



 

• Ceny obilnin pokračují v růstu díky vysoké mezinárodní poptávce. 
• Blíží se kvartální bilance obilných zásob USDA. 
• Řepka pokračuje v silném býčím trendu. 
• Evropský energetický trh očekává prudké zvýšení cen. 

 


Kurzy 
komodit a 
měn

cena měrná 
jednotka

Zdroj

Pšenice 254,25 EUR/MT Euronext

Řepka 634,75 EUR/MT Euronext

Kukuřice 5,35 USD/BUS CBOT

Soja 12,78 USD/BUS CBOT

CZK/EUR 25,49 CZK kurzy.cz

USD/EUR 1,169 USD kurzy.cz

Zlato 1488 EUR/unce kurzy.cz

Ropa 66,16 EUR/barel kurzy.cz

www.grainterminal.cz 

Týdenní zpravodaj trhu 
27.09.2021 - 03.10.2021 

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

Koncem minulého týdne byl na obilných trzích opět vidět cenový růst. Hlavním důvodem je 
přetrvávající vysoká poptávka. Čína dokonce snížila kvalitativní požadavky, aby mohla 
nakupovat i v oblastech, kde se letos úrodě tolik nedařilo jako např. ve Francii. Objevují se 
rovněž zatím oficiálně nepotvrzené informace, že Rusko zavede nové exportní restriktivní 
opatření, která by měla pomoci snížit současné inflační tlaky v potravinářském sektoru. Ruské 
ministerstvo zemědělsví situaci zatím řeší zvyšováním exportní daně, kde u pšenice došlo k 
dalšímu navýšení z 50,9 na 53,5 dolarů za tunu.  

Další výraznější volatilitu se dá očekávat již koncem tohoto týdne. Ve čtvrtek totiž bude 
zveřejněn kvartální report USDA, který analyzuje celosvětový stav zásob obilnin a 
obchodníkům dá zřetelnější představu o dalším cenovém vývoji. Významnější cenový zvrat se 
ale na trzích očekává až s příchodem sklizně na jižní polokouli. Dobré výsledky se 
předpokládají především v Austrálii. 
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Technická analýza zemědělské produkce a cenového vývoje: 

Pšenice: 

Řepka i nadále pokračuje v silném býčím trendu a od pokoření psychologické hranice 600 Eur/
Mt byla schopna za jediný týden vyrůst o více než 5%. Listopadové kontrakty se v této chvíli 
obchodují za téměř 635 Eur/Mt. Řepce v současném okamžiku pomáhá v růstu především 
situace v palivovém sektoru a stávající vysoké ceny biopaliv. Ropa se opět dostala do 
růstového trendu a obchoduje se v úrovních letošních cenových maxim. Je velmi 
pravděpodobné, že ještě před koncem roku překročí úroveň 70 Eur za barel.  

Velkým ekonomickým tématem letošního podzimu je cena energií. Eurozóna a celá Evropa se 
vedle starostí s nedostatkem surovin a polotovarů potýká také s nedostatkem zemního plynu. 
Hlavním důvodem pro budoucí zdražování je ale snaha vyspělých zemí na čele s Německém o 
přechod k výrobě zelené energie a postupnému snížení závislosti na fosilních palivech. Cena 
elektřiny se na burze PXE pře rokem pohybovala okolo 40 Eur za MWh. V tomto okamžiku se 
obchoduje za více než 110 Eur/MWh. 



Pšenice dokázala v minulém týdnu překonat důležitou rezistenci 250 Eur/Mt a cena téměř 
otestovala letošní maximum poblíž 258 Eur/Mt. Současné tržní fundamenty naznačují 
pokračování růstového trendu. Klíčové v tomto směru budou data z kvartálního reportu 
USDA. Nacházíme se v novém cenovém kanále 250 až 258 Eur/Mt. Pro další vývoj 
doporučujeme sledovat tyto zóny. Pokud bychom uzavřeli týdenní svíci pod 250 Eur, dá 
se počítat s výraznější korekcí. V případě překonání 258 Eur nás čeká pokračování růstu k 
úrovni 280 Eur/Mt.


Řepka: 

Situace na trzích s biopalivy pomáhá řepce k dalšímu cenovému růstu. Fundamenty na 
energetických trzích naznačují pokračování tohoto trendu. V tomto okamžiku je velmi 
obtížné určit konkrétní úrovně dalšího růstu, jelikož se graf nachází ve fázi tzv. “price 
discovery”. Z technického hlediska se dá předpokládat, že v příštích týdnech či měsících 
dojde k cenové korekci a cena se vydá otestovat nově vytvořený silný support na úrovni 
580 Eur/Mt.    

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.


