



 

• Co přinesl nový report USDA. 
• Na trhu je výrazný nedostatek tvrdé pšenice. 
• Ceny hnojiv ohrožují zisky pro příští sklizeň. 
• Pokračuje růst výrobní inflace. 

 


Kurzy 
komodit a 
měn

cena měrná 
jednotka

Zdroj

Pšenice 274,25 EUR/MT Euronext

Řepka 673,25 EUR/MT Euronext

Kukuřice 5,29 USD/BUS CBOT

Soja 12,32 USD/BUS CBOT

CZK/EUR 25,48 CZK kurzy.cz

USD/EUR 1,162 USD kurzy.cz

Zlato 1519 EUR/unce kurzy.cz

Ropa 72,76 EUR/barel kurzy.cz

www.grainterminal.cz 

Týdenní zpravodaj trhu 
18.10.2021 - 24.10.2021 

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

Minulý týden v úterý 12.10.2021 vyšel nový report USDA. Data naznačují pokles ceny pro sóju, 
neutrálně se jeví u kukuřice a pšenice by měla v příštích týdnech pokračovat v růstu. Nicméně 
stavy zásob všech zemědělských komodit jsou velmi napjaté a ceny budou citlivě reagovat na 
jakékoli negativní klimatické zprávy, které se objeví v příštích měsících.  

Do extrému se dostala situace u tvrdé pšenice, jejíž úroda je velmi špatná a obilné mlýny jsou 
za ní ochotný platit trojnásobek oproti loňsku. Jejím hlavním exportérem je Kanada, která loni 
vyvezla více než 5,8 milionu tun. Letos kanadští farmáři sklidili jen 3,5 milionu tun. Evropské 
výsledky jsou podstatně lepší, ale nestačí na pokrytí domácí poptávky.  
Silná zůstává taky poptávka po potravinářské pšenici a to především z Číny a 
severoevropských zemí. 

Velké otázky pro příští pěstitelskou sezónu vyvolávají také rostoucí ceny hnojiv a dalších 
doplňků, které pěstitelé nezbytně potřebují.   
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Technická analýza zemědělské produkce a cenového vývoje: 

Pšenice: 

Řepka se po krátké výraznější korekci opět otočila k růstu a vymazala téměř všechny ztráty. 
Současný stav zásob, výsledky poslední sklizně a býčí nálada na ropných trzích naznačují, že 
nás čeká pokračování růstového trendu i u této komodity. 

Sója v minulých dnech otestovala technickou úroveň 12 dolarů za bušl, kde došlo ke 
korekčnímu odrazu. Fundamenty ale naznačují potenciál většího poklesu. Další technický 
support je pod hranicí 11 dolarů za bušl. 

Výrobní inflace v ČR zesiluje. Producenti ve svých cenách nadále zohledňují vyšší ceny ropy, 
kovů, dřeva a energií. V meziročním srovnání jsou ceny průmyslových výrobků o 10% výše. 
Vzhledem ke skokovému zdražení surovin o desítky procent je zřejmé, že inflační vlna v 
průmyslu ještě nekulminovala.  
Koruně se zatím nedaří těžit z rozšiřujícího úrokového potenciálu a oslabila k úrovni 25,50 
EUR/CZK. Slabá koruna pomáhá českým exportérům a zvyšuje jejich konkurenceschopnost.  



Pšenice po malé korekci pokračuje ve svém býčím trendu a prosincové kontrakty vytvořily 
nové maximum těsně pod úrovní 280 Eur/Mt. Toto je oblast velmi silné rezistence z 
historického hlediska a dá se očekávat, že zde proběhne konfrontace mezi medvědy a 
býky. Fundamenty ale naznačují, že by měl trh pokračovat v růstu. Pro další vývoj se zde z 
technického hlediska hezky rýsuje harmonický patern AB=CD, který je v grafu zaznačen 
fialově. Ten naznačuje target pod psychologickou úrovní 300 Eur/Mt. Po jeho dosažení se 
dá očekávat výraznější korekce.


Řepka: 
 

Řepka se po korekčním propadu opět otočila k růstu a v podstatě smazala veškeré 
korekční ztráty. Vzhledem k tomu, že se nacházíme v pásmu bez obchodní historie, dá se 
očekávat price action s velkou volatilitou. Fundamenty se přiklánějí k pokračování 
cenového růstu. V příštích týdnech bychom se mohli dočkat otestování psychologické 
hranice 700 Eur/Mt. Je velmi pravděpodobné, že zde budou velcí obchodníci vybírat 
obchodní zisky a dá se očekávat výraznější korekce. 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.


