



 

• Report USDA opět rozhýbal trhy. 
• Pšenice naznačuje změnu cenového makrotrendu. 
• Řepka je opět na novém historickém maximu. 
• Blíží se nové zasedání Fedu. 

 


Kurzy 
komodit a 
měn

cena měrná 
jednotka

Zdroj

Pšenice 286,25 EUR/MT Euronext

Řepka 718,25 EUR/MT Euronext

Kukuřice 5,85 USD/BUS CBOT

Soja 12,46 USD/BUS CBOT

CZK/EUR 25,41 CZK kurzy.cz

USD/EUR 1,129 USD kurzy.cz

Zlato 1581 EUR/unce kurzy.cz

Ropa 65,99 EUR/barel kurzy.cz

www.grainterminal.cz 

Týdenní zpravodaj trhu 
13.12.2021 - 19.12.2021 

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 posledních dnech jsme na trzích zaznamenali výrazné cenové pohyby, které byly způsobeny 
jak novými klimatickými fundamenty, tak odhady zásob, které byly zveřejněny minulý čtvrtek v 
novém reportu USDA.  
Data reportu naznačují cenový cenový pokles u pšenice a sóje, kde je stav zásob vyšší než 
byla očekávání obchodníků. Růst ceny se dá dle reportu očekávat u kukuřice, která očekávání 
trhu nesplnila a její zásoby jsou oproti předchozím prognózám nižší. 

Silný cenový růst na trhu s pšenicí, kterého jsme byli v posledních měsících svědky, se zdá být 
v kontextu zveřejněných informací u konce. Nejedná se ale pouze o důsledek dat z reportu 
USDA. Austrálie navýšila odhady objemu nové sklizně a vzhledem k tomu, že je již téměř 70% 
úrody sklizeno, nemělo by dojít k další významnější revizi. Zatím stále není jasné, jak velký 
podíl z úrody bude určen pouze jako krmivo.  
Z dalších významných pšeničných regionů jsou hlášeny velmi pozitivní klimatické zprávy. 
Dešťové srážky, které by měly zlepšit výsledky příští sklizně jsou hlášeny jak z černomořské 
oblasti, tak i ze severoamerického kontinentu. 
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Technická analýza zemědělské produkce a cenového vývoje: 

Pšenice: 

Zcela opačná je situace u řepky, jejíž cena po prudké korekci opět významně rostla a únorové 
kontrakty jsou na nových historických maximech. Důvodů pro růst je několik.  
Došlo k uklidnění panických emocí trhu, které byly spojeny s objevem nové varianty Covid-19. 
V tomto kontextu můžeme sledovat i cenový odraz na ropných trzích, které s olejninami silně 
korelují. Dalším důvodem je samozřejmě současný stav zásob, který není v souvislosti s 
výsledky poslední sklizně příliš povzbudivý. Zásoby řepky v Evropě i Kanadě jsou stále v 
kritických číslech a nedokáží uspokojit poptávkovou stranu. 
Velká poptávka je v posledních dnech také po kukuřici. Ta zaznamenala v minulém týdnu 
rekordní nákupní objem ze strany Mexika a nezanedbatelné jsou také nákupy Číny. 

ČNB se opět dostala pod tlak pro-inflačních faktorů a listopadová šestiprocentní inflace je 
výrazným argumentem pro další růst úrokových sazeb. Analytici očekávají, že do začátku 
nového roku se dostane nad 7%. 
Eurodolar v současném okamžiku stagnuje pod úrovní 1,13 a další vývoj bude spojen s 
výsledky zasedání Fedu naplánovaného na tento týden. 



Pšenice se v posledních dnech vydala otestovat modrou makrotrendovou linii, která nás v 
této chvíli podržela a došlo zde k mírném odrazu ceny. Pokud bychom uzavřeli cenově 
pod její úrovní, je nutné počítat s prudkou korekcí do oblasti 250 - 260 Eur/Mt. Současné 
fundamentální zprávy, které zmiňujeme v informační části reportu, naznačují, že je 
takovýto scénář velmi pravděpodobný. Pro pokračování růstu je nutné překonat současné 
maximum na úrovni 310 Eur/Mt. Tento vývoj je ale za současné situace velmi 
nepravděpodobný. Doporučujeme proto konzervovat alespoň část dosažených zisků.


Řepka: 

Řepka nám v posledních dnech dala velmi zřetelné indície pro další cenový vývoj. Po 
prudkém propadu z minulého týdne, který otestoval důležitou zelenou makrotrendovou 
linii, došlo k odrazu a trh v posledních dnech překonal poslední dosažený vrchol okolo 
úrovně 710 Eur/Mt. Současné fundamenty napovídají, že by růstová aktivita měla i v 
příštích týdnech pokračovat. Odhadovat míru růstu je v této chvíli velmi obtížné, jelikož se 
z hlediska TA nacházíme v neprobádané oblasti. Ačkoli je situace pro pěstitele 
optimistická, je dobré zmínit i medvědí scénář. Pokud bychom uzavřeli týden zpět pod 
úrovní 710 Eur/Mt, je nutné počítat s další korekcí a retestem zelené trendové linie. Tato 
varianta je, ale v současné situaci méně pravděpodobná. 

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.


