



 

• Řepka je stále ve středu pozornosti. 
• Nový report USDA přinese nové signály do trhu. 
• Ceny hnojiv i nadále ohrožují novou produkci obilnin. 
• Česká koruna v novém roce posiluje. 

 


Kurzy 
komodit a 
měn

cena měrná 
jednotka

Zdroj

Pšenice 276,25 EUR/MT Euronext

Řepka 813,25 EUR/MT Euronext

Kukuřice 6,03 USD/BUS CBOT

Soja 13,86 USD/BUS CBOT

CZK/EUR 24,34 CZK kurzy.cz

USD/EUR 1,133 USD kurzy.cz

Zlato 1593 EUR/unce kurzy.cz

Ropa 72,34 EUR/barel kurzy.cz

www.grainterminal.cz 

Týdenní zpravodaj trhu 
10.01.2022 - 16.01.2022 

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

Řepka zůstala středem pozornosti na trzích i v minulém týdnu, kdy její cena opět vyrostla na 
nová maxima a únorové kontrakty se krátkodobě vyšplhaly až do blízkosti úrovně 850 Eur/Mt. 
Fundamentálně se o překvapení hovořit nedá. Na evropském trhu je nabídka naprosto 
neuspokojující poptávku a výrazně se snižují i zásoby kanadské řepky. Situaci podporuje i růst 
cen na ropných trzích. Biopaliva jsou pro spotřebitele opět zajímavou variantou.   

Pšenice se v kontextu tržních fundamentů nedokázala vrátit nad důležitou rezistenci 280 Eur/
Mt a v tomto okamžiku konsoliduje v pásmu 270 - 280 Eur/Mt. Další cenový vývoj bude 
ovlivněn daty, které budou zveřejněny v reportu USDA 12.1.2022. Analytici očekávají navýšení 
odhadů pšeničné sklizně v Austrálii i Argentině. Pokud se tyto prognózy potvrdí, můžeme u 
pšenice očekávat pokračování medvědího trendu. Konrétněji situaci rozebereme v naší 
technické analýze. 

Čekání trhu na nová data reportu USDA je vidět i u dalších klíčových komodit - kukuřice a sóje. 
I zde je v prvních týdnech nového roku na grafu očividná konsolidace a vyčkávání na 
fundamentální signály pro další trendový pohyb.   
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Technická analýza zemědělské produkce a cenového vývoje: 

Pšenice: 



Pšenice se v kontextu tržních fundamentů nedokázala vrátit nad důležitou rezistenci 280 
Eur/Mt a v tomto okamžiku konsoliduje v pásmu 270 - 280 Eur/Mt. Trh v tomto okamžiku 
vyčkává na data, která budou zveřejněna v novém reportu USDA. V případě, že dojde k 

Žádné výrazné změny jsme se nedočkali ani na trhu s hnojivy. Jejich ceny zůstávají i nadále 
vysoko nad loňskými hodnotami a v ekonomicky slabších regionech tak hrozí snížení obilné 
produkce v důsledku nerentability výnosů. Stejně jako ostatní sektory, je i výroba hnojiv 
zasažena výpadky v dodávkách produkčních surovin, především dusíku. 

Hlavním ekonomickým tématem i nadále zůstává inflace. Ta v eurozóně dosáhla úrovně 5%, 
což jsou nejvyšší čísla od konce devadesátých let. V současné situaci je již jasné, že bude 
odeznívat daleko déle a složitěji než jak ji v loňském roce prezentovala ECB a Fed. I přesto 
zůstává růst sazeb v eurozóně pro většinu centrálních bankéřů tabu.  
Česká ekonomika v tomto okamžiku profituje z pohotové reakce ČNB, která již zvyšování 
úrokových sazeb započala a česká koruna v posledních týdnech začala vůči euru výrazně 
posilovat.  



navýšení odhadů australské a argentiské sklizně, můžeme očekávat další cenový propad. 
Z hlediska technické analýzy je velmi pravděpodobný návrat do oblasti 250 - 260 Eur/Mt. 
V případě, že by se trhu podařilo překonat úroveň 280 Eur/Mt, mohli bychom se znovu 
vydat otestovat úroveň 300 Eur/Mt.Tento scénář je ale v kontextu tržních fundamentů 
daleko méně pravděpodobný a současné cenové úrovně ještě pořád nabízí zajímavou 
realizaci zisků.


Řepka: 

Řepka v prvních týdnech nového roku pokračovala ve svém strmém růstu a dosáhla v 
minulém týdnu nového historického maxima těsně pod úrovní 850 Eur/Mt. Na grafu se 
nám vytvořil nový trendový support, který je vyznačen modrou linií. V současné volatilní 
atmosféře nám bude sloužit jako klíčový indikátor dalšího vývoje. Pokud se cena bude 
držet nad touto linií, můžeme očekávat pokračování růstu. V případě, že bychom uzavřeli 
na denním rámci pod ní, můžeme počítat s výraznější korekcí. U tohoto scénáře by nás 
měla podržet oblast 740 - 750 Eur/Mt. Současný parabolický růst je dlouhodobě 
neudržitelný a nové tržní fundamenty mohou vyprovokovat výraznou korekci. Cenové 
úrovně rozhodně vybízejí k realizaci alespoň části 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.


