



 

• Řepka trhá nové cenové rekordy. 
• Austrálie i Argentina zvyšují odhady pro svoji pšeničnou sklizeň. 
• Ceny hnojiv ohrožují produkci obilnin. 
• Co přinese zasedání ČNB? 

 


Kurzy 
komodit a 
měn

cena měrná 
jednotka

Zdroj

Pšenice 279,75 EUR/MT Euronext

Řepka 725,25 EUR/MT Euronext

Kukuřice 5,93 USD/BUS CBOT

Soja 12,97 USD/BUS CBOT

CZK/EUR 25,23 CZK kurzy.cz

USD/EUR 1,129 USD kurzy.cz

Zlato 1587 EUR/unce kurzy.cz

Ropa 63,93 EUR/barel kurzy.cz

www.grainterminal.cz 

Týdenní zpravodaj trhu 
20.12.2021 - 26.12.2021 

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

Řepka je z pohledu cenového růstu v posledních dnech na trzích jasným vítězem. Se startem 
nového týdne dosáhla dalšího historického maxima poblíž úrovně 730 Eur/Mt.   
Vývoj ceny řepky zcela zřetelně ukazuje jaké jsou stavy jejich zásob a nedostatečná nabídka 
oproti poptávce na trhu. Řepka v posledních dnech rostla i přes mírný propad ropného sektoru, 
se kterým ve většině případů koreluje. 

Podstatně hůře se dařilo pšenici. Ta pokračovala ve svém poklesu a dostali jsme se pod 
důležitou úroveň 280 Eur/Mt. Hlavním faktorem, který vytváří tlak na cenu je sklizeň na jižní 
polokouli. Odhady objemů pro novou sklizeň navýšila jak Austrálie tak i Argentina. Vzhledem k 
těmto prognózám a uklidňující se obchodní aktivitě související s blížícím se koncem roku 
můžeme předpokládat, že pokles ceny u pšenice bude i v příštích týdnech pokračovat. 
Rusko umocňuje svou tržní strategii zavádění exportních kvót. Současná exportní daň se zde 
vyšplhala na rekordních 94 dolarů za tunu obilí. Zdá se však, že tyto restrikce nemají 
zásadnější vliv na cenový vývoj na mezinárodních trzích. 
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Technická analýza zemědělské produkce a cenového vývoje: 

Pšenice: 

Analytici se shodují, že klíčovým elementem pro cenotvorbu na trhu je stále Čína. Z dat čínské 
celní zprávy vyplývá, že oproti loňsku Čína v listopadu nakoupila o 36% méně kukuřice a o 7% 
méně pšenice. K navýšení došlo pouze u ječmene. I tyto indície mohou naznačovat další směr 
trendu u zmiňovaných plodin. 
Dalším palčivým tématem je pro pěstitele i nadále nedostatek a rostoucí ceny hnojiv. Pokud se 
situace do ledna nezlepší, mohlo by to mít pro příští sezónu na trh neblahý vliv v podobě 
poklesu celosvětové obilné produkce. 

Rada ČNB by měla během zasedání tento týden představit další kroky své měnové politiky. 
Dobré zprávy přicházejí z automobilového průmyslu, kde se výroba po 4 měsících opět dostala 
nad hranici 100tis. vozů měsíčně. Také koruna se vrací k silnějším úrovním a včera byla těsně 
nad hranicí 25,20 EUR/CZK. 
Současná atmosféra nejistoty napomáhá také zlatu, které se po měsíční konsolidaci vydalo k 
růstu a trend bude velmi pravděpodobně pokračovat. 



Poslední vývoj na trhu s pšenicí pěstitele příliš nepotěší. Trhu se nepodařilo uhájit modrou 
trendovou linii a v současné chvíli jsem již poměrně rozhodně uzavřeli pod ní. Zároveň 
jsme se propadli pod důležitou rezistenci 280 Eur/Mt. Pokud se na trhu neobjeví zásadní 
fundamentální změny, je nutné počítat s pokračováním cenového poklesu a v příštích 
týdnech velmi pravděpodobně otestujem pásmo 250 - 260 Eur/Mt. 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 je oproti pšenici ve zcela opačné situaci a v posledních dnech vytvořila nové 
historické maximum. Řepka se z hlediska vývoje ceny chová velmi technicky. Po dosažení 
maxima na 720 Eur/Mt otestovala psychologickou úroveň 700 Eur/Mt, kterou potvrdila jako 
support a vysala se k růstu do nových neprobádaných úrovní. V příštích dnech se dá 
očekávat pokračování růstu do oblasti 740 - 750 Eur/Mt. Pro medvědí scénář je vhodné 
sledovat zelenou supportní linii, ta by nás v případě korekce měla podržet.  

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.


