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Ceny wêgla koksowego na rynku miêdzynarodowym –
sytuacja bie¿¹ca i prognozy

STRESZCZENIE. W referacie przedstawiono aktualn¹ sytuacjê na miêdzynarodowym rynku handlu
wêglem koksowym oraz prognozy cen na lata nastêpne.
Ostatnie dwa lata nie by³y najlepsze dla producentów wêgla koksowego. W wyniku recesji
gospodarczej na œwiecie nast¹pi³o zmniejszenie tempa zu¿ycia i produkcji wyrobów stalo-
wych, co znalaz³o odbicie na rynkach surowców hutniczych. Du¿e zapasy wêgla w Chinach,
niskie zapotrzebowanie w Indiach i pozosta³ej czêœci Azji oraz w krajach Europy przyczyni³y
siê do powstania nadpoda¿y na rynku i presjê na spadek cen.
Chiny bêd¹ce najwiêkszym na œwiecie producentem i konsumentem wêgli metalurgicznych
od 2009 r. s¹ równie¿ jednym z najwiêkszych jego importerów. Handlowcy z uwag¹ obser-
wuj¹ wiêc dynamikê zmian poda¿y i popytu na rynku chiñskim, bo to znajduje prze³o¿enie na
ceny na rynku spot. Wzrost znaczenia Chin w handlu wêglem powoduje, ¿e rynek jest coraz
bardziej dwubiegunowy, a ceny na bazie CFR Chiny (obok cen FOB wêgla australijskiego)
staj¹ siê wa¿nymi wskaŸnikami rynkowymi.
W opinii wielu analityków w najbli¿szej perspektywie rynek pozostanie s³aby, a nadpoda¿,
nawet je¿eli zostanie czêœciowo ograniczona przez ciêcia produkcji, nie zniknie szybko. Nie
ma istotnych podstaw do prognozowania znacznego wzrostu popytu – produkcja stali w Chi-
nach zwolni, a w Indiach os³abienie krajowej waluty i spowolnienie gospodarcze bêdzie
ograniczaæ wzrost zapotrzebowania na surowce. Zapotrzebowanie Chin na wêgiel impor-
towany nie wzroœnie wystarczaj¹co w najbli¿szym czasie, by stanowiæ wsparcie dla trwa³ego
wzrostu cen wêgla koksowego.
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Wprowadzenie

Po okresie pokryzysowego o¿ywienia, zapocz¹tkowanego w drugiej po³owie 2009 roku
i przebiegaj¹cego w zró¿nicowanym tempie w poszczególnych regionach i krajach œwiata,
w drugim pó³roczu 2011 ujawni³ siê ponownie kryzys w obszarze finansów publicznych
i systemu bankowego wielu pañstw rozwiniêtych, stwarzaj¹c zagro¿enie dla stabilnoœci
strefy euro i ca³ej Unii Europejskiej. Skutkowa³o to spowolnieniem wzrostu gospodarczego,
które objê³o nie tylko kraje rozwiniête, ale równie¿ rynki wschodz¹ce. Trudna sytuacja
w gospodarce œwiatowej istotnie wp³ynê³a na koniunkturê na rynku stali, a wiêc i na rynkach
surowców zwi¹zanych z bran¿¹ hutnicz¹ (Ozga-Blaschke 2012).

