



 

• Pšenice zaznamenala nové rekordní nákupní objemy. 
• Letošní sklizeň řepky hodnocena jako  “katastrofická”. 
• Pozitivní zprávy nemají na cenu sóje výrazný vliv. 
• Hlavním tahounem české ekonomiky jsou v současnosti služby. 

 


Kurzy 
komodit a 
měn

cena měrná 
jednotka

Zdroj

Pšenice 291,25 EUR/MT Euronext

Řepka 689,75 EUR/MT Euronext

Kukuřice 5,79 USD/BUS CBOT

Soja 12,51 USD/BUS CBOT

CZK/EUR 25,59 CZK kurzy.cz

USD/EUR 1,161 USD kurzy.cz

Zlato 1547 EUR/unce kurzy.cz

Ropa 73,29 EUR/barel kurzy.cz

www.grainterminal.cz 

Týdenní zpravodaj trhu 
01.11.2021 - 07.11.2021 

Kontakty: 

Adéla Müllerová - obchod 
+420 724 264 179 
adela.mullerova@grainterminal.cz 

Patrik Hlavenka - analýza trhu 
patrik.hlavenka@grainterminal.cz 

Pavlína Mangová  - technická podpora  
+420 728 082 551 
pavlina.mangova@grainterminal.cz

Na začátku nového týdne vládne na trhu s pšenicí opět býčí nálada. Ta se u prosincových 
kontraktů vyhoupla nad 290 Eur/Mt a v této chvíli je téměř jisté, že trh otestuje novou 
psychologickou úroveň 300 Eur/Mt. Na evropské obchodní platformě Euronext jsme podobné 
hodnoty viděli naposledy v roce 2008. Důvod pro další růst je velmi prostý - současná poptávka 
po pšenici na mezinárodních trzích výrazně převyšuje nabídku a současný stav zásob 
naznačuje pokračování tohoto sentimentu. Největším překvapením byl v minulém týdnu nákup 
Saudské Arábie ve výši 1,268 milionu tun, téměř dvojnásobný objem oproti očekávání trhu. 

Nová cenová maxima je možné vidět také na trhu s řepkou, která na únorových kontraktech 
otestovala úroveň 690 Eur/Mt. Letošní kanadská sklizeň je v této chvíli mediálně označována 
jako “katastrofická” a neochota farmářů své zboží v současné době prodat jen umocňuje 
cenový růst. Býčí náladu podporuje také situace na trhu s ropou. Ta sice po zveřejnění stavu 
amerických ropných rezerv v minulém týdnu zaznamenala pětiprocentní korekci, v současné 
chvíli už ale její cena znovu roste a v kontextu paušálního zdražování v sektoru energií se dá 
očekávat pokračování tohoto trendu. 
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Technická analýza zemědělské produkce a cenového vývoje: 

Pšenice: 

Pozitivnější zprávy pro spotřebitele je možné zaznamenat na trhu se sójou. Současná 
severoamerická produkce je sklizena již téměř z 80%. Dobré zprávy přicházejí také z Brazílie, 
kde jsou v plném proudu osevné práce a současné srážkové klima je pro tuto fázi produkce 
příznivé. Sucho je ale nadále hlášeno z Argentiny a klíčové bude sledovat jaké škody napáchá 
v příštích týdnech povětrnostní fronta El Niňa. Cenově se sója drží stále drží na úrovních s 
posledních týdnů a současná situace v sektoru biopaliv naznačuje spíše její růst. 

Česká ekonomika podle předběžného odhadu statistického úřadu meziročně roste o 2,8%, což 
je v kontextu současné situace solidní výsledek. Růst ale v tomto okamžiku obstarávají 
především služby, jelikož průmyslová výroba se i nadále potýká s nedostatkem výrobních 
vstupů a hospodářské výsledky jsou devalvovány také zdražováním energií.  Výkon průmyslu 
se na ekonomickém vývoji v současnosti podepisuje spíše negativně.  
Koruna se i nadále drží nad úrovní 25,5 Eur/CZK a ani blížící se další navýšení úrokových 
sazeb ji k silnějším úrovním nenasměřovala. To samozřejmě nahrává českým exportérům. 



Pšenice se v posledních dnech dostala do velmi zajímavé obchodní pozice. Z grafu je 
zřejmé, že jsme se dostali do cílové destinace harmonického paternu, který v posledních 
týdnech sledujeme. Dá se očekávat, že se trh pokusí otestovat psychologickou úroveň 
300 Eur/Mt.  Zároveň je ale nutné se podívat do historie a uvědomit si, že po každém 
parabolickém růstu přichází vystřízlivění a výrazná korekce. Další vývoj bude spojený s 
fundamenty australské pšeničné sklizně a jejími výsledky, které by mohly být startovacím 
signálem pro výraznější cenový pokles. V takto napjaté situaci je rozhoně moudré 
zabezpečit alespoň část zisků a naplánovat si postupnou prodejní strategii. 


Řepka: 

Řepka se v minulém týdnu dokázala udržet nad modrou trendovou linií. Z grafu je patrné, 
že došlo k jejímu otestování. Trh ale dokázal trend udržet a v této chvíli je již víceméně 
jasné, že dojde k otestování psychologické úrovně 700 Eur/Mt. Zde se bude tzv. “lámat 
chleba”.  Dá se očekávat vybírání obchodních zisků velkých fondů. Pokud se trh nedokáže 
udržet nad modrou supportní linií a dojde k jejímu proražení, bude následovat volatilní 
konsolidace v pásmu 630 až 700 Eur/Mt. Problém by nastal pokud bychom se propadli 
pod zelenou trendovou linii. V takovém případě bychom se dostali do zcela nové situace a 
změně trendu v dlouhodobějším časovém rámci. Stejně jako u pšenice i zde 
doporučujeme zvážení minimálně částečného prodeje a vybrání zisků. 

TA - technická analýza trhů není přímo závislá na zprávách a výsledcích. Její výhled se proto může lišit  oproti očekávání 
na základě fundamentu. Informace obsažené v našich analýzách není možné brát jako investiční doporučení. Uváděné 
ceny komodit jsou brány dle burzovních kurzů a není v nich kalkulována doprava a další náklady spojené s prodejem.


