



 

• Pšenice v nové tržní situaci po pátečním reportu USDA. 
• Ukrajina zaznamenala rekordní sklizeň kukuřice. 
• Podpoří situace na ropných trzích růst ceny řepky? 
• ECB chce snížit pomoc z programu PEPP. 

 


Kurzy 
komodit a 
měn

cena měrná 
jednotka

Zdroj

Pšenice 239,25 EUR/MT Euronext

Řepka 575,75 EUR/MT Euronext

Kukuřice 5,15 USD/BUS CBOT

Soja 12,89 USD/BUS CBOT

CZK/EUR 25,36 CZK kurzy.cz

USD/EUR 1,181 USD kurzy.cz

Zlato 1516 EUR/unce kurzy.cz

Ropa 62,68 EUR/barel kurzy.cz

www.grainterminal.cz 

Týdenní zpravodaj trhu 
13.09.2021 - 19.09.2021 

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 pátek 10.9.2021 byl zveřejněn nový report USDA a trhy na něj začínají postupně reagovat. 
Do ceny na trhu s pšenicí se již začíná promítat situace pěstitelů na jižní polokouli. USDA 
navýšil potenciální výsledky pšeničné sklizně na australském kontinentě a také v Argentině. 
Došlo také k navýšení odhadů globálních světových pšeničných zásob. Pšenice na zprávy 
reagovala mírným poklesem ceny, který ovšem způsobil propad pod důležitý support. 
Podrobněji je situace rozebrána v technické analýze. 

Medvědí signály trhu vysílá také kukuřice. Rekordní produkce byla zaznamenána na Ukrajině a 
stav zásob revidovaly směrem nahoru také USA. Zde farmářům na konci sezóny pomohly 
výsledky zlepšit dlouho očekávané srážky. Kukuřice na burze CBOT v minulém týdnu dokonce 
otestovala roční support na úrovni 500 dolarů za bušl.  
Situace se v tomto sektoru může ještě vyostřit. Ukrajinská kukuřice je značně závislá na čínské 
poptávce. Čína ovšem letos sama hlásí rekordní kukuřičnou sklizeň a v tomto okamžiku není 
jasné jak výrazná bude její poptávka na mezinárodních trzích. U kukuřice se proto nabízí 
scénář dalšího cenového poklesu. 
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Technická analýza zemědělské produkce a cenového vývoje: 

Pšenice: 

Relativně stabilní je situace na trhu s řepkou. Zdá se že nedostatek řepky na evropském trhu i 
špatné výsledky sklizně v Kanadě se již do cenového grafu promítly. Řepka si dokázala udržet 
současnou cenovou hladinu a pokračuje v konsolidaci. Výrazné signály pro další vývoj nejsou 
zřejmé ani u dalších olejnin. U sóje došlo k drobnému navýšení výsledků oproti minulému 
měsíci v USA. 
Jediným výraznějším býčím signálem pro olejniny je situace na trhu s ropou. Ta v současné 
chvíli na americkém trhu testuje rezistenci 70 dolarů za barel a mohlo by tak pomoci i sektoru s 
biopalivy.   
Nová inflační čísla v ČR zřejmě přinesou další zrychlení růstu cen. Hlavním tahounem cen jsou 
v současné době rostoucí ceny nemovitostí a zdražování v restauracích. V průběhu podzimu by 
se k tomuto trendu měly přidat i zdražující energie. Dá se předpokládat, že ČNB bude do konce 
roku pokračovat ve zvyšování úrokových sazeb.  
ECB zvažuje útlum pandemického programu PEPP a snížní nákupu dluhopisů. 
Zlato zaznamenalo mírný pokles, ale i nadále se dokázalo udržet nad úrovní 1500 Eur za 
trojskou unci.  



Páteční report USDA a tržní reakce na zveřejněná data vytvořila na grafu novou situaci. 
Pšenice se po měsíci konsolidace nedokázala udržet v cenovém kanále a uzavřela pod 
úrovní 240 Eur/Mt. Pokud se trhu nepodaří velmi rychle vrátit zpět do konsolidačního 
kanálu, dá se očekávat hlubší korekce. Klíčová bude v takovéto situaci reakce v pásmu 
220 - 230 Eur/Mt. První silnější support máme na grafu již na úrovni 234 Eur/Mt. V této 
chvíli je nejpravděpodobnější další korekční pohyb směrem dolů.


Řepka: 

Nic zásadního nepřinesl nový report USDA na trh s olejninami. Řepka v posledních dnech 
dokázala vytvořit nové cenové maximum. Trh ale cenu vrátil zpět pod důležitou rezistenci 
a nemůžeme tak v dané situaci hovořit o úspěšném překonání konsolidačního pásma. 
Spíše by se dalo hovořit o jeho rozšíření. V kontextu tržních fundamentů se dá jen těžko 
očekávat výraznější cenový pokles. Jako pravděpodobné se jeví snahy trhu o postupné 
otestování urovně 600 Eur/Mt a následná korekce. 

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.


