



 

• Pšenice je na novém cenovém maximu. 
• Řepka reagovala na propad ropných trhů. 
• Další růst ceny sóje ohrožuje snížená poptávka. 
• Současné ekonomické klima posiluje pozici dolaru. 

 


Kurzy 
komodit a 
měn

cena měrná 
jednotka

Zdroj

Pšenice 306,25 EUR/MT Euronext

Řepka 692,75 EUR/MT Euronext

Kukuřice 5,73 USD/BUS CBOT

Soja 12,71 USD/BUS CBOT

CZK/EUR 25,45 CZK kurzy.cz

USD/EUR 1,126 USD kurzy.cz

Zlato 1612 EUR/unce kurzy.cz

Ropa 70,08 EUR/barel kurzy.cz

www.grainterminal.cz 
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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

V minulém týdnu jsme na trzích opět zaznamenali výrazné cenové pohyby. Pšenice se po 
krátké konsolidaci dostala na evropské burze Euronext na nová maxima. Jak už jsme v 
minulosti upozorňovali, další vývoj pšeničné ceny je spjatý s fundamenty australské sklizně. V 
současném okamžiku mají trhy obavu z kvality této sklizně a na zprávu reagovaly dalším 
cenovým růstem. Pšenice překonala psychologickou uroveň 300 Eur/Mt a dostala se do další 
fáze parabolického pohybu. Situace na trhu s pšenicí je samozřejmě komplexnější a vliv na 
cenu mají i další faktory. Například Kanada kvůli záplavám v současné chvíli bojuje s 
logistickými problémy a nezanedbatelné je i přetrvávající geopolitické napětí mezi Ruskem a 
Ukrajinou. Rusko opět zvýšilo exportní daň, která je nyní už 78,3 dolarů na tunu pšenice. 

Řepka se oproti pšenici vydala do korekční fáze a z hlediska obchodních pozic můžeme pohyb 
přisuzovat vybírání zisků. Analytici se ale shodují, že hlavním důvodem cenového propadu je 
situace na ropných trzích, které taktéž zaznamenaly pokles. Ve společnosti opět začíná 
narůstat strach z nového šíření nákazy Covid-19 a potenciálního opětovného přibrždění 
ekonomické aktivity.  
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Technická analýza zemědělské produkce a cenového vývoje: 

Pšenice: 

Trh se sójou nám v současném okamžiku dává smíšené signály. Bylo zaznamenáno výrazné 
snížení poptávky z čínské strany. Jen pro ilustraci - Čína nakoupila v říjnu 2020 přibližně 3,5Mt 
sóje. V letošním roce jsou říjnové nákupy na úrovni 0,775 Mt. Zprávy z Brazílie naznačují u sóje 
pro příští jaro rekordní sklizeň. Je tedy otázkou, zda je současný cenový růst u této komodity 
udržitelný. 

Nejistota na světových trzích se promíná i do měnového sektoru. Dolar si i nadále upevňuje 
svoji pozici a v současném okamžiku už se dostal pod úroveň 1,3 vůči euru. V kontextu 
celosvětové ekonomické situace nám tento trend naznačuje, že velcí investoři se připravují na 
výraznější tržní propad, opouštějí své investiční pozice a stahují se do hotovosti.  
Pozici dolaru posílilo i znovujmenování Jerome Powella do vedení Fedu prezidentem Joe 
Bidenem. 
Oslabené euro zlepšuje v této situaci pozici evropských exportérů. 



Pšenice se znovu vydala k pokračování růstového trendu a pokořila další milník, kterým 
byla psychologická hranice 300 Eur/Mt. Hlavním motorem růstu byly fundamentální 
zprávy z Austrálie, kde panují výrazné obavy ohledně kvality nové sklizně. V tomto 
okamžiku trend sílí a nebylo by překvapením, kdyby se cena v příštích týdnech vyšplhala 
až k úrovni 350 Eur/Mt. Pro další vývoj doporučujeme sledovat zelenou trendovou linii. 
Pokud bychom uzavřeli pod ní, mohlo by dojít k výraznější cenové korekci.


Řepka: 

U řepky je možné hovořit o nové fázi cyklu. Na grafu jsme zcela zřejmě uzavřeli pod 
modrou trendovou linií a v nejbližších týdnech je nutné počítat s další korekcí a volatilní 
konsolidací. Do grafu se promítá současný strach z dalšího ekonomického přibrždění. 
Zcela zásadní bude v tomto okamžiku udržet se nad dlouhodobou zelenou supportní linií. 
Pokud by se cena propadla pod ní, je nutné počítat s výraznější prodejní panikou. Za 
současného stavu doporučujeme zajistit si alespoň částečné zisky vytvořené dosavadním 
růstem. 

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.