Spadki dotycz¹ce popytu, sprzeda¿y oraz cen stali, wymusi³y na œwiatowych koncernach
hutniczych dzia³ania w kierunku ograniczenia produkcji i poda¿y wyrobów stalowych
w celu pozbycia siê nadmiernych zapasów. W efekcie w 2012 r. œwiatowa produkcja stali
wzros³a rok do roku tylko o 1,2% (osi¹gaj¹c 1,547 mld ton), a œredni wspó³czynnik
wykorzystania zdolnoœci produkcyjnych spad³ do 78,8%. Wzrost w skali globalnej wynika³
g³ównie z wy¿szej produkcji w Azji (2,6%, w tym Chiny 3,1%) i w Ameryce Pó³nocnej
(2,5%), natomiast pozosta³e regiony zanotowa³y spadki. Podobnie w czasie siedmiu mie-
siêcy 2013 r. œwiatowa produkcja stali surowej wzros³a (o 2%) tylko za spraw¹ krajów
azjatyckich – wzrost o ponad 5% (www.worldsteel.org). Jednak w porównaniu do lat
poprzednich zarysowa³o siê wyraŸne spowolnienie tempa wzrostu zarówno produkcji jak
i zu¿ycia wyrobów stalowych w tym regionie. Chiñski sektor stalowy wszed³ w okres
wolniejszego wzrostu – procentowe dwucyfrowe wzrosty produkcji stali nie bêd¹ siê
powtarzaæ w przysz³oœci. W opinii MEPS (wiod¹cej firmy doradztwa w sektorze stali na
œwiecie) w pozosta³ej czêœci tej dekady bêd¹ w najlepszym wypadku œrednio na poziomie
5% rocznie (www.meps.co.uk)

Dla rynków surowców hutniczych (rudy ¿elaza, koksu, wêgla koksowego) sytuacja
sektora stalowego w Chinach, które odpowiadaj¹ za po³owê œwiatowej produkcji stali
surowej, jest wa¿nym wskaŸnikiem dla prognozowania przysz³ej koniunktury, zw³aszcza ¿e
kraj ten jest najwiêkszym œwiatowym importerem rudy ¿elaza, a obecnie równie¿ pretenduje
do pozycji lidera w imporcie wêgla metalurgicznego.

Du¿e nadzieje wi¹¿¹ siê równie¿ z rozwojem Indii, które wraz z Chinami klasyfikowane
s¹ jako rynki wzrostowe. Jednak spowolnienie indyjskiej gospodarki i s³aby kurs waluty
krajowej powoduj¹, ¿e popyt na wêgiel mo¿e byæ s³abszy (ni¿ oczekiwano) przez kolejne
6–12 miesiêcy (Metallurgical coal... 2013).

W okresie wzmo¿onego popytu na wêgiel koksowy i wysokich jego cen rynkowych
koncerny górnicze uruchomi³y liczne inwestycje w rozwój mocy wydobywczych, zarówno
w istniej¹cych kopalniach i zag³êbiach jak i w nowych niezagospodarowanych z³o¿ach na
œwiecie (Ozga-Blaschke 2010). Wzrost poda¿y wêgla by³ znacznie wiêkszy ni¿ przewidy-
wane tempo wzrostu popytu, co doprowadzi³o do destabilizacji rynku i znacznych spadków
cen wêgli metalurgicznych w handlu miêdzynarodowym.
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1. Ceny wêgla koksowego na rynku miêdzynarodowym

Popyt na wêgiel koksowy jest determinowany wielkoœci¹ zapotrzebowania ze strony
bran¿y hutniczej, która podlega wp³ywom globalnych cykli gospodarczych, natomiast poda¿
jest uwarunkowana zdolnoœciami produkcyjnymi g³ównych producentów i eksporterów.
Mo¿e ona byæ jednak ograniczana poprzez zdarzenia losowe (tzw. si³ê wy¿sz¹) takie, jak np.
klêski ¿ywio³owe lub nieprzewidywalne zdarzenia czy katastrofy ograniczaj¹ce produkcjê
lub transport. W ostatnim dziesiêcioleciu rynek doœwiadczy³ tego kilkakrotnie.

Brak zbilansowania poda¿y z popytem powoduje, ¿e ceny surowców podlegaj¹ cykli-
cznym zmianom. Historycznie, na miêdzynarodowym rynku wêgla koksowego nastêpowa³y
naprzemiennie okresy wzmo¿onego popytu, co prowadzi³o do wzrostu cen oraz okresy
nadwy¿ki poda¿y – co skutkowa³o spadkiem cen.

