



 

• Trhy zažívají relativní uklidnění cenové volatility. 
• Pšenice vyčkává na nové fundamenty. 
• Rusko a Čína zdražují dusíkatá hnojiva. 
• V ČR i nadále roste výše průměrné mzdy. 

 


Kurzy 
komodit a 
měn

cena měrná 
jednotka

Zdroj

Pšenice 291,75 EUR/MT Euronext

Řepka 680,25 EUR/MT Euronext

Kukuřice 5,83 USD/BUS CBOT

Soja 12,59 USD/BUS CBOT

CZK/EUR 25,44 CZK kurzy.cz

USD/EUR 1,128 USD kurzy.cz

Zlato 1576 EUR/unce kurzy.cz

Ropa 64,56 EUR/barel kurzy.cz
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Pavlína Mangová  - technická podpora  
+420 728 082 551 
pavlina.mangova@grainterminal.cz

Po výrazných cenových turbulencích, kterých jsme byli svědky v minulém týdnu, se na trhy 
dostavilo konsolidační uklidnění, které se dá přinejmenším z části vysvětlit blížícím se koncem 
roku a postupným uklidňováním obchodních aktivit. My se pokusíme nastínit, co nás s velkou 
pravděpodobností čeká v nejbližším období.  

Pšenice se po téměř desetiprocentní korekci nedokázala vrátit zpět nad psychologickou úroveň 
300 Eur/Mt a to i přes výrazné nákupní aktivity, které byly poklesem ceny motivovány. Trh k 
výraznějšímu růstu nemotivovaly ani zprávy z Austrálie, kde se očekávají další silné děště a 
zhoršení kvalitativních aspektů nové úrody. Obchodníci odhadují, že bude nutné více než 
polovinu sklizně nutné kategorizovat jen pro krmné účely. Současnou cenovou stagnaci 
analytici přisuzují především zprávám z Ruska, kde došlo k výraznému navýšení vývozních 
kvót pro blížící se jarní měsíce oproti tržním očekáváním. Potenciální zvýšení nabídky proto 
drží cenu na současných hodnotách.  
Zcela opačná je situace v sektoru hnojiv, kde Rusko i Čína zavádějí vývozní kvóty u dusíkatých 
hnojiv. Toto nařízení má výrazný vliv na tržní ceny. Evropští producenti hlásí nedostatek dusíku 
na trzích. Jeho cena se za poslední měsíc ztrojnásobila. 
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Technická analýza zemědělské produkce a cenového vývoje: 

Pšenice: 

Pšenice se po první výraznější korekci od srpna 2021 cenově stabilizovala a trh se dostal 
do konsolidační fáze. Z hlediska technické analýzy je zásadní skutečnost, že jsme se 

Řepka se s prodejní panikou dokázala vypořádat o něco lépe a trh v posledních dnech vymazal 
polovinu ztrát. Důvodem může být další snížení odhadů produkce u kanadské řepky. Evropští 
pěstitelé přinášejí pozitivnější zprávy. Především ve Francii je stav nového osevu v dobré 
kondici. 
Růstovou tendeci měla v posledních dnech také sója, která je podobně jako další olejniny 
cenově výrazně spjata s vývojem na ropných a biopalivových trzích. Mírnější průběh 
onemocnění u nové varianty Covid-19 přináší trhům určité uklidnění a naději na možné oživení 
ekonomických aktivit. Zároveň je ale potřeba přihlédnout k velmi dobrým výsledkům sklizně 
sóje v Jižní Americe. Brazílie očekává rekordní sklizeň pro příští jaro.  

Průměrná mzda se v ČR ve třetím čtvrtletí zvýšila o 5,7% a vývoj odráží napjatý stav na 
tuzemském trhu práce.  
Dolar vůči euru opět mírně posílil. Poptávka po dolaru je ze strany investorů stále vysoká a 
reflektuje současnou nejistotu a potřebu mít pro příští měsíce dostatečné množství hotovosti. 



nedokázali s cenou vrátit zpět nad zelenou trendovou linii. Tento stav naznačuje, že jsme 
se přiblížili k dlouhodobějšímu cenovému vrcholu a v případě zlepšení prognóz 
australských výsledků sklizně může dojít k dramatičtější korekci. Doporučujeme proto 
konzervovat alespoň část dosažených zisků. Pro další vývoj jsou klíčové dva indikátory. 
Pokud bychom chtěli pokračovat v dalším růstu, je nutné překonat současné maximum 
na úrovni 310 Eur/Mt. Medvědí scénář je spojený s modrou trendovou linií v grafu. Pokud 
bychom se dostali rozhodně pod její úroveň, je nutné počítat s prudkou korekcí do oblasti 
250 - 260 Eur/Mt. 


Řepka: 

Řepka se v posledních dnech chová na grafu velmi technicky. Po prudkém propadu z 
minulého týdne, který otestoval důležitou zelenou makrotrendovou linii, došlo k odrazu a 
trh se chystá otestovat horní rezistenční pásmo a psychologickou úroveň 700 Eur/Mt. Zda 
se jedná jen o krátkodobý návrat do vyšších úrovní budeme mít možnost zjistit v příštích 
týdnech. Pro další růst je nutné překonat současné maximum 720 Eur/Mt. Trh ale téměř 
jistě otestuje znovu i zelenou supportní linii. V případě, že uzavřeme pod ní, je i u řepky 
nutné počítat s prudším cenovým propadem. I zde je nezbytné zvážit konzervaci 
dosažených zisků z letošní úrody. 

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.


