



 

• Nový report USDA vnesl na obilné trhy silnou volatilitu. 
• Zelená politika prezidenta USA Joe Bidena podporuje růst ceny kukuřice. 
• Mrazy v Evropě ohrožují úrodu řepky 
• Zadlužení České republiky se výrazně prohloubí. 

 


Kurzy 
komodit a 
měn

cena měrná 
jednotka

Zdroj

Pšenice 209,25 EUR/MT Euronext

Řepka 494,25 EUR/MT Euronext

Kukuřice 5,58 USD/BUS CBOT

Soja 14,14 USD/BUS CBOT

CZK/EUR 26,03 CZK kurzy.cz

USD/EUR 1,178 USD kurzy.cz

Zlato 1463 EUR/unce kurzy.cz

Ropa 54,91 EUR/barel kurzy.cz

www.grainterminal.cz 

Týdenní zpravodaj trhu 
05.04.2021 - 11.04.2021 

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

V minulém týdnu se pozornost obchodníků na obilných trzích soustředila v první řadě na nový 
report USDA, jehož zveřejnění přineslo značnou cenovou volatilitu. 
Odhady nové setby amerických zemědělců jsou následující: 
Kukuřice: 91,1 mil. akrů oproti očekávaným 93,1 
Sója: 87,6 mil. akrů oproti očekávaným 90,1 
Pšenice: 1,314 oproti očekávaným 1,272 

Z reportu je zřejmé, že nejvýraznější růst ceny se dá očekávat u kukuřice, naopak cena pšenice by 
měla v příštích měsících spíše klesat. 
Růst kukuřice podporuje i zelená politika prezidenta Joea Bidena a jeho podpora biopaliv. 

Rusko pokračuje v rozšiřování exportní daně na důležité zemědělské komodity. Posledním krokem 
bylo zvýšení daně u slunečnicových semen a oleje. 
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Technická analýza zemědělské produkce a cenového vývoje: 

Pšenice: 

Evropský kontinent na konci minulého týdne zasáhla studená fronta, která s sebou přináší 
mrazivé počasí a sněžení. Hlavní obavy ohledně poškození úrody jsou u řepky. V kontextu 
snížené osevné plochy v Německu i Francii a současných vyhlídek sklizně se dá očekávat u 
řepky v příštích měsících cenový růst. 
Špatná klimatická situace a nedostatek srážek je patrný také v Brazílii. 
Mnohem lepší je situace v černomořské oblasti, kde farmáři hlásí, že nová úroda je ve velmi 
dobré růstové kondici. 

Nejasná je situace na trhu s ropou, která konsoliduje v úrovni okolo 60 dolarů za barel. 
I přes dobré zprávy ohledně investičního plánu Joea Bidena do americké ekonomiky, dolar vůči 
euru v posledních dnech oslabuje. 
Česká vláda směřuje rozpočet ke schodku 500 miliard korun.  
V důsledku současné ekonomické situace rychle roste veřejné zadlužení a letos se 
pravděpodobně dostane nad úroveň 2,5 bilionu korun.  
Výnosy českých dluhopisů na začátku roku stouply na svá dvouletá maxima. 



Poslední březnový týden byla na trzích vysoká volatilita. Pšenice se pokusila otestovat 
novou rezistenci vytvořenou na úrovni 220 EUR/Mt, došlo ale k silnému zamítnutí a týden 
jsme uzavřeli pod úrovní 210 EUR/Mt. V kontextu technické analýzy současného vývoje i 
fundamentálních zpráv z trhu se dá očekávat primárně další cenový pokles. Jako 
záchytný bod můžeme označit úroveň 200 EUR/Mt, kde je jeden z dlouhodobých 
supportů. Pro další vývoj bude velmi důležitá reakce trhu na této úrovni. Pokud by se nad 
ní obchodníkům nepodařilo cenu udržet, můžeme hovořit o změně makrotrendu.


Řepka: 
 

Situace na grafu řepky vypadá daleko lépe než u pšenice.  Týden jsme sice uzavřeli pod 
psychologickou hranicí 500 EUR/Mt, stále se ale držíme nad zelenou trendovou linií, která 
v této chvíli slouží jako cenový support. Pro další vývoj je momentálně klíčovou úroveň 
490 EUR/Mt. V případě, že by trh uzavřel pod ní, dá se očekávat další korekční pokles až 
do pásma mezi 460 - 470 EUR/Mt, kde se nachází další trendová linie. Fundamenty ale 
naznačují, že se dá v budoucnu očekávat spíše cenový růst. 

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.


