,60
3,00
2,17
2,88
4,20
2,77
0,96
2,00
2,99
2,02
2,00
2,97
0,87
0,66
Wagi komponentu Īywiec w indeksie (%)
3,00
9,20
5,00
3,00
8,50
4,16
3,00
6,65
6,37
2,00
4,29
3,45
1,00
2,40
2,26
0,66

2
0
2
1
1
22,5
22,5
22,5
5,625
5,625
5,625
5,625
-

ObjaĞnienia: CBT - Chicago Board of Trade; KCBT - Kansas City Board of Trade. 1/ W 2005 r. nastąpiáa zmiana
metodologii kalkulowania indeksu Reuters/Jefferies CRB.
ħródáo: opracowanie wáasne na podstawie [Powershares… 2007], [Schneeweis i in. 2008] oraz informacji z portali
finansowych.
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Indeksy surowcowe (towarowe) stanowią benchmarki dla funduszy hedgingowych
oraz indeksowych (np. ETF) inwestujących w ten segment rynku kapitaáowego7. Fundusze
indeksowe funkcjonują na zasadzie replikacji, która polega na skomponowaniu koszyka
aktywów funduszu o podobnej naturze do tych wchodzących w skáad naĞladowanego
indeksu i z reguáy na doáączeniu transakcji wymiany (swap) z innym podmiotem (np.
bankiem inwestycyjnym). Inwestor zamienia inwestowaną sumĊ na wartoĞü indeksu.
Inwestor zajmuje pozycjĊ dáugą (long) w indeksie, a dostawca indeksu (zwykle bank
inwestycyjny) pozycjĊ krótką (short). Dostawca indeksu inwestuje w towarowe kontrakty
terminowe by kompensowaü (ograniczyü) ekspozycjĊ na ryzyko. Tabela 2 prezentuje piĊü
tradycyjnych indeksów towarowych, a wĞród nich indeks Reuters/Jefferies CRB uznawany
za najpopularniejszy barometr koniunktury rynków towarowych.
Produkty rolne miaáy zróĪnicowany wpáyw na wartoĞü przedstawionych indeksów,
najwiĊkszy w przypadku Reuters/Jefferies CRB, w którym áącznie posiadaáy 41% udziaáu.
W pozostaáych indeksach najwaĪniejsze surowce rolne stanowiáy doĞü istotne uzupeánienie
do paliw (zwáaszcza ropy) oraz metali przemysáowych.
Wiele indeksów ma ekspozycjĊ wyáącznie na produkty rolne. Jednym z nich jest
Deutsche Bank Agriculture Index, na którym bazuje PowerShares DB Agriculture Fund
zaáoĪony 31 stycznia 2007 r. Indeks opiera siĊ na koszyku skonstruowanym z 11
produktów (kukurydza 12,5%, soja 12,5%, pszenica 6,25, pszenica Kansas 6,25%, cukier
12,5%, kakao 11,11%, kawa 11,11%, Īywic woáowy 12,5%, bydáo tuczne 4,17% oraz
chuda wieprzowina 8,33%)8. Inny przykáad reprezentuje Rogers International Commodity
Index Agriculture RICI®-ASM (utworzony 31 listopada 2004 r.), który mierzy wahania
cen 21 kontraktów terminowych na surowce rolne. Wagi poszczególnych surowców w
wartoĞci indeksu mają odzwierciedlaü strukturĊ ich wykorzystania w skali Ğwiatowej (w
krajach rozwiniĊtych i rozwijających siĊ) oraz páynnoĞü kontraktów.
W 2008 r. na wiĊkszoĞci rynków towarowych nastąpiá gwaátowny zwrot koĔczący
kilkuletnią hossĊ. Przykáadowo, w 2003 r. indeks Reuters/Jefferies CRB miaá wartoĞü okoáo
180, a latem 2008 r. aĪ 460 punktów. Od tego czasu w ciągu kilku miesiĊcy indeks straciá
blisko poáowĊ wartoĞci (prawie 200 punktów), powracając do poziomu sprzed czterech lat.
Taka dynamika stanowi jeden z wielu przykáadów wyjątkowych zmian, jakie w 2008 r. dla
wielu inwestorów okazaáy siĊ szokiem.
Poszukując przyczyn takiej zmiany indeksów trzeba mieü na uwadze spekulacyjne
wypaczenia ich wycen przed 2008 r. Na gieády towarowe napáynĊáa pokaĨna fala gorącego
kapitaáu (m. in. z rynku hipotecznego), nierzadko odrywającego notowania od
fundamentów. ZwiĊkszyáy siĊ korelacje miĊdzy odmiennymi kategoriami towarów.
Zarówno podczas powstawania baniek spekulacyjnych, jak teĪ na fali póĨniejszego
zaáamania ceny surowców zmieniaáy siĊ w podobnym tempie, podwaĪając argumenty o
ksztaátowaniu siĊ ich cen pod wpáywem zmian fizycznego popytu i podaĪy towarów
[Wróbel 2009].
CzĊĞü funduszy lojalnie ostrzega potencjalnych inwestorów, Īe mają one charakter
spekulacyjny i bardzo wysoką ekspozycjĊ na ryzyko. Przykáadowo, w prospekcie funduszu
pod nazwą The PowerShares DB Commodity Index Tracking Fund, który naĞladuje indeks
7

