



 

• Strach z čínské realitní krize ovlivňuje situaci napříč trhy. 
• Kukuřičná sklizeň v Evropě i Severní Americe je v plném proudu. Očekávají 

se dobré výsledky. 
• Řepka otestovala psychologickou hranici 600 Eur/Mt. 
• Strach investorů posiluje dolar. 

Kurzy 
komodit a 
měn

cena měrná 
jednotka

Zdroj

Pšenice 239,25 EUR/MT Euronext

Řepka 575,75 EUR/MT Euronext

Kukuřice 5,22 USD/BUS CBOT

Soja 12,62 USD/BUS CBOT

CZK/EUR 25,47 CZK kurzy.cz

USD/EUR 1,173 USD kurzy.cz

Zlato 1505 EUR/unce kurzy.cz

Ropa 63,52 EUR/barel kurzy.cz
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Pavlína Mangová  - technická podpora  
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Hlavním ekonomickým tématem nového týdne jsou problémy největšího čínského developera 
Evergrande. Firma se nachází na hraně bankrotu a ekonomové se obávají, že by její krach 
mohl odstartovat novou globální ekonomickou krizi. Tato situace ovlivňuje náladu napříč trhy a 
nevyhnula se ani zemědělským komoditám, kde byl v posledních dnech zaznamenán paušální 
pokles cen. 
Nejlépe si na trhu v tomto kontextu vede pšenice, jejíž nabídka je po nepříliš úspěšné sezóně 
značně omezená. Zdá se, že reakce trhu na data reportu USDA ohledně nadějné australské 
sklizně měla jen krátkodobý efekt. Veškeré cenové ztráty, které pšenice v minulém týdnu 
zaznamenala, byly v posledních dnech již plně smazány a cena se vrátila do srpnových úrovní. 

Kukuřičná sklizeň ve Francii, USA i Kanadě je v plném proudu a pěstitelé očekávají relativně 
dobré výsledky. Dá se proto očekávat tlak trhu na její cenu. Situaci podporují i fakta, o kterých 
jsme se zmiňovali již v minulém týdnu. Vyjímečná sklizeň je hlášena z Ukrajiny a Čína jako 
největší kukuřičný importér sama letos očekává rekordní kukuřičnou sklizeň v domácích 
podmínkách. 
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Technická analýza zemědělské produkce a cenového vývoje: 

Pšenice: 

Velký milník zaznamenala na evropské burze Euronext řepka. Ta v minulých dnech dosáhla 
svého nového maxima a otestovala novou psychologickou hranici 600 Eur/Mt. Situace je to do 
značné míry očekávaná. Evropa se potýká s nedostatkem zásob řepky, které nejsou schopny 
uspokojit současnou poptávku a velmi neuspokojivá byla také sklizeň v Kanadě. Analytici 
očekávají, že by ve Francii mohlo pro novou sezónu dojít k navýšení osevné plochy řepky až o 
20%. Dá se očekávat, že na situaci budou reagovat i kanadští pěstitelé. 

Současná tržní nálada a rostoucí obavy dávají investorům podněty k ochraně svých aktiv a 
velcí hráči začínají alokovat svůj kapitál. Primárním nástrojem je v tomto případě samozřejmě 
americký dolar. Dolarový index v posledních dnech výrazně posiloval. To je samozřejmě 
negativní zpráva pro americké pěstitele, kterým se na mezinárodní scéně snižuje 
konkurenceschopnost.  
Za bezpečný přístav investoři nepovažují ani zlato. To v posledních dnech znovu otestovalo 
support na 1500 eurech za trojskou unci a dá se očekávat další pokles jeho ceny. 



Pšenice se po krátkém propadu pod support na 240 Eur/Mt vrátila do konsolidačního 
kanálu, ve kterém se pohybovala v letních měsících. Vypadá to, že reakce trhu na data 
reportu USDA ohledně nadějné australské sklizně měla jen krátkodobý efekt. Veškeré 
cenové ztráty, které pšenice v minulém týdnu zaznamenala, byly v posledních dnech již 
plně smazány a současná mírná korekce se dá jednoznačně spojit s tržní reakcí na čínské 
problémy. V příštích dnech se jako nejpravděpodobnější scénář zdá být otestování 
rezistence na úrovni 250 Eur/Mt. V případě jejího překonání můžeme očekávat 
pokračování současného silného makrotrendu a cenový růst.


Řepka: 
 

Řepka dosáhla dalšího cenového milníku a otestovala psychologickou úroveň 600 Eur/Mt. 
Listopadové kontrakty se krátce ocitly dokonce na úrovni 603 Eur/Mt. Současná mírná 
korekce se dá oficiálně vysvětlit tržní panikou spojenou s Čínou, nicméně v případě takto 
zásadní cenové úrovně se dala očekávat přirozeně. Pro další cenový vývoj doporučujeme 
sledovat reakce v hraničních úrovních nového cenového kanálu 580 až 600 Eur/Mt. V 
příštích týdnech se jako nejpravděpodobnější scénář jeví konsolidace v tomto pásmu.  

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.