Przez wiele lat sprzeda¿ wêgla koksowego w handlu miêdzynarodowym opiera³a siê
g³ównie na kontraktach wieloletnich z cenami ustalanymi na okres roczny (na tzw. rok
finansowy lub podatkowy, ang. FY – Financial (Fiscal) Year). Tylko niewielki tona¿
by³ przedmiotem handlu na rynku spot (zakupy uzupe³niaj¹ce), na którym zmiany cen
kszta³towane s¹ przez bie¿¹c¹ sytuacjê poda¿owo-popytow¹. Wysoka dynamika zmian cen
wêgla koksowego w ostatnich latach i du¿e zró¿nicowanie miêdzy cenami kontraktowymi
(obowi¹zuj¹cymi przez okres 12 miesiêcy) a cenami na rynku spot spowodowa³y, ¿e od
II kwarta³u 2010 r. wprowadzono na rynku kontraktowanie z cenami (benchmarkami) usta-
lanymi na okres jednego kwarta³u (Ozga-Blaschke 2011). Pocz¹tkowo niektórzy ekspor-
terzy stosowali system mieszany (czêœæ tona¿u kontraktowano nadal w cenach rocznych),
jednak obecnie norm¹ jest stosowanie cen kwartalnych lub miesiêcznych.

Dla producentów wêgla wprowadzenie benchmarków kwartalnych daje mo¿liwoœci
szybkiego reagowania na zmieniaj¹ce siê warunki rynkowe, których odzwierciedleniem jest
ruch cen na rynku spot. WyraŸnie pokazuje to sytuacja, która mia³a miejsce na pocz¹tku
2011 r., kiedy przy ustalonym benchmarku w wysokoœci 225 USD/tonê, wêgle hard na
rynku spot osi¹ga³y ceny od 300 do 380 USD/tonê. G³ówn¹ przyczyn¹ tych wzrostów by³o
ograniczenie produkcji i poda¿y wêgli w Australii: na prze³omie 2010 i 2011 roku ulewne
deszcze i powodzie w stanie Queensland zala³y kopalnie, a huragany, które nawiedzi³y
wybrze¿e Australii, sparali¿owa³y pracê portów utrudniaj¹c wysy³kê wêgla (podobna sytua-
cja mia³a miejsce w roku 2008). Równie¿ producenci w Kanadzie borykali siê wówczas
z k³opotami produkcyjnymi i transportowymi. Po raz kolejny w czasie ostatnich dziesiêciu
lat zdarzenia losowe (tzw. si³a wy¿sza) ograniczy³y dostêpnoœæ wêgla na rynku miêdzynaro-
dowym, co przy mocnym popycie stworzy³o warunki do dyktowania skokowego wzrostu
cen. Benchmark dla wêgli hard premium na II kw. 2011 roku wzrós³ o prawie 50% do
wysokoœci 330 USD/tonê (Ozga-Blaschke 2012).

Jednak ju¿ w drugiej po³owie 2011 roku na rynku wêgli metalurgicznych (hard,

semi-soft, PCI) rozpocz¹³ siê okres du¿ych spadków cen. Os³abienia rynku stali i ogra-
niczenia produkcji hutniczej w wyniku spowolnienia gospodarki œwiatowej wywo³anej
kryzysem finansowym w strefie euro sprawia, ¿e trend ten utrzymuje siê równie¿ w roku
bie¿¹cym. W okresie tym dwukrotnie nast¹pi³ kilkuprocentowy wzrost cen kwartalnych
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(w III kwartale 2012 r. i w II kwartale 2013 r.) spowodowany zdarzeniami losowymi. Wzrost
cen wêgla na rynku spot (w maju i w czerwcu 2012 r.) wynika³ z obaw odbiorców
o dostêpnoœæ wêgli hard premium z australijskich kopalñ koncernu BHP ze wzglêdu na akcje
strajkowe i przed³u¿aj¹ce siê negocjacje ze zwi¹zkami zawodowymi. W efekcie benchmark

w III kw. 2012 r. wzrós³ o 7% do 225 USD/tonê (rys. 1).