Jednostki (udziaáy) czĊĞci takich funduszy są notowane na gieádach Ğwiatowych (np. NYSE, London Stock
Exchange, Deutsche Borse - Xetra itp.).
8
W nawiasie podano wagi bazowe (pierwotne), które zmieniane są corocznie w listopadzie w zaleĪnoĞci od zmian
cen kontraktów terminowych na produkty na gieádach.
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znajduje siĊ uwaga, Īe nabywcy udziaáów w tym funduszu mogą straciü wszystkie lub
wiĊkszoĞü ulokowanych w nim pieniĊdzy.
Tabela 3. Struktura liczby otwartych kontraktów terminowych na rynkach towarowych (pozycje dáugie/strona
popytowa) w latach 1998 i 2008
Table 3. Commodities futures markets distribution of open contracts (long position/demand side) in 1998 and 2008
Towar

Kakao
Kawa
Kukurydza
Olej sojowy
Soja
Cukier
Pszenica
Pszenica
Kansas
Bydáo tuczne
Tusze
wieprzowe
(chuda wieprz.)
ĩywiec woáowy

Rok

1998
2008
1998
2008
1998
2008
1998
2008
1998
2008
1998
2008
1998
2008
1998
2008
1998
2008
1998

Udziaá kontraktów, %
spekulacyjnych (S)
zabezpieczających
rzeczywiste kontrakty –
tradycyjnych
indeksowych
hedging (H)
(St)
(Si)
89
33
81
26
87
41
73
46
87
30
87
38
68
17
86
37
52
17
57

