



 

• Geopolitické napětí mezi Ruskem a Ukrajinou ovlivňuje cenu pšenice a 

kukuřice 
• Ceně řepky hrozí propad. 
• Sója podporována nákupy z Číny. 
• Fed se chystá snižovat kvantitativní uvolňování. 

Kurzy 
komodit a 
měn

cena měrná 
jednotka

Zdroj

Pšenice 281,25 EUR/MT Euronext

Řepka 667,25 EUR/MT Euronext

Kukuřice 6,21 USD/BUS CBOT

Soja 14,03 USD/BUS CBOT

CZK/EUR 24,54 CZK kurzy.cz

USD/EUR 1,133 USD kurzy.cz

Zlato 1627 EUR/unce kurzy.cz

Ropa 76,65 EUR/barel kurzy.cz

www.grainterminal.cz 

Týdenní zpravodaj trhu 
24.01.2022 - 30.01.2022 

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

Obnovené geopolitické napětí na hranicích mezi Ruskem a Ukrajinou a produkční i obchodní 
nejistota, které jsou jeho důsledkem přineslo na trh novou volatilitu. U obou surovin, které jsou 
pro černomořskou oblast klíčové - pšenice a kukuřice, jsme zaznamenali v posledních dnech 
výraznější cenový růst. Eskalace konfliktu by pravděpodobně vážně narušila exportní aktivity v 
černomořských přístavech. V tomto kontextu je nutné zmínit, že černomořští producenti se na 
celosvětové produkci pšenice podílejí ze 30%. 
Kukuřici pomáhá také situace v Argentině, kde jsou výrazné obavy z úrovně kvality místní 
kukuřičné produkce. Analytici odhadují, že pouze 22% bude mít excelentní rating a téměř 37% 
bude v kategorii nízké kvality. O více než 10% snížila odhady na novou kukuřičnou sklizeň také 
Brazílie. Na další cenový růst je kukuřice připravena i z hlediska technické analýzy. Pokud se 
technické indikátory potvrdí, čeká nás u kukuřice v příštích měsících růst minimálně do úrovně 
sedmi dolarů za bušl. 

Poněkud znepokojivá může být situace pro pěstitele řepky. Ta pokračuje v cenovém korekčním 
pohybu a drží nás již jen makrotrendová supportní linie. Vypadá to, že očekávání trhů a dobré 
vyhlídky na novou sklizeň, včetně navýšení osevné plochy, se začínají propisovat do ceny. 
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Technická analýza zemědělské produkce a cenového vývoje: 

Pšenice: 

Cenový růst jsme v minulém týdnu mohli zaznamenat i u sóje. Zde jsou hlavním hnacím 
motorem nákupy ze strany Číny, jejíž poptávka po sóje neustále stoupá. Jen z USA Čína v roce 
2020 importovala necelých 26 miliónů tun sóje. V roce 2021 to bylo už více než 32 miliónů tun. 
Zatím není zřejmé jak se tento trend bude vyvíjet dále. Čína již v loňském roce oznámila, že se 
snaží motivotat místní pěstitele ke zvýšení vlastní produkce. Cenový růst u sóje je ale limitován 
jihoamerickými klimatickými fundamenty. Nové děšťové srážky, které byly hlášeny z Argentiny 
dávají pěstitelům dobré vyhlídky pro novou sklizeň sóje. 

Problémy má také globální logistika a na trhu je nedostatečná nabídka hnojiv a dalších, pro 
pěstitele důležitých, ochranných prostředků. 
Ve Francii se rychle šíří ptačí chřipka. Zlikvidováno by mělo být více než 2,5 miliónů kusů 
drůbeže. 

Fed před několika dny oznámil, že v souvislosti s krocením inflace začne snižovat kvantitativní 
uvolňování a finanční stimuly do ekonomiky. Akciové trhy zareagovaly prudším výprodejem.  



Cena pšenice byla v posledních dnech ovlivněna geopolitickým fundamentem a 
konfliktem mezi Ruskem a Ukrajinou. V této chvíli testujeme důležitou rezistenci v úrovni 
280 Eur/Mt. Pokud by konflikt eskalovat můžeme očekávat další pokračování cenového 
růstu. V případě uklidnění situace můžeme počítat se scénářem pokračování konsolidace 
v pásmu 260 až 280 Eur/Mt. 


Řepka: 

Cenová korekce pokračovala u řepky i v posledních dnech. Z hlediska technické analýzy 
jsme se zastavili na supportu zelené linie. Dá se očekávat, že první otestování bude 
zamítnuto. Otázkou ale zůstává, zda se do ceny na trhu nezačíná propisovat očekávání 
nové sklizně, která by měla díky lepšímu klimatu a zvýšené osevné ploše vytvořit výrazný 
tlak na pokles ceny. Větší korekci se dá předpokládat i z technického hlediska. Trh se 
bude v budoucnu snažit otestovat úroveň dlouholetých supportů 520 Eur/Mt. V kontextu 
loňského vývoje jsme stále na velmi zajímavé cenové úrovni a doporučuje proto zvážit 
výběr alespoň části zisků z loňské úrody. 

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.