Od pocz¹tku 2013 roku mo¿na by³o zauwa¿yæ powolny wzrost cen na rynku spot – od
oko³o 160 USD/tonê z pocz¹tkiem stycznia do 172,75 USD/tonê w po³owie lutego. By³o to
wynikiem wiêkszej aktywnoœci w zakupach odbiorców z Chin, którzy uzupe³niali zapasy
przed nadchodz¹cym okresem œwi¹t (Chiñski Nowy Rok). Import wêgla metalurgicznego do
Chin wzrós³ w grudniu 2012 r. do 7,6 mln ton (wzrost o 51,4% w porównaniu z grudniem
2011) i o 30% w porównaniu z listopadem 2012 (ICR Coal Statistics...). Szczególnie wzros³y
dostawy wêgla z Kanady oraz z Australii, a spad³ import z Mongolii ze wzglêdu na zimow¹
pogodê. Równoczeœnie na pocz¹tu roku nast¹pi³o ograniczenie poda¿y wêgla koksowego:
w Australii (pora deszczowa), w Rosji i Mongolii (k³opoty z transportem i produkcj¹ ze
wzglêdu na pogodê), w Chinach (ograniczenie produkcji w wyniku zwiêkszenia wymagañ
bezpieczeñstwa po incydentach w kopalniach), w Kanadzie (utrudnienia w ekspedycji po
kolizji transportowej w terminalu Westshore) (CTI, ICR). W efekcie ceny na rynku spot

przewy¿szy³y poziom benchmarku na I kw. 2013. Poniewa¿ wzros³y równie¿ ceny wêgla
koksowego na rynku krajowym Chin, wp³ynê³o to na wzrost benchmarku na II kwarta³ br.
(o 4%, do 172 USD/tonê).

Na rynku wêgli metalurgicznych spadkowi zapotrzebowania towarzyszy³a znaczna po-
prawa poda¿y, zarówno z kopalñ australijskich (które odbudowa³y produkcjê) jak te¿ ze
strony innych tradycyjnych eksporterów. Pojawi³ siê równie¿ wêgiel z nowych inwestycji
w Mongolii, Mozambiku, Indonezji.
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Rys. 1. Porównanie cen kwartalnych (benchmarków) i cen na rynku spot wêgla koksowego typu hard,
IV kw. 2010 – III kw. 2013

�ród³o: opracowanie w³asne na podstawie danych (ICR Platts, CTI Platts)

Fig. 1. A comparison of quarterly benchmarks and spot prices of hard coking coal, 4Q2010 – 3Q2013



Efektem nadpoda¿y wêgla by³ dalszy spadek jego cen, które na rynku spot w po³owie
lipca osi¹gnê³y najni¿szy od kilku lat poziom oko³o 130 USD/tonê, przy uzgodnionym
benchmarku na III kw. 2013 wysokoœci 145 USD/tonê dla wêgla hard premium.

W sierpniu br. zwiêkszona aktywnoœæ odbiorców z Chin na rynku spot, zwi¹zana
z uzupe³nianiem zapasów wêgli koksowych przed sezonem zimowym, spowodowa³a wzrost
cen wêgli hard do 146 USD/tonê (powy¿ej benchmarku).

W opinii analityków Banku Macquarie ceny wêgli hard mog¹ utrzymaæ poziom powy¿ej
140 USD/tonê do koñca roku. Jednak wzrost cen nie bêdzie sprzyja³ ograniczeniu poda¿y
przez g³ównych eksporterów, tote¿ na rynku nadal bêdzie siê utrzymywa³ stan nadpoda¿y
(Macquarie Bank... 2013).

Analizê zmiennoœci cen na rynku miêdzynarodowym zazwyczaj omawia siê na przy-
k³adzie ceny kontraktowej (benchmarku) australijskiego wêgla koksowego hard premium

