



 

• Trhy jsou pod vlivem současné geopolitické situace. 
• Cena kukuřice roste i přes dostatečnou nabídku. 
• Sója reagovala na schůzku mezi USA a Čínou. 
• Zlato je opět v hledáčku investorů. 

 


Kurzy 
komodit a 
měn

cena měrná 
jednotka

Zdroj

Pšenice 294,25 EUR/MT Euronext

Řepka 707,25 EUR/MT Euronext

Kukuřice 5,77 USD/BUS CBOT

Soja 12,57 USD/BUS CBOT

CZK/EUR 25,21 CZK kurzy.cz

USD/EUR 1,138 USD kurzy.cz

Zlato 1641 EUR/unce kurzy.cz

Ropa 72,85 EUR/barel kurzy.cz

www.grainterminal.cz 

Týdenní zpravodaj trhu 
15.11.2021 - 21.11.2021 

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

Pohyby na trzích jsou v současném okamžiku ovlivňovány především geopolitickou situací. 
Napětí na hranicích mezi Ukrajinou a Ruskem posilují dolar a v konečném důsledku 
napomáhají konkurenceschopnosti evropských prodejců.  

Pšenice po korekci z minulého týdne opět pokračovala v cenovém růstu. Ta byla zapříčiněna 
především blížící se expirací prosincových kontraktů a vybíráním obchodních zisků. Cena 
březnových kontraktů konsoliduje mezi 290 a 300 Eut/Mt a s největší pravděpodobností 
otestuje psychologickou úroveň 300 Eur/Mt.  

Na trhu je znát velmi silná poptávka po kukuřici, která i přes dostatečnou nabídku cenově roste. 
Důvodem je především silný zájem kupujících z řad chovatelů dobytka. Kukuřice je pro ně 
vhodnou alternativou a dokáže v krmných směsích nahradit pšenici.  

Cena řepky v posledních dnech dosáhla nového celosvětového maxima. Důvodů je 
samozřejmě více, ale jako hlavní se jeví letošní katastrofické výsledky sklizně na evropském 
kontinentě i v Kanadě. O situaci jsme psali již v minulých reportech. 
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Technická analýza zemědělské produkce a cenového vývoje: 

Pšenice: 



Cena pšenice po korekci z minulého týdne opět pokračovala v růstu a v současné chvíli 
konsoliduje pod psychologickou hranicí 300 Eur/Mt. Je velmi pravděpodobné, že ji trh v 

Růst ceny sóje byl podpořen schůzkou amerických a čínských vládních představitelů a očekává 
se od ní opětovné zlepšení obchodních vztahů mezi oběma zeměmi. Sóje pomáhají také 
vysoké ceny rostlinných olejů a prudký růst ceny sójové moučky na trhu.  

Do cen obilnin se samozřejmě promítá také všeobecná ekonomická situace a současná inflace, 
která je vidět na cenách napříč všemi sektory.  
Z průmyslových odvětví v Evropě v této chvíli nejvíce trpí výroba automobilů, která byla a je 
decimována nedostatkem polovodičů. Výrazné problémy s produkcí hlásí více než 90% firem v 
eurozóně. 

Vlna inflačního strachu, která provází současný vývoj na evropských i amerických trzích 
posiluje u investorů pozici zlata. To v posledních týdnech výrazně roste a pomalu se přibližuje 
ke svému loňskému maximu. 



brzké době otestuje. Další vývoj bude ve znamení fundamentů blížící se sklizně na jižní 
polokouli. Současný parabolický růst je ale potřeba bedlivě sledovat, jelikož může 
následovat výrazná korekce. Proto je vhodné konzerovat alespoň část zisků z letošní 
úrody.


Řepka: 

Parabola je patrná také na grafu řepky, která se v posledních dnech dostala na nová 
rekordní maxima. Zatím dochází k jejímu zintenzivňování a fundamenty na trzích 
naznačují pokračování cenového růstu. Řepka by z technického hlediska mohla v příštích 
týdnech otestovat úroveň 750 Eur/Mt. Doporučujeme sledovat modrou supportní 
trendovou linii. Pokud bychom uzavřeli cenu na týdenním grafu pod ní, dá se očekávat 
výraznější korekční pohyb směrem dolů.   

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.


