



 

• Co přinesl nový report USDA? 
• Pšenice naznačuje další pokles ceny. 
• Řepka prošla korekcí bez výrazného fundamentu. 
• Evropané snášejí inflaci lépe než v USA. 

 


Kurzy 
komodit a 
měn

cena měrná 
jednotka

Zdroj

Pšenice 265,75 EUR/MT Euronext

Řepka 712,25 EUR/MT Euronext

Kukuřice 5,92 USD/BUS CBOT

Soja 13,57 USD/BUS CBOT

CZK/EUR 24,42 CZK kurzy.cz

USD/EUR 1,139 USD kurzy.cz

Zlato 1593 EUR/unce kurzy.cz

Ropa 77,12 EUR/barel kurzy.cz

www.grainterminal.cz 

Týdenní zpravodaj trhu 
17.01.2022 - 23.01.2022 

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

Zveřejnění prvního reportu USDA pro rok 2022 bylo hlavní událostí minulého týdne a na trhy 
přineslo novou dávku volatility a trendových pohybů.  
 V kontextu zveřejněných dat se dá pro námi sledované komodity očekávat v příštích týdnech 
následující cenový vývoj: 

U pšenice obchodníci očekávají cenový pokles. Je možné říci, že australská a argentinská 
úroda je již v současné ceně zohledněná. Fundament, který momentálně vytváří tlak na cenu, 
je navýšení osevné plochy pšenice v USA. Zdejší úroda by mohla vrátit ceny na snesitelnější 
úrovně pro spotřebitele. 
V ruských přístavech se exportní daň vyšplhala již na téměř 100 dolarů za tunu obilí. 

O něco lépe je v reportu USDA hodnocena kukuřice, jejíž cena by měla dle analytiků mírně 
klesat, případně se udržet na současných cenových hladinách. Do Argentiny dorazily dlouho 
očekávané deště, které by měly snížit současný vodní deficit a zlepšit vyhlídky pro novou 
kukuřičnou sklizeň. Nejistota ohledně nového osevu kukuřice je cítit v USA, kde se farmáři 
poohlížejí po pěstitelských alternativách  v návaznosti na zdražení hnojiv. 
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Technická analýza zemědělské produkce a cenového vývoje: 

Pšenice: 

Nejlépe pro pěstitele v reportu USDA dopadla sója, jejíž cena by měla v příštích týdnech mírně 
růst. Jedním z klíčových faktorů je současný stav celosvětových zásob sóje, kterou report snížil 
téměř o 5% v návaznosti na výsledky sójové produkce v Brazílii a Argentině.  

Významný korekční propad jsme mohli vidět také u řepky. V tomto případě ale není možné 
hovořit o zásadní změně tržních fundamentů, spíše se jednalo o uzavírání významných 
obchodních pozic. Tržní zajímavostí je, že se Malajsie snaží vyrábět bionaftu se 40% obsahem 
palmového oleje. V růstovém trendu je i trh s ropou a proto se podobný vývoj dá očekávat i u 
olejnin. 

Inflace má, zdá se, negativnější dopad na trhy ve Spojených státech než na situaci v eurozóně. 
V prosinci v USA prudce poklesl maloobchodní prodej. To v eurozóně paradoxně poslední čísla 
překvapila poitivně a HDP roste.  
Stabilizaci situace naznačuje i vývoj na zlatě, které se po pokusu o průraz ustálilo a konsoliduje 
v oblasti okolo 1600 Eur za trojskou unci. 



Pšenice v posledních dnech pokračovala ve svém cenovém poklesu. Současný vývoj není 
z hlediska technické analýzy příliš překvapivý. Po té co jsme nedokázali udržet modrou 
trendovou linii ani silný support 280 Eur/Mt, bylo zřejmé, že nás čeká návrat do úrovně 
250 - 260 Eur/Mt a zde se rozhodne o dalším pokračování cenového vývoje. Nastínit si 
možný vývoj do budoucna je v tomto okamžiku relativně snadné. Nejpravděpodobněji se 
pro příští týdny jeví konsolidace v pásmu 250 - 280 Eur/Mt. Pokud bychom se nedokázali 
udržet nad 250 Eur/Mt, čeká nás pokračování poklesu do úrovně 230 - 240 Eur/Mt. V 
případě překonání rezistence 280 Eur/Mt se nám otevírá cesta pro růst.


Řepka: 

Po prudkém růstu z posledních týdnů jsme se i u řepky dočkali výraznější korekce a 
dostali se zpět do cenového kanálu 680 - 720 Eur/Mt. V tomto pásmu bude velmi 
pravděpodobně probíhat delší cenová konsolidace a vyčkávání na nové tržní fundamenty, 
které rozhodnou o dalším směru pohybu. Řepka má oproti pšenici stále technicky navrch - 
dokázala se doposud udržet nad supportní linií dlouhodobého trendu, která je v grafu 
vyznačena zelenou linií. Pokud bychom se dostali pod 680 Eur/Mt a následně pod zelenou 
linii, dá se očekávat zásadní změnu tržních nálad a výraznější korekci. 

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.