na bazie FOB porty producenta. Pozosta³e gatunki wêgli koksowych w grupie hard wyce-
niane s¹ ni¿ej, a ró¿nica (tzw. spread) waha siê w granicach od kilku procent dla wêgli
o niskiej zawartoœci czêœci lotnych (LV) do ponad 10% dla wêgli o œredniej zawartoœci
czêœci lotnych (MV). Wêgle semi-soft w zale¿noœci od sytuacji rynkowej wyceniane s¹ na
poziomie 65–75% cen wêgli hard premium. W latach 2011–12 ceny wêgli semi-soft w wiêk-
szoœci kontraktów ustalano na okres 6 miesiêcy, natomiast od II kw. 2013 r. wprowadzono
system kwartalny. Benchmark dla wêgli semi-soft na III kw. uzgodniono na poziomie
105 USD/tonê (jest to najni¿sza wartoœæ od 2009 r., gdy cena wynosi³a 80 USD/t). Relacje
cen miêdzy ró¿nymi typami wêgli koksowych ilustruje rysunek 2 na przyk³adzie indeksów
cenowych dla wêgli australijskich na rynku spot w okresie IV kw. 2011–III kw. 2013.
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Fig. 2. Price comparison of Australian coal type: premium hard, hard standard, semi-soft and PCI LV
on the spot market (4Q 2011–3Q 2013)



Tak niski poziom cen wêgli metalurgicznych na rynku powoduje, ¿e czêœæ wêgla
sprzedawana jest poni¿ej kosztów produkcji, a koncerny wydobywcze notuj¹ straty. W opi-
nii analityków z banku Morgan Stanley przy cenie 133 USD/tonê wêgla na rynku spot, oko³o
46 mln ton (16% handlu wêglem droga morsk¹) jest sprzedawane poni¿ej kosztów (Morgan
Stanley... 2013)

W Australii bêd¹cej najwiêkszym eksporterem wêgli koksowych wielu producentów jest
poni¿ej lub na progu rentownoœci (Australian coal... 2013). W jeszcze gorszej sytuacji s¹
producenci w USA, gdzie wêgiel koksowy wydobywany jest g³ownie w Appalachach
w kopalniach o wysokich kosztach W ocenie banku HSBC sprzeda¿ oko³o jednej czwartej
amerykañskich wêgli koksowych LV i oko³o po³owy wêgli HV przynosi straty, co sugeruje,
¿e dalsze ciêcia produkcji s¹ prawdopodobne (Metallurgical coal ..., US met coal ...).

Sytuacja rynkowa wymusi³a na koncernach górniczych dzia³ania w kierunku redukcji
kosztów dzia³alnoœci i zwiêkszenia efektywnoœci produkcji poprzez: ciêcia miejsc pracy,
ograniczenie podwy¿ek p³ac, renegocjacje umów z kooperantami, zamykanie kopalñ o wy-
sokich kosztach produkcji, opóŸnianie realizacji lub zaniechanie nowych projektów (ICR,
CTI). W Australii w okresie roku zamkniêto kilka kopalni i zlikwidowano oko³o 9 tysiêcy
miejsc pracy w bran¿y górniczej (Steel Raw Materials, 2013).

Raport RBC Capital Markets poda³, ¿e koszty operacyjne (w sektorze wêglowym)
najwiêkszego œwiatowego eksportera wêgla koksowego – koncernu BHP – wzros³y
z 47 USD/tonê w roku 2005 do 171 USD/tonê w roku 2012. Wprowadzony program redukcji
kosztów i s³abszy dolar australijski spowoduj¹, ¿e koszty zostan¹ obni¿one w tym roku do
110 USD/t (Steel Raw Materials 2013).

2. Wp³yw Chin na ceny wêgli na rynku miêdzynarodowym

Chiny s¹ najwiêkszym na œwiecie producentem i konsumentem wêgli metalurgicznych,
a od 2009 r. jednym z najwiêkszych jego importerów. Chiñski import wzrós³ z 6,9 mln ton
w roku 2008 do 53,6 mln ton w 2012 r. Co prawda udzia³ importowanego wêgla w zu¿yciu
krajowym wynosi poni¿ej 10%, lecz przy tej skali importu sprawia to, i¿ kraj ten odgrywa
wa¿n¹ rolê w kszta³towaniu sytuacji w handlu tym surowcem. Ponad 65% wêgla typu hard

na azjatyckim rynku spot jest kontraktowane przez odbiorców z Chin (China takes... 2013).
Handlowcy z uwag¹ obserwuj¹ wiêc dynamikê zmian poda¿y i popytu na rynku chiñskim,
bo to znajduje prze³o¿enie na ceny na rynku spot.

Producenci stali w innych regionach s¹ bardziej uzale¿nieni od dostaw z importu, a tym
samym maj¹ s³absz¹ pozycjê w negocjacjach, natomiast importerzy w Chinach maj¹ za-
plecze w postaci wêgla krajowego. Gdy ceny wêgla chiñskiego s¹ konkurencyjne dla cen na
rynku miêdzynarodowym (krajowi producenci oferuj¹ dyskonto w zale¿noœci od zakupionej
iloœci) odbiorcy rezygnuj¹ z importu na korzyœæ zakupów wêgla na rynku krajowym. Tak
wiêc poziom cen wêgla krajowego w Chinach wp³ywa na ceny w handlu miêdzynarodowym
(China coking... 2013).
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Na rynku spot Chiny w ostatnich latach by³y w stanie uzyskaæ ceny ni¿sze o 2 do
7 USD/tonê w porównaniu z odbiorcami z pó³nocnej Azji, Indii i Europy. Eksporte-
rzy t³umaczyli ten fakt koniecznoœci¹ konkurowania z chiñskim wêglem, którego ceny
spada³y.

Wzrost znaczenia Chin w handlu wêglem powoduje, ¿e rynek jest coraz bardziej dwu-
biegunowy, a ceny na bazie CFR Chiny staj¹ siê wa¿nymi wskaŸnikami rynkowymi, choæ
jeszcze nie usunê³y w cieñ wskaŸników cenowych na bazie FOB Australia.

Australijscy eksporterzy uwa¿aj¹, ¿e za dwa lata wskaŸnik CFR Chiny bêdzie okreœla³
ceny œwiatowe, jak ma to miejsce w przypadku handlu rud¹ ¿elaza. Przyk³adowo, w umo-
wach miêdzy Brazyli¹ i Europ¹ cena rudy CFR Chiny jest przeliczana do FOB Brazylia
i ponownie uzgadniana na bazie CFR Europa.

WskaŸnik ten nawet w basenie Atlantyku mo¿e potencjalnie wp³ywaæ na ceny, je¿eli
gospodarka Europy bêdzie siê nadal os³abiaæ. Ju¿ teraz niektórzy odbiorcy z Europy d¹¿yli
do uzyskania takich cen w kontraktach na dostawy wêgla, aby ich koszt na bazie CFR by³
porównywalny z cenami na rynku chiñskim.

3. Prognozy cen wêgla koksowego

W miarê coraz bardziej ostro¿nych przewidywañ co do sytuacji gospodarczej w œwiecie
oraz sytuacji na rynkach wêglowych, w kolejnych prognozach opracowywanych przez
wiod¹ce badawcze oœrodki bran¿owe i banki inwestycyjne obni¿ano poziom cen wêgla
koksowego na nadchodz¹ce lata.

Przyk³adem jest przedstawiona w tabeli 1 prognoza (consensus) cen wêgla koksowego,
bêd¹ca wynikiem analizy licznych raportów i badañ publikowanych przez banki inwes-
tycyjne i analityków bran¿owych (m.in. Goldman Sachs, Merill Lynch, Macquarie Bank,
NAB, Credit Suisse, Commonwealth Bank of Australia, ABN AMRO, Deloitte Access
Economics, Deutsche Bank, BREE). Prognoza odnosi siê do benchmarku czyli ceny FOB
australijskiego wêgla koksowego hard premium (Metal Expert... 2013). Porównano j¹
z prognozami opracowanymi przez Metal Expert Consulting oraz analityków Dundee
Capital Market.

Wykres na rysunku 3 pokazuje dynamikê zmian œrednich rocznych benchmarków w la-
tach 2010–2012 oraz zakres prognozowanych œrednich cen na lata 2013–2015 (lini¹ po-
grubion¹ zaznaczono ceny w prognozach z lipca br.).

Prognozy z lipca br. zak³adaj¹, ¿e œredni roczny benchmark w roku 2013 mo¿e byæ ni¿szy
w porównaniu do roku 2012 o ponad 20%, natomiast w roku 2014 nast¹pi kilkuprocentowy
wzrost cen do poziomu 160–176 USD/tonê. W d³u¿szym horyzoncie czasowym œrednie ceny
mog¹ siê wahaæ w zakresie 150–180 USD/tonê.

Wzrost cen wêgla koksowego hard premium na rynku spot w drugiej po³owie sierpnia
(do 147 USD/tonê) spowodowa³, ¿e niektórzy analitycy skorygowali swoje prognozy krót-
koterminowe (CTI). Goldman Sachs podniós³ ceny wêgla koksowego na lata 2013–2014
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TABELA 1. Prognozy cen wêgla koksowego [USD/tonê]

TABLE 1. Coking coal price forecasts [USD/t]

�ród³o
Data

aktualizacji
2013 2014 2015 LT (long-term)

Consensus

(prognoza na podstawie
przewidywañ banków
inwestycyjnych i firm

analitycznych)

luty’13

177 187,0 191,0 174,0

max 185 max 213 max 215 max 200

min 170 min 165 min160 min 155

kwiecieñ’13

175 187 190 173

max185 max 213 max 215 max 200

min 165 min 165 min 160 min 155

lipiec’13

165 176 181 170

max 181 max 213 max 225 max 200

min 144 min 135 min 130 min 130

Metal Expert Consulting

luty’13 195,0 198,0 190,0 178,0

kwiecieñ’13 183,0 190,0 185,0 175,0

lipiec’13 160,0 171,0 160,0 150,0

Dundee Capital Markets

styczeñ’13 200 240 200 180

maj’13 162 175 200 180

lipiec’13 157 160 180 180

�ród³o: Metal Expert ... 2013, Dundee Capital ... 2013
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Rys. 3. Prognoza cen wêgla koksowego hard premium

Fig. 3. Hard premium coking coal price forecasts



o 8,6%. Macquarie Bank przewiduje, ¿e w IV kw. 2013 r. benchmark nie przekroczy
150 USD/tonê, natomiast w kolejnych dwóch latach nast¹pi odbicie i cena wzroœnie do
200 USD/tonê. W d³u¿szej perspektywie czasowej benchmark bêdzie na poziomie oko³o
180 USD/tonê (US met..., Resources...).

W opinii wielu analityków w najbli¿szej perspektywie rynek pozostanie s³aby, a nad-
poda¿ – nawet je¿eli zostanie czêœciowo ograniczona przez ciêcia produkcji – nie zniknie
szybko. Nie ma istotnych podstaw do prognozowania znacznego wzrostu popytu – pro-
dukcja stali w Chinach zwolni, a w Indiach os³abienie krajowej waluty i spowolnienie
gospodarcze bêdzie ograniczaæ wzrost zapotrzebowania na surowce. Zapotrzebowanie Chin
na wêgiel importowany nie wzroœnie w wystarczaj¹co krótkim terminie, by stanowiæ wspar-
cie dla trwa³ego wzrostu cen.

Amerykañski Bank Morgan Stanley szacuje, ¿e nadpoda¿ wêgla na rynku utrzyma siê do
2018 r., przy czym w roku bie¿¹cym wyniesie tylko 2,4 mln ton. Przewiduje ograniczenie
eksportu wêgla z USA o oko³o 10 mln ton, gdy¿ tak niskie ceny najmocniej uderzaj¹
w producentów z Appalachów, którzy maj¹ wysokie koszty, a cena op³acalnoœci eksportu to
150–200 USD/tonê.

Podsumowanie

Ostatnie dwa lata nie by³y najlepsze dla producentów wêgla koksowego. W wyniku
recesji gospodarczej na œwiecie nast¹pi³o zmniejszenie tempa zu¿ycia i produkcji wyrobów
stalowych, co znalaz³o odbicie na rynkach surowców hutniczych.

