



 

• Jak reagují trhy na nový report USDA. 
• Sója se chystá k cenovému růstu. 
• Růst inflace a cen energií nahrává olejninám. 
• Začala nová vlna investic do zlata? 

 


Kurzy 
komodit a 
měn

cena měrná 
jednotka

Zdroj

Pšenice 285,75 EUR/MT Euronext

Řepka 692,75 EUR/MT Euronext

Kukuřice 5,57 USD/BUS CBOT

Soja 12,11 USD/BUS CBOT

CZK/EUR 25,22 CZK kurzy.cz

USD/EUR 1,155 USD kurzy.cz

Zlato 1579 EUR/unce kurzy.cz

Ropa 73,28 EUR/barel kurzy.cz

www.grainterminal.cz 

Týdenní zpravodaj trhu 
08.11.2021 - 14.11.2021 

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

V úterý 9.11. 2021 vyšel nový report USDA, který trhu naznačil, kam bychom se měli v příštích 
týdnech cenově ubírat. Z dat vyplývá, že se dá očekávat pokračování cenového růstu u 
pšenice a sóje, kukuřice se nachází v neutrální zóně a pro její cenový růst či pokles budou 
nutné další tržní fundamenty. 
V minulých dnech jsme u pšenice viděli určitou cenovou korekci, která ale byla způsobena 
spíše dosažením konkrétních technických úrovní než nějakou zásadní fundamentální zprávou. 
Detailněji si situaci rozebereme v technické analýze. 

Překvapením pro trh byly především zveřejněné odhady plošné výtěžnosti u severoamerické 
sóje. Zde obchodníci očekávali navýšení odhadu, ale report jej paradoxně snížil. Trh na zprávu 
ihned reagoval a vypadá to, že by se sója mohla dostat po půlročním cenovém vyklesávání 
zpět do býčího trendu.  
Pozitivněji vypadá situace v Argentině, kde by mělo být letos sklizeno o 10% více sóje oproti 
loňsku. Téměř desetiprocentní navýšení odhaduje Argentina i u sklizně kukuřice. Do jaké míry 
budou dané odhady naplněny bude záležet především na klimatické situaci příštích měsíců. 
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Technická analýza zemědělské produkce a cenového vývoje: 

Pšenice: 



Nejvýraznější růst v posledních dnech zaznamenala řepka. I zde jsme byli svědky technické 
korekce, která by se dala do určité míry vysvětlit i fundamentálně ve spojitosti s ropným trhem.  
Po zveřejnění odhadů reportu USDA se ale řepka vydala k dalšímu pokračování býčího trendu, 
který je podpořen situací v sektoru olejnin a také obnoveným růstem na ropných trzích. Je 
zřejmé, že inflační tlaky, které jsou v posledních týdnech spojeny především s růstem cen 
energií, mají na trh větší vliv než případný strach z rostoucího počtu nakažených a 
potenciálním opětovným přibržděním ekonomiky. 

Inflace je v posledních týdnech nejskloňovanější termín všech ekonomicky zaměřených 
informačních kanálů. Ještě v první polovině roku nás čeští i světoví bankéři uklidňovali, že je 
situace pod kontrolou a vše by se mělo stabilizovat pod čtyřprocentní úrovní. V posledních 
týdech ale došlo k výrazné změně rétoriky a např. ČNB oznámila říjnovou inflaci na urovni 5,4 
procenta a vyhlíží inflační vrchol na přelomu roku nad úrovní 7%. 
Investoři hledají způsoby jak diverzifikovat svoje aktiva aby minimalizovali případné ztráty. 
Situace je viditelná i na zlatě, které v posledních týdnech opět roste. 



Cena pšenice se v posledních týdnech chovala velmi technicky a naplnila veškerá naše 
očekávání. Po vyplnění harmonického patternu došlo k téměř otestování psychologické 
úrovně 300 Eur/Mt. Zde došlo k vybírání zisků významných tržních hráčů a následná 
korekce k modré trendové linii. Současné fundamenty naznačují opětovný růst, zda se ale 
trhu podaří překonat hranici 300 Eur je velmi nejisté. Jako nejpravděpodobnější se jeví 
výrazně volatilní konsolidace v pásmu 280 až 300 Eur/Mt. V současné situaci 
doporučujeme alespoň částečně konzervovat zisky z letošní sklizně. 


Řepka: 

Řepka se nachází ve velmi zajímavém technickém bodě. Trh v minulém týdnu dosáhl 
psychologické úrovně 700 Eur/Mt, jak jsme předpokládali a po něm následovala technická 
korekce a vybírání obchodních zisků. Zároveň jsme se ale nedokázali udržet nad modrou 
trendovou linií a momentálně ji testujeme zespodu. Pokud se dostaneme zpět nad ní, 
bude možné stav hodnotit jako falešný propad a růstový trend bude pokračovat. V připadě, 
že zůstaneme pod ní, dá se očekávat výraznější korekce a případné otestování zelené 
trendové linie. V této situaci opět doporučujeme zvážení prodeje a případné zajištění 
alespoň části zisků letošní sklizně. 

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.


