



 

• Vývