



 

• Klimatická rizika na americkém kontinentě doprovází vysoká cenová 

volatilita. 
• Dobré zprávy ohledně pšenice a řepky přicházejí z Německa. 
• Farmáři v černomořské oblasti výrazně pokročili s novým osevem. 
• Česko-ruská diplomatická “přestřelka” nemá vliv na trhy. 

 


Kurzy 
komodit a 
měn

cena měrná 
jednotka

Zdroj

Pšenice 206,75 EUR/MT Euronext

Řepka 479,25 EUR/MT Euronext

Kukuřice 5,96 USD/BUS CBOT

Soja 14,45 USD/BUS CBOT

CZK/EUR 25,93 CZK kurzy.cz

USD/EUR 1,204 USD kurzy.cz

Zlato 1466 EUR/unce kurzy.cz

Ropa 56,12 EUR/barel kurzy.cz

www.grainterminal.cz 

Týdenní zpravodaj trhu 
19.04.2021 - 25.04.2021 

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

Rozpuk jara na severní polokouli a výrazné výkyvy počasí, které jsou pro toto období tak 
typické, je doprovázeno výraznou cenovou volatilitou na obilných trzích. 

Pozornost obchodníků se směřuje především na americký kontinent, kde jsou v plném proudu 
práce na osevu kukuřice. K obavám ze situace v Brazílii se nyní přidaly také problémy v USA, 
kde se farmáři potýkají s nedostatkem srážek a mrazy. 

Lepší zprávy týkající se zemědělské produkce přicházejí z Německa. Zdejší farmářská 
asociace odhaduje pro rok 2021 sklizeň pšenice na 22,63 Mt, což je navýšení o 2,2%. U řepky 
se odhadují výnosy na úrovni 3,57 Mt a navýšení o 1,6%. V celosvětovém měřítku tato data 
samozřejmě nemají až tak významnou relevanci, nicméně mohou ovlivnit konkurenční 
prostředí v našem regionu a ovlivnit prodejní ceny pro české farmáře. 

Exportní objemy u kukuřice, pšenice a sóje byly v uplynulém týdnu na světových trzích nižší 
než se očekávalo.  
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Technická analýza zemědělské produkce a cenového vývoje: 

Pšenice: 

V minulém týdnu farmáři v černomořské oblasti výrazně pokročili s jarním osevem. Pomáhá jim 
v tom nejen teplejší počasí uplynulých dní, ale také modernizace zemědělské techniky, kterou 
zdejší zemědělství v posledních letech absolvovalo. 

Ukrajinská vláda zvažuje zavést v letních měsících omezení na export slunečnicového oleje, a 
to až o 70%. Nápad čelí značné kritice s argumentací, že opatření bude mít negativní dopad na 
celý produkční řetězec daného odvětví. 

Rostoucí diplomatické napětí mezi Českem a Ruskem, spojené s vyhoštěním ruských 
diplomatů by nemělo mít zásadní vliv na tuzemské trhy. V poslední dekádě klesá podíl českých 
vývozů do Ruska. Ze zhruba 4% v roce 2012 činí současný podíl necelá 2 procenta. 

Vynikající data z amerického trhu práce paradoxně nepomáhají posilovat pozici dolaru vůči 
euru. Ten během dubna opět značně oslabil. Pozitivní sentiment je vidět spíše na trhu s ropou, 
která se odrazila k novému cenovému růstu a začíná se opět blížit k dvouletým maximům. 



V minulém týdnu jsme na trhu s pšenicí viděli opět velkou cenovou volatilitu. Cena 
kontraktů se na okamžik dostala pod hranici 200 EUR/Mt, došlo zde ale k zamítnutí a 
momentálně se pohybujeme nad touto úrovní. Nyní se pohybujeme v pásmu silného 
cenového klastru, ve kterém se za posledních deset let uskutečnila spousta obchodní 
aktivity, jak je vidět v grafu. V případě korekce by nás měla podržet zelená trendová linie a 
úroveň 190 EUR/Mt. V případě růstu bude důležitá reakce trhu v zóně 220 EUR/Mt, kde 
se v této chvíli nachází silná rezistence. (pro analýzu použit nový graf s expirací v září)


Řepka: 

Cena řepky se po korekčním propadu opět otočila k růstu. Současné fundamenty týkající 
se klimatické situace i vývoj cen na ropných trzích naznačují, že cena bude v trendu 
pokračovat. Míru růstu je momentálně obtížné odhadovat, jelikož jsme v oblasti bez 
historické “price action”. Dá se zde očekávat výrazná volatilita. V případě, že by došlo k 
nečekanému poklesu ceny, měla by nás podržet silná supportní úroveň 420 EUR/Mt, popř. 
zelená supportní linie současného makrotrendu. (pro analýzu použit nový graf s expirací v 
srpnu) 

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.


