



 

• Trhy v posledních dnech zasáhl plošný propad. 
• Vývoj na trhu s ropou se promítá do cen olejnin. 
• Austrálie hlásí rekordní sklizeň pšenice. 
• Ceny průmyslových vstupů se šplhají na nová maxima. 

 


Kurzy 
komodit a 
měn

cena měrná 
jednotka

Zdroj

Pšenice 297,25 EUR/MT Euronext

Řepka 661,75 EUR/MT Euronext

Kukuřice 5,81 USD/BUS CBOT

Soja 12,36 USD/BUS CBOT

CZK/EUR 25,59 CZK kurzy.cz

USD/EUR 1,131 USD kurzy.cz

Zlato 1586 EUR/unce kurzy.cz

Ropa 63,61 EUR/barel kurzy.cz

www.grainterminal.cz 

Týdenní zpravodaj trhu 
29.11.2021 - 05.12.2021 

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

Poslední dny byly na trzích velmi volatilní. Nervozita spojená s objevem nové mutace 
koronaviru byla vidět na celém spektru tržních položek - počínaje akciemi a konče 
zemědělskými komoditami.  

V našem segmentu byly nejvýrazněji zasaženy olejniny resp. řepka. Zde se opět ukázala silná 
vazba na ropný trh, který se za poslední měsíc propadl o více než 20%. Reakce u olejnin byla 
o něco méně dramatická, nicméně desetiprocentní cenový propad u řepky pěstitele určitě 
nepotěšil. Strach ze snížení poptávky po biopalivech je zcela zřejmě viditelný.  

Výraznou korekci ceny zaznamenala také pšenice. Ta byla podpořena zprávami z Austrálie, 
která očekává rekordní objemy pro současnou sklizeň.  Výrazné deště, které australským 
farmářům komplikovaly závěrečnou část sezóny rozhodně pomohly úrodě pšenice co se týče 
kvantity. Zároveň ale v tomto kontextu přetrvává strach z kvality současné produkce, kterou by 
vlhké podmínky mohly značně ohrozit. Cena pšenice se v kontextu tržních fundamentů na 
evropské burze Euronext opět dostala pod psychologickou úroveň 300 Eur/Mt. 
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Technická analýza zemědělské produkce a cenového vývoje: 

Pšenice: 

Cenové propady se nevyhnuly ani kukuřici a sóje. Zde byl pokles podstatně mírnější, což 
analytici vysvětlují především vysokou nákupní poptávkou čínských obchodníků, která 
konkrétně u sóje byla v minulém týdnu 1,565 Mt. Další cenový vývoj bude výrazně ovlivněn 
vývojem pandemické situace. 

V eurozóně i nadále přetrvávají velké potíže se subdodávkami, růstem cen energií a 
nedostupnou logistikou. To vše vede k dalšímu rekordnímu růstu cen vstupů v průmyslu. 
Současná situace může situaci v subdodavatelských řetězcích ještě více komplikovat.  

Dolar po dosažení šestnáctiměsíčního maxima vůči euru mírně oslabil, ale můžeme hovořit 
spíše o drobné korekci. Současná úroveň i nadále zvýhodňuje evropské exportéry. Ještě lepší 
je v tomto směru situace pro české exportéry. Koruna v posledních dnech vůči euru znovu 
oslabila. 



Pšenice se po několikaměsíčním růstovém trendu dostala do výraznější korekce a cena 
březnových kontraktů propadla pod psychologickou úroveň 300 Eur/Mt. Hlavním 
fundamentem pro současný cenový pohyb jsou zprávy z Austrálie, kde se letos očekává 
rekordní sklizeň. Z hlediska technické analýzy jsme stále nad zelenou supportní linií, tu ale 
trh velmi pravděpodobně v příštích dnech otestuje. Pokud bychom se dostali pod ní, 
bude to velmi výrazný prodejní signál. V takovémto tržním prostředí je určitě vhodné 
zajistit si alespoň část zisků ze sklizené úrody.


Řepka: 

U řepky jsme již v minulém reportu hovořili o nové fázi cyklu. V tomto okamžiku je již zcela 
zřetelně technicky potvrzen a doufat v další zásadnější růst by bylo v návaznosti na nové 
tržní fundamenty přinejmenším bláhové. V posledních dnech trh nedokázal udržet důležitý 
support na úrovni 670 Eur/Mt a velmi pravděpodobně brzy otestuje zelenou trendovou linii. 
Pokud bychom uzavřeli pod tímto supportem, je možné očekávat výraznější prodejní 
paniku a prudkou korekci směrem dolů.  I zde proto doporučujeme konzervovat alespoň 
část zisků z letošní sklizně. 

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.


