



• Čína je znovu středem obchodní pozornosti. 
• V Paříži proběhla konference “Paris Grain Day”. 
• Kanadská řepka pomáhá cenám v Evropě. 
• Akcie se dostaly do významnější korekce. Drobní investoři se pustili do 

boje s Wall Street.  

Kurzy 
komodit a 
měn

cena měrná 
jednotka

Zdroj

Pšenice 223,25 EUR/MT Euronext

Řepka 422,75 EUR/MT Euronext

Kukuřice 5,47 USD/BUS CBOT

Soja 13,73 USD/BUS CBOT

CZK/EUR 26,04 CZK kurzy.cz

USD/EUR 1,214 USD kurzy.cz

Zlato 1522 EUR/unce kurzy.cz

Ropa 45,34 EUR/barel kurzy.cz

www.grainterminal.cz 

Týdenní zpravodaj trhu 
01.02.2021 - 07.02.2021 

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 na trhu opět dominovala nákupní síla čínských obchodníků. Vypadá to, že obavy 
z prasečí chřipky jsou v této chvíli zažehnány. Čína v úterý nakoupila 1,36Mt kukuřice z USA, což 
bylo velmi pozitivní překvapení. To ale zdaleka nebylo vše. Ve čtvrtek přidali čínští obchodníci další 
rekordní nákup ve výši 1,7Mt. Kukuřice se díky tomu dostala na nová cenová maxima a pohybuje 
se poblíž 5,5 usd za bušl. 

V Paříži se uskutečnila konference “Paris Grain Day”. Účastníci konference se shodli že, i přes 
současné vysoké ceny zemědělských komodit, trh by měl i v příštích měsících pokračovat v 
růstovém cyklu. Ekonomická náměstkyně USDA oznámila, že se USA chystá zvýšit osevnou 
plochu kukuřice a sóje.  

Na trhu s olejninami je tahounem opět kanadská řepka, která je na úrovni svého 13letého maxima.  
Situace napomáhá cenovému vývoji i v Evropě, kde řepka testuje své 7leté maximum. A to i přesto, 
že jsme na trhu s palivy zaznamenali mírný pokles a výhledově se dá očekávat určitá korekce.  
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Technická analýza zemědělské produkce a cenového vývoje: 

Pšenice: 

Poněkud paradoxní je situace v Jižní Americe, kde se farmáři po období sucha konečně dočkali 
dostatečných srážek. Ty ovšem přišly v období sklizně, kterou značně komplikují.  

Mírně dramatická je situace v ruských přístavech. Blížící se zavedení exportní daně, které má 
nabýt na účinnosti 15. února, vyvolalo vysokou aktivitu obchodníků a selhává zde 
infrastruktura. Přístavy jsou přetížené. Situaci nepomáhá ani fakt, že ruská vláda odsouhlasila 
zdvojnásobení daně od března. 

Po zveřejnění hospodářských výsledků amerických firem se dostaly akciové trhy do 
významnější korekce a většina indexů upsala veškerý letošní růst. Mezi hlavní postižené patří 
velké firmy jako Boeing, Tesla, Facebook a Apple. 
Velkou pozornost na sebe strhla akce drobných investorů, kteří se aktivizovali přes sociální sítě 
a začali ve velkém skupovat akcie firmy GameStop. Způsobili tím značné problémy několika 
hedgeovým fondům z Wall Street, které měly na akcii otevřeny krátké pozice.  

Dolar i drahé kovy jsou v této chvíli v nerozhodné fázi a po předchozím oslabení se nacházejí 
ve stavu konsolidace. Fed i nadále plánuje pokračování monetární expanze a finanční 
stimulace ekonomiky. 



Pšenice se v minulém týdnu z hlediska technické analýzy chovala dle předchozího 
očekávání. Volatilita se po prudkém růstu ze začátku roku začíná snižovat a cena 
konsoliduje ve vytýčeném pásmu, které je ohraničeno úrovněmi 220 a 240 Eur/Mt. 
Fundamenty, především čínský nákupní apetit, naznačují, že by růst mohl pokračovat. 
Nicméně nejdříve musí dojít  k překonání horní rezistence 240 Eur/Mt. 
Nejpravděpodobnější se jeví pokračování konsolidační struktury a setrvání ve stanoveném 
cenovém pásmu.


Řepka: 

Řepka má oproti pšenici silnější bullish strukturu. V tomto okamžiku trh testuje horní oblast 
konsolidačního pásma. Jak jsme ji psali v textu reportu, fundamentálně ceně pomáhá 
vývoj na kanadském trhu. Pokud bychom v tomto týdnu cenově uzavřeli nad 440 Eur/Mt, 
můžeme očekávat pokračování růstu až do úrovně 460 Eur/Mt. Tento scénář ale příliš 
nepodporuje situace na ropných trzích, kde cena spíše stagnuje. Zároveň se na grafu 
vytvořila nová supportní trendovka vyznačená v grafu zelenou linií. Pokud by se nad ní trh 
neudržel, dá se očekávat cenová korekce. Pokles ceny pod 420 Eur/Mt je v blízké době 
ale dost nepravděpodobný. Trh zde vytvořil velmi silný support. 

  
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.


