



 

• Cenové napětí na trzích je takřka hmatatelné. 
• Sklizeň kukuřice se opožďuje. 
• Ceny sladovnického ječmene jsou na úrovních z roku 2008. 
• Působení inflace je vidět na většině komodit. 

 


Kurzy 
komodit a 
měn

cena měrná 
jednotka

Zdroj

Pšenice 268,25 EUR/MT Euronext

Řepka 650,25 EUR/MT Euronext

Kukuřice 5,32 USD/BUS CBOT

Soja 12,28 USD/BUS CBOT

CZK/EUR 25,41 CZK kurzy.cz

USD/EUR 1,156 USD kurzy.cz

Zlato 1522 EUR/unce kurzy.cz

Ropa 72,66 EUR/barel kurzy.cz

www.grainterminal.cz 

Týdenní zpravodaj trhu 
11.10.2021 - 17.10.2021 

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

Konec minulého týdne byl ve znamení smíšených tržních signálů. Pšenice si udržela dosažené 
cenové úrovně, kukuřice posilovala a na řepce jsme zaznamenali první výraznější korekci za 
poslední tři měsíce. Obecně na trzích vládne poměrně napjatá nálada a to nejen v segmentu 
zemědělství.  
Cenový růst kukuřice je podporován především opožděním sklizně ve Francii, na Ukrajině i v 
Číně. Rostoucí ceny energií navíc prodražují náklady na sušení sklizené úrody.  
Export pšenice z EU je i nadále velmi dynamický a to i přes určité pochybnosti trhu spojené s 
kvalitou současné produkce. Hlavním důvodem je samozřejmě vůči dolaru oslabené euro, 
které zvyšuje konkurenceschopnost evropských producentů. 
Současný korekční pohyb u řepky, zdá se, nemá výraznější fundamentální opodstatnění. Spíše 
se dá hovořit o přirozené reakci trhu na předchozí parabolický růst a je velmi pravděpodobné, 
že se v příštích týdnech u řepky dočkáme zvýšené cenové volatility. 
Další výraznější cenový pohyb by mohl přinést nový report USDA, který bude zveřejněn v úterý 
12.10.2021. 
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Technická analýza zemědělské produkce a cenového vývoje: 

Pšenice: 

Navzdory stoupající ceně rostlinných olejů a ropy sója pokračuje již třetí měsíc v pozvolném 
medvědím trendu a velmi pravděpodobně otestuje cenovou úroveň 12 dolarů za bušl, což je 
hodnota, kterou jsme na burze viděli naposledy v listopadu 2020. 
Velmi napjatá je situace na trhu se sladovnických ječmenem, který se obchoduje již okolo 300 
eur za tunu, což je hodnota viděna naposledy v roce 2008. Hlavní evropští producenti, kterými 
jsou Francie a Německo jako důvod uvádějí nedostatečnou úrodu i horší kvalitu sklizené 
produkce. Dalším důvodem je vysoká poptávka po ječmenu ze strany Číny. 

Všeobecnou situaci na trhu velmi dobře demostruje cena Ovsa, která za posledních šest 
měsíců vyrostla na dvojnásobek a na burze CBOT se obchoduje za téměř 7 dolarů za bušl. I 
zde je samozřejmě možné hovořit o horší úrodě na severoamerickém kontinentě, ale spíše se 
jedná o všudypřítomný inflační tlak. Americký Fed stále váhá s výraznějšími opatřeními a 
zvyšováním úrokových sazeb. Mnohem radikálněji se v tomto ohledu chová ČNB, která již ke 
zvyšování sazeb přistoupila. 



Po prudkém růstu z předchozích týdnů se pšenice zastavila v oblasti 270 Eur/Mt. Pásmo 
270 až 280 Eur/Mt je historicky oblast velmi silné rezistence a do vyšší úrovně jsme se v 
minulosti podívali jen v roce 2007, kdy se cena pšenice na krátký okamžik dostala až ke 
300 Eur/Mt. Další směr pohybu bude nepochybně spojen s novými daty, zveřejněnými v 
úterním reportu USDA. Z technického hlediska se jako nejpravděpodobnější scénář jeví 
otestování rezistence na úrovni 280 Eur/Mt a následná korekce spojená s konsolidační 
fází. Jako přirozený target pro korekční pohyb je úroveň předchozího maxima okolo 260 
Eur/Mt. 


Řepka: 
 

Řepka se po prudkém parabolickém růstu dočkala první výraznější korekce a otestovala 
úroveň předchozího maxima 650 Eur/Mt. V příštích týdnech je možné očekávat zvýšenou 
cenovou volatilitu a případné otestování psychologické úrovně 600 Eur/Mt. Ještě předtím 
by se ale trh mohl vydat otestovat další kulatou úroveň, kterou je 700 Eur/Mt. Pro 
zachování současného trendu bude klíčové udržet se nad zelenou supportní trendovou 
linií.  

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.