Na rynku wêgla koksowego nast¹pi³ sukcesywny, drastyczny spadek cen. Benchmark

dla wêgla koksowego typu hard prenium obni¿y³ siê o 185 USD/tonê – z 330 USD/tonê
w II kw. 2011 r. do 145 USD/tonê w III kw. 2013 r. (tj. o 56%). Jeszcze wiêksze spadki
zanotowano na rynku spot, na którym ceny wêgla hard w po³owie 2013 roku by³y na
poziomie 130 USD/t.

Tak drastyczny spadek cen spowodowa³, ¿e znaczna czêœæ wêgla sprzedawana jest
poni¿ej kosztów produkcji. G³ównym powodem zaistnia³ej sytuacji jest nadpoda¿ wêgla na
rynku – przy mniejszym ni¿ zak³adano wzroœcie popytu eksporterzy zwiêkszyli poda¿.
Kopalnie australijskie odbudowa³y zdolnoœci produkcyjne, pojawi³ siê wêgiel z nowych
inwestycji, które zosta³y uruchomione w okresie du¿ego zapotrzebowania na wêgiel i wy-
sokich jego cen.

Obecna sytuacja rynkowa zmusi³a koncerny górnicze do drastycznego ciêcia kosztów
w programach oszczêdnoœciowych. Dosz³o do zamykania nierentownych (w dzisiejszych
warunkach) kopalñ, likwidacji miejsc pracy oraz rezygnacji lub wstrzymania inwestycji
w nowe projekty.

W opinii znacz¹cych firm bran¿owych oraz banków inwestycyjnych, popyt na wêgiel
koksowy w nastêpnych piêciu latach bêdzie wzrasta³ wolniej zgodnie z umiarkowanym
wzrostem œwiatowej produkcji stali surowej.
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Bank HSBC uwa¿a, ¿e w roku 2013 dostawy wêgla koksowego na rynek wzrosn¹ o 11%,
z tego co najmniej jedna trzecia bêdzie pochodziæ z Australii, natomiast eksport z USA
bêdzie prawdopodobnie spadaæ w obliczu niskich cen œwiatowych i konkurencji ze strony
kanadyjskich dostawców na rynku europejskim (Metallurgical coal...).

Mimo niezbyt optymistycznych doniesieñ rynkowych i trwaj¹cego aktualnie spowol-
nienia gospodarczego, w d³ugoterminowych prognozach ceny wêgla koksowego s¹ szaco-
wane na wy¿szym od obecnego poziomie. Rynek pozostanie we wzglêdnej równowadze,
choæ niektórzy analitycy uwa¿aj¹, ¿e nadpoda¿ mo¿e utrzymaæ siê do 2018 roku. Jest
ma³o prawdopodobne, by tradycyjni importerzy w Japonii i Korei znacznie zwiêkszyli
zapotrzebowanie, wiêc nadzieje producentów wêgla wi¹¿¹ siê ze wzrostem chiñskiego
popytu i – w mniejszym stopniu – indyjskiego.
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Urszula OZGA-BLASCHKE

Coking coal prices on the international market –
the current situation and forecast

Abstract

This paper presents the current situation in the international coking coal trade and price forecasts
for subsequent years.

The last two years were not the best for coking coal producers. As a result of the global economic
recession, there has been a slowdown in consumption and production of steel products which was
reflected in raw materials markets for metallurgy. Large stocks of coal in China, and low demand
in India and the rest of Asia and Europe contributed to oversupply in the market and downward
pressure on prices.

China, being the largest producer and consumer of metallurgical coal since 2009, is also one of the
biggest importers. Traders are thus watching the dynamics of supply and demand in the Chinese
market because this affects the prices on the spot market. The growing importance of China in the coal
trade means that the market is becoming increasingly bipolar, with prices based on CFR China
and coal FOB Australia, being important indicators of the market.

In the opinion of many analysts, in the near term the market will remain weak, and oversupply
even if it is partially limited by production cuts will not disappear quickly. There are no substantial
grounds for predicting a significant increase in demand. Production of steel in China will slow,
and in India a weakening of the domestic currency and an economic slowdown will limit the growth
in demand for raw materials. Chinese demand for imported coal will not rise enough in the near
future to support the sustainable growth of prices.
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