9
48
18
35
9
24
27
22
11
28
9
19
21
20
5
32
37
53
28

2
19
2
39
4
35
0
32
2
42
3
43
11
64
8
31
10
30
16

Relacje udziaáu
S/H

Si/St

0,1
2,0
0,2
2,8
0,1
1,4
0,4
1,2
0,1
2,3
0,1
1,6
0,5
4,9
0,2
1,7
0,9
4,9
0,8

0,2
0,4
0,1
1,1
0,4
1,5
0,0
1,5
0,2
1,5
0,3
2,3
0,5
3,2
1,6
1,0
0,3
0,6
0,6

2008
18
20
63
4,6
3,2
1998
68
24
9
0,5
0,4
2008
13
24
63
2,6
6,7
Olej opaáowy
1998
88
2
10
0,1
5,0
2008
37
16
47
1,7
2,9
Ropa naftowa
1998
84
4
12
0,2
3,0
WTI
2008
59
10
31
0,7
3,1
Benzyna
1998
80
4
16
0,3
4,0
2008
41
20
39
1,4
2,0
Gaz naturalny
1998
90
3
7
0,1
2,3
2008
62
10
28
0,6
2,8
ĝrednia
1998
79
14
7
0,3
0,5
2008
34
26
40
1,9
1,5
ObjaĞnienia: ropa naftowa WTI (Western Texas Intermediate), lekka ropa przerabiana gáównie na zachodnim
wybrzeĪu USA i w Zatoce MeksykaĔskiej, pozycja dáuga to pozycja zajĊta przez kupno instrumentu finansowego;
inwestor liczy na wzrost ceny aktywa bazowego (towaru) oraz kursu kontraktu.
ħródáo: opracowanie wáasne na podstawie raportów US CFTC [Commitments… 2010].
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Spekulacje na terminowym rynku towarów rolnych
Znaczenie transakcji spekulacyjnych na terminowym rynku produktów rolnych byáo
przedmiotem wielu badaĔ [np. Sanders i in. 2010], w których bazowano na informacjach
zawartych a raportach amerykaĔskiej Komisji ds. Obrotu Kontraktami Futures na Surowce
zatytuáowanych (US Commodity Futures Trading Commission) „ZaangaĪowanie traderów”
(Commitments of Traders).
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Kakao 1998
2008
Kawa 1998
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Kukurydza 1998
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2008
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2008
Cukier 1998
2008
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2008
Pszenica Kansas 1998
2008
Bydáo tuczne 1998
2008
Tusze wieprzowe 1998
2008
ĩywiec woáowy 1998
2008
Hedging

Spekulanci tradycyjni

Spekulanci indeksowi

Rys. 2. Struktura liczby otwartych kontraktów terminowych na rynkach towarów rolnych (pozycje dáugie/strona
popytowa)
Fig. 2. Distribution of open contracts in the agricultural commodities futures markets (long position/demand side)
ħródáo: jak w tabeli 3.

W raportach tych inwestorów dzieli siĊ na trzy kategorie (tab. 3). W grupie
inwestorów zabezpieczających rzeczywiste kontrakty (okreĞlanych jako commercial,
komercyjni) znajdują siĊ podmioty związane z produkcją, przetwarzaniem bądĨ handlem
danym surowcem. Wchodzą one na rynek terminowy w celu zabezpieczenia ryzyka zmiany
cen danego towaru, czyli hedgingu zgodnie z zasadą bona fide.
Drugą grupĊ stanowią podmioty spekulujące na wáasny rachunek (non-commercial –
niekomercyjne). OkreĞla siĊ je mianem duĪych spekulantów. Są to zazwyczaj instytucje
finansowe (fundusze hedgingowe, miĊdzynarodowe banki inwestycyjne) oraz niezaleĪni
handlowcy dysponujący wiĊkszym kapitaáem. Trzecia grupa obejmuje tzw. traderów
indeksowych (commodity index traders), do której przykáadowo naleĪą fundusze
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emerytalne oraz fundusze Īelazne (endowment funds9), poszukujące ekspozycji na surowce
i bĊdące inwestorami pasywnymi. Traderzy w tej grupie są zaliczani przez KomisjĊ prawie
wyáącznie do spekulantów zajmujących dáugą pozycjĊ [Staff... 2008].
AktywnoĞü spekulacyjną na rynku terminowym badacze mierzą przy pomocy wielu
wskaĨników, które tutaj nie są omawiane10. W niniejszym opracowaniu, w celu
zobrazowania skali rozwoju zjawiska spekulacji na rynku kontraktów terminowych na
produkty rolne, zastosowano prostą relacjĊ liczby kontraktów otwartych odpowiednio przez
spekulantów i przez inwestorów wykorzystujących rynek terminowy do hedgingu. Dane
(tab. 3, rys. 2) wskazują, Īe miĊdzy 1998 a 2008 rokiem nastąpiáo wyraĨnie przesuniĊcie
aktywnoĞci od tradycyjnych transakcji zabezpieczających ku spekulacyjnym.
O ile w 1998 r. Ğredni popyt na kontakty terminowe byá zdominowany przez podmioty
komercyjne (80%), to w 2009 r. juĪ przez spekulantów (66%). W przypadku takich
towarów jak Īywiec woáowy, pszenica, tusze wieprzowe oraz kawa podmioty
niekomercyjne i fundusze indeksowe w 2008 r. miaáy áącznie kilkakrotnie wiĊcej otwartych
pozycji dáugich niĪ zwykli inwestorzy. JeĞli chodzi o fundusze indeksowe, w 2008 r.
zajmowaáy one Ğrednio 40% otwartych pozycji, w porównaniu z zaledwie 7% w 1998 r.
Szczególnie aktywne ostatnio byáy te fundusze na rynku Īywca woáowego, pszenicy, soi i
cukru.

Spekulacje finansowe mają wpáyw na ceny towarów; mity czy fakty?
Na podstawie przeglądu literatury, raportów, wypowiedzi i komentarzy ekspertów
(tab. 4) trudno jest jednoznacznie przyjąü lub odrzuciü hipotezĊ o wpáywie spekulacji
finansowych na ceny produktów rolno-ĪywnoĞciowych, choü wydaje siĊ, Īe w szerokich
krĊgach takie przekonanie jest powszechne.
Gwaátowane wzrosty cen energii oraz ĪywnoĞci we wszystkich czĊĞciach Ğwiata
wywoáaáy falĊ oburzenia (miĊdzy innymi w krĊgach rządowych) z powodu spekulacji. W
USA w 2008 r. uchwalono ponad 20 ustaw z zamiarem ograniczenia nadmiernej spekulacji.
Instytucje UE równieĪ zajĊáy siĊ tym problemem. Parlament Europejski w swojej rezolucji
z marca 2009 r. [Ceny... 2009] wyraziá zaniepokojenie w związku ze zwiĊkszonym
poziomem spekulacji na rynkach finansowych w odniesieniu do produktów
ĪywnoĞciowych oraz uznaá, Īe Komisja powinna podjąü inicjatywy sáuĪące wzmocnieniu
nadzoru nad rynkami transakcji terminowych dla podstawowych produktów rolnych.
Wezwaá równieĪ do wprowadzenia mechanizmów zwalczających spekulacje na towarach
rolnych oraz na pochodnych w stosunku do nich instrumentach finansowych. Z kolei
Komisja Europejska w komunikacie do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego
Komitetu Ekonomiczno-Spoáecznego i Komitetu Regionów z paĨdziernika 2009 r.
stwierdziáa, Īe w obliczu nadmiernej spekulacji na rynkach towarowych niezbĊdna jest
poprawa ogólnej przejrzystoĞci instrumentów pochodnych na towary rolne. Jej zdaniem
naleĪy zagwarantowaü (poprzez nadzór UE), by instrumenty te peániáy swoją podstawową
funkcjĊ narzĊdzia zabezpieczającego przed zmiennoĞcią cen towarów rolnych, szczególnie
waĪnego na niĪszym szczeblu áaĔcucha dostaw ĪywnoĞci [Poprawa... 2009].
9

Fundusz typu endowment stanowi rodzaj aktywów przeznaczonych do generowania dochodów dla fundacji i jest
podstawą ich funkcjonowania.
10
Zainteresowani czytelnicy są odsyáani do prac Workinga [1960], Pecka [1982] oraz Lucia i Pardo [2010].
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Tabela 4. Opinie na temat spekulacji towarowych
Table 4. Review of opinions about commodity speculations
Autor

Opinia

Parlament
Do wzrostu cen ĪywnoĞci w znacznej mierze przyczyniáy siĊ spekulacje na rynkach
Europejski [2009] finansowych, które spowodowaáy zaburzenia mechanizmu ksztaátowania siĊ tych cen.
Staáa Podkomisja
ĝledcza Senatu
USA [2009]

Spekulacja na rynku terminowym (futures) pszenicy, prowadzona przez handlujących
indeksami towarowymi, którzy kontrolują kontrakty o wielomiliardowej wartoĞci, rujnuje
system hedgingu cen wykorzystywany przez sektor rolnictwa i moĪe przeáoĪyü siĊ na
wzrost cen dla przetwórców ĪywnoĞci i konsumentów.

Masters [2008]

MoĪecie zadaü pytanie “Czy inwestorzy instytucjonalni przyczynili siĊ do inflacji cen
ĪywnoĞci?” Moja jednoznaczna odpowiedĨ brzmi “Tak”. Inwestorzy instytucjonalni są
jednym z wielu, a byü moĪe podstawowym czynnikiem wpáywającym dzisiaj na ceny
towarów.

Murti i in. [2008]

Bez wątpienia narastający napáyw funduszy spowodowaá wzrost cen towarów na rynku
terminowym.

Sanders i Irwin
[2010]

ZwiĊkszenie napáywu pieniądza spekulacyjnego na terminowy rynek surowców rolnych
oraz wzrost inwestycji dokonywanych przez zajmujące dáugą pozycjĊ fundusze indeksowe
nasiliáy niestabilnoĞü rynku, znieksztaáciáy historyczne relacje cen oraz wzmogáy
gwaátowne wzrosty i spadki cen.

Robles i in. [2009] Spekulacje mają niepoĪądany i w pewnym stopniu trudny do wyjaĞnienia wpáyw na ceny
rynkowe. Same zmiany w fundamentach podaĪy i popytu nie są w stanie w peáni wyjaĞniü
ostatniego drastycznego wzrostu cen ĪywnoĞci.
Wahl [2008]

Spekulowanie ĪywnoĞcią byáo gáównym czynnikiem baĔki cenowej w 2008 r.

Mejssner [2008]

Wzrost cen na polskim rynku poza przyczynami lokalnymi ma teĪ przyczyny globalne;
jedną z nich jest spekulacja.

Benedykt XVI
[2008]

Poczucie bezradnoĞci wĞród najsáabszych i najbiedniejszych nasiliáo siĊ obecnie z powodu
finansowej spekulacji i niestabilnoĞci oraz ich zgubnego wpáywu na ceny ĪywnoĞci i
energii.

Krugman [2008]

Brak dowodów empirycznych potwierdzających teoriĊ baĔki cenowej.

Gilbert [2009]

Badania nie potwierdzają, Īe spekulacje stanowiáy bezpoĞredni czynnik sprawczy ruchu
cen (ropy i metali) podczas ostatniego boomu. Najprawdopodobniej odpowiedzialne za
wzrosty cen byáy inwestycje bazujące na indeksach towarowych.

Stoll i Whaley
[2009]

Inwestycje w indeksy towarowe nie są spekulacją. Ich napáywy i odpáywy nie powodują
zmian cen kontraktów terminowych.

ħródáo: opracowanie wáasne.

Wnioski
1. Wraz z postĊpującą globalizacją ekonomiczną w ostatnich kilku dekadach zostaáa
odwrócona relacja pomiĊdzy realną gospodarką a sektorem finansowym, który
gwaátownie zyskiwaá pozycjĊ dominującą. Sprzyjaáo temu uzaleĪnienie wszelkiej
dziaáalnoĞci gospodarczej od zysków kapitaáowych oraz tworzenie instrumentów
finansowych sáuĪących do osiągania dochodów wyáącznie przez rynek finansowy,
ignorujących z jednej strony potrzeby zrównowaĪonej produkcji i rolnictwa, z
drugiej zaĞ ujemne konsekwencje dla konsumentów ĪywnoĞci oraz dla oszczĊdnoĞci
gospodarstw domowych.
2. Przegląd wyników obcych badaĔ empirycznych oraz literatury przedmiotu nie daje
podstaw do jednoznacznego stwierdzenia, Īe spekulacje na kontraktach
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terminowych oraz innych instrumentach finansowych bazujących na towarach
rolnych wpáywają na ich ceny na rynku rzeczywistym.
3. Nie ulega jednak wątpliwoĞci, Īe w ostatnich latach w skali globalnej nastąpiá
dynamiczny wzrost aktywnoĞci tzw. duĪych spekulantów oraz traderów
indeksowych zainteresowanych instrumentami finansowymi, z których stopa zwrotu
jest uzaleĪniona od zmian cen surowców rolnych na Ğwiatowych gieádach. Ich celem
nie jest zabezpieczenie siĊ przed ryzykiem wzrostu lub spadku cen na rynku
rzeczywistym, ale granie na tych wzrostach lub spadkach. Rekordowe ich
zaangaĪowanie po stronie popytowej w okresie przed baĔką cenową w 2008 r. daje
podstawy do przepuszczenia, Īe przyczynili siĊ oni do oderwania cen od ich
poziomu wynikającego z fundamentalnych podstaw.
4. Rosnącą rolĊ spekulantów moĪna oceniü pozytywnie z punktu widzenia dwóch
peánionych przez nich funkcji, a mianowicie zapewnienia páynnoĞci rynku oraz
odkrywania cen produktów rolnych na rynkach natychmiastowych (fizycznych).
Ceny kontraktów terminowych oraz innych instrumentów pochodnych dostosowują
siĊ bezzwáocznie do nowych informacji i czĊsto stanowią podstawĊ rzeczywistych
transakcji na rynkach rolnych. Z drugiej strony manipulacje cenowe dokonywane
przez spekulantów mogą powodowaü ekstremalną niestabilnoĞü cen, która zakáóca
proces planowania w rolnictwie oraz, jak pokazaá ostatni kryzys ĪywnoĞciowy o
zasiĊgu Ğwiatowym, zagraĪa bezpieczeĔstwu ĪywnoĞciowemu. Ponadto, nadmiernie
rosnące ceny kontraktów terminowych czy opcji mogą stanowiü dla rolników oraz
innych podmiotów agrobiznesu barierĊ w ich wykorzystaniu do zarządzania
ryzykiem cenowym.
5. Kwestia sposobu zwalczania nadmiernej spekulacji na rynkach towarowych staáa siĊ
przedmiotem debat na szczeblu Ğwiatowym, miĊdzynarodowym oraz
poszczególnych paĔstw. ĩeby uniknąü w przyszáoĞci powtórki zdarzeĔ z 2008 r.
podjĊto kroki zmierzające do ograniczenia niepoĪądanej spekulacji, m.in. przez
wzmoĪenie nadzoru nad rynkami terminowymi, ich uczestnikami oraz
poszczególnymi instrumentami finansowymi. Kolejny raz okazaáo siĊ jednak, Īe
politycy gospodarczy, w tym z zakresu polityki rolnej, nota bene dysponujący
zazwyczaj zapleczem eksperckim, nie są w stanie lub nie maja woli by wdroĪyü a
priori instrumenty ograniczające wahania cen produktów rolnych, zwáaszcza te o
charakterze nienaturalnym.
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Aneks

Cena terminowa (FT)

Contango (report): FT > ST
=> Nabywcy towaru naturalnie zabezpieczają siĊ
(natural hedging)

Oczekiwana cena spot (ST)

Natural backwardation (deport):
FT < ST => Dostawcy towaru naturalnie

W momencie T, ST = FT

zabezpieczają siĊ
DziĞ

T

Czas

Data dostawy (wygaĞniĊcia
kontraktu)

ObjaĞnienia: dla uproszczenia zaáoĪono, Īe cena spot (S) pozostaje na staáym poziomie. W rzeczywistoĞci,
zarówno S jak i cena terminowa (F) mogą zmieniaü siĊ w czasie.
Rys. 1A. Backwardation oraz Contango na rynku kontraktów terminowych
Fig. 1A. Backwardation and Contango on futures market
ħródáo: opracowanie wáasne.
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