



 

• Mrazivé počasí ohrožuje evropskou úrodu. 
• Fundamenty na trhu s řepkou naznačují další cenový růst. 
• Brazilská kukuřičná úroda se potýká s nedostatkem srážek. 
• Koruna v posledních dnech posiluje. 

 


Kurzy 
komodit a 
měn

cena měrná 
jednotka

Zdroj

Pšenice 212,75 EUR/MT Euronext

Řepka 510,25 EUR/MT Euronext

Kukuřice 5,77 USD/BUS CBOT

Soja 14,03 USD/BUS CBOT

CZK/EUR 26,02 CZK kurzy.cz

USD/EUR 1,189 USD kurzy.cz

Zlato 1465 EUR/unce kurzy.cz

Ropa 52,94 EUR/barel kurzy.cz
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Týdenní zpravodaj trhu 
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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

Mrazivé počasí na evropském kontinentě v minulém týdnu vneslo do tržních nálad značné obavy.  
Nejvíce zasaženým regionem se zdá být Francie. Farmáři se obávají, že mrazy budou mít 
negativní vliv na výsledky sklizně především u ječmene.  
Další plodiny, které počasí ohrožuje jsou řepka a cukrová řepa. 

V kontextu současné situace začala na trhu cena řepky opět posilovat a drží se nad důležitou 
úrovní 500 EUR/Mt. Dalším faktorem, který naznačuje cenový růst je snížení celkové osevné 
plochy u mnoha evropských pěstitelů.  

Situace není optimální ani v Kanadě, kde farmáři bojují s nedostatkem srážek. Ty nejspíše 
negativně ovlivní budoucí sklizeň kanadské řepky. Můžou rovněž zpozdit osev kukuřice. 

Páteční report USDA nepřinesl žádné výrazné překvapení. U pšenice a kukuřice se dá očekávat 
mírný cenový růst. Pokles ceny analytici předpokládají u sóje. 
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Technická analýza zemědělské produkce a cenového vývoje: 

Pšenice: 

Hlavním tématem minulého týdne byla rozhodně klimatická situace. S nedostatkem srážek se 
potýká také Brazílie. Zatím není jasné jak výrazný bude dopad na úrodu kukuřice. 

Zpoždění s jarním osevem je hlášeno také z černomořské oblasti. Farmáři ale věří, že jim 
investice do modernizace techniky, kterou učinili v minulých letech pomůže osev urychlit. 

Ropné trhy i přes pozitivní signály z ekonomiky v posledních týdnech stagnují a cena ropy se 
opět dostala pod úroveň 60 dolarů za barel. 

Koruna v minulém týdnu začala posilovat a to i přes nepříznivé výsledky maloobchodních tržeb, 
které trpí vlivem zavedených opatření. Nejhorší je situace v oblasti ubytování a gastronomie, 
kde došlo k propadu tržeb o téměř 70%.  

Zlato v minulém týdnu mírně oslabilo a pokračuje v konsolidaci ceny pod úrovní 1500 Eur za 
trojskou unci. 



I v minulém týdnu jsme na trhu s pšenicí viděli výraznou cenovou volatilitu. Cena se 
začala nebezpečně přibližovat psychologické hranici 200 EUR/Mt.  Trh zatím našel 
podporu na úrovni 205 EUR/Mt a dokázal se vrátit až do úrovně 215 EUR/Mt. 
Fundamenty naznačují, že můžeme v příštích dnech očekávat spíše růstovou tendenci. 
Důležitá bude reakce trhu v zóně 220 EUR/Mt, kde se v této chvíli nachází silná rezistence 
vytvořená v prvním kvartálu letošního roku.


Řepka: 

Řepka zaznamenala v minulém týdnu mírný růst. Velmi důležité bylo, že se trh dokázal 
vrátit nad úroveň 500 EUR/Mt. Pro další vývoj bude klíčové otestování úrovně 525 EUR/Mt 
a následná reakce. Současné fundamenty týkající se klimatické situace napovídají, že 
cena řepky bude v růstu pokračovat. Míru růstu je momentálně velmi obtížné odhadovat, 
jelikož se nad 525 EUR/Mt nacházíme v oblasti bez historické “price action”. Dá se zde 
očekávat výrazná volatilita.   

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.


