



 

• Cenová volatilita na obilných trzích sílí. 
• Úrodu kukuřice na americkém kontinentě ohrožují špatné klimatické 

podmínky. 
• Cena kanadské řepky dosáhla nového maxima. 
• Dluh v zemích EU se blíží 100% HDP. 

 


Kurzy 
komodit a 
měn

cena měrná 
jednotka

Zdroj

Pšenice 226,25 EUR/MT Euronext

Řepka 500,50 EUR/MT Euronext

Kukuřice 6,96 USD/BUS CBOT

Soja 15,46 USD/BUS CBOT

CZK/EUR 25,85 CZK kurzy.cz

USD/EUR 1,207 USD kurzy.cz

Zlato 1474 EUR/unce kurzy.cz

Ropa 54,39 EUR/barel kurzy.cz

www.grainterminal.cz 

Týdenní zpravodaj trhu 
26.04.2021 - 02.05.2021 

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

Cenová volatilita na obliných trzích nabírá na síle. Nedostatek aktivity na reálných trzích dává 
prostor ke spekulaci obchodníků s futures kontrakty, jejichž cena v této chvíli neodpovídá 
skutečné poptávce po reálném zboží. Tržní prostředí tak nabízí pěstitelům uzavřít výhodné 
podmínky pro prodej nové sklizně. 

Kukuřice se na trhu obchoduje na nejvyšší úrovni za posledních 8 let. Hlavním faktorem 
zůstává i nadále klimatická situace v Brazílii a USA, která ohrožuje novou sklizeň. 

Velmi napjatá je situace i na trhu s řepkou. Kromě snížení osevné plochy trh ovlivňuje také 
výrazný růst cen rostlinných olejů na mezinárodní scéně. Kanadská řepka zaznamenala nový 
cenový rekord a obchoduje se za více něž 900 kanadských dolarů za tunu.  
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Technická analýza zemědělské produkce a cenového vývoje: 

Pšenice: 

Současné klimatické podmínky i nadále komplikují osevné práce farmářům na Ukrajině. Nízké 
teploty a mrazy zpozdily práce v průměru o dva týdny oproti výsledkům z minulých let.  

Evropská centrální banka pokračuje v nakupování dluhopisů a kvantitativním uvolňování. Jen 
za loňský rok se zadlužení zemí eurozóny zvýšilo o 1,1 bilionu eur a poměru k HDP se přiblížilo 
hranici 100%. Česká republika si v tomto kontextu vede poměrně dobře a je čtvrtou nejméně 
zadluženou zemí EU. 

Ropa začala po mírném propadu v minulém týdnu opět cenově posilovat. Zlato pokračuje v 
konsolidaci pod úrovní 1500 Eur za trojskou unci. 



Vysoká cenová volatilita na obilných trzích naznačuje nerozhodnost obchodníků ohledně 
výsledků budoucí sklizně. Trh neměl problém překonat rezistenci v oblasti 220 Eur/Mt a 
zářijové kontrakty se momentálně obchodují na úrovni 225 Eur/Mt. Dá se očekávat, že v 
příštích dnech otestujeme další důležitou cenovou úroveň 230 Eur/Mt, kde došlo v 
minulém měsíci ke korekci. Až reakce v tomto pásmu napoví, zda budeme pokračovat v 
cenovém růstu. Jako nejpravděpodobnější se pro příští týdny jeví cenová koncolidace 
mezi úrovněmi 220 a 235 Eur/Mt. Další vývoj cen určí klimatické fundamenty. 


Řepka: 

Také řepka pokračovala v minulém týdnu v růstovém trendu, a to i přes pokles cen na 
ropných trzích. Klíčovou úrovní je samozřejmě psychologická hranice 500 Eur/Mt, kterou 
se v této chvíli trhu podařili překonat. Dalším milníkem pro vývoj ceny bude letošní 
dosažené maximum v oblasti 530 Eur/Mt, které velmi pravděpodobně otestujeme. Nad 
touto úrovní se dá jen velmi těžko odhadovat další tržní vývoj jelikož zde nemáme žádná 
historická data.  

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.


