



 

• Eurodolar nahrává evropským prodejcům. 
• Ropný sektor vytáhl řepku na nová maxima. 
• Pěstitelé jsou spokojeni s výsledky probíhající kukuřičné sklizně. 
• Zdražení evropských energií se přelévá na globální trhy. 

 


Kurzy 
komodit a 
měn

cena měrná 
jednotka

Zdroj

Pšenice 265,25 EUR/MT Euronext

Řepka 648,75 EUR/MT Euronext

Kukuřice 5,38 USD/BUS CBOT

Soja 12,32 USD/BUS CBOT

CZK/EUR 25,35 CZK kurzy.cz

USD/EUR 1,159 USD kurzy.cz

Zlato 1516 EUR/unce kurzy.cz

Ropa 70,53 EUR/barel kurzy.cz

www.grainterminal.cz 

Týdenní zpravodaj trhu 
04.10.2021 - 10.10.2021 

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

V závěru minulého týdne zaznamenaly zemědělské komodity prudký cenový růst napříč celým 
spektrem nabídky. Evropští prodejci benefitují z oslabení eura vůči dolaru. Měnový pár se 
dostal pod úroveň 1,16, což je nejnižší hodnota za poslední rok.  
Ve čtvrtek 30.9.2021 zveřejnila USDA produkční odhady obilnin a potvrdila tak již dřívější data, 
která hovoří o snížení produkce USA o přibližně 10% oproti loňsku.  
Ukrajinské ministerstvo zemědělství je optimistické ohledně nové obilné produkce a oznámilo 
navýšení osevné plochy u ozimu. 

Situaci na evropském trhu s komoditami posílují také stoupající ceny energií. Ropa se dostala 
na úroveň naposledy viděnou v roce 2014. To podporuje trh s biopalivy a na ně navázané 
rostlinné oleje. Cena řepky i slunečnice roste na nová maxima.  
Jediná olejnina kde je vidět tlak na tržní cenu je sója. Ta je již od května v dlouhodobějším 
klesající trendu. Současný pokles je přičítán především výnosům probíhající sklizně v USA, 
které jsou nad očekáváním USDA stejně tak, jako kvartální stav zásob sóje. 

mailto:pavlina.mangova@grainterminal.cz
mailto:patrik.hlavenka@grainterminal.cz
mailto:pavlina.mangova@grainterminal.cz
http://grainterminal.cz
http://kurzy.cz
http://kurzy.cz
http://kurzy.cz
http://kurzy.cz
http://grainterminal.cz
mailto:pavlina.mangova@grainterminal.cz
mailto:patrik.hlavenka@grainterminal.cz
mailto:pavlina.mangova@grainterminal.cz


Technická analýza zemědělské produkce a cenového vývoje: 

Pšenice: 



Mnohem slaběji se cenový tlak projevil u kukuřice. V USA i na Ukrajině je sklizeň v této chvíli v 
plném proudu. Dosavadní výsledky sklizně, které jsou analytiky považovány za uspokojivé, 
přinášejí na trh uklidňující faktor a kukuřice v průběhu nového týdne přešla opět do mírné 
korekce. Černomořská oblast hlásí vysokou exportní aktivitu v širším spektru produkce. 
Výrazný zájem kupujících je nejen o kukuřici, ale rovněž i o pšenici a ječmen.  
Rusko přistoupilo k dalšímu zvýšení exportních daní. U pšenice daň dosáhla již 57,8 dolarů za 
bušl. 
  
Zdražení zemního plynu, uhlí a elektřiny se zvolna přelévá na globální trh, a to i přes dohodu 
států OPEC+ na rozvolnění produkčních škrtů. Ropa Brent se vyhoupla k hranici 82 dolarů za 
barel, což je nejvyšší úroveň za poslední tři roky. Rekordní růst bylo možné zaznamenat také u 
velkoobchodní ceny plynu. Ta je meziročně o téměř 600% vyšší. 
Zlato se nachází stále v konsolidační fázi a osciluje okolo úrovně 1500 Eur za trojskou unci. 



Pšenice v minulém týdnu pokračovala v růstovém trendu a cena prosincových kontraktů 
se přiblížila k důležité dlouhodobé rezistenci 270 Eur/Mt. Evropským prodejcům v této 
chvíli pomáhá oslabující euro vůči dolaru. Fundamenty týkající se nového osevu 
naznačují, že by trh měl začín vytvářet tlak na cenu. V příštích týdnech se dá očekávat 
významnější korekce. První support je okolo 258 Eur/Mt, ale je velmi pravděpodobné, že 
trh otestuje úroveň 250 Eur/Mt. Další výraznější růst je v této chvíli nepravděpodobný. 
Nacházíme se poblíž velmi silných rezistenčních makro úrovní.


Řepka: 

Trhy s ropou a biopalivy pomáhájí řepce v dalším cenovém růstu. I přes výraznou 
parabolickou strukturu grafu nám fundamenty naznačují další pokračování růstu a řepka 
by se v příštích týdnech mohla vydat otestovat další psychologickou úroveň 700 Eur/Mt. Z 
obchodního hlediska je ale nutné být velmi na pozoru. Cena je v tomto stavu výrazně 
přeexponovaná a jakýkoli pozitivní fundament může vyvolat prudkou korekci směrem dolů. 
Z technického hlediska je možné očekávat retest supportu na úrovni 580 Eur/Mt. 

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.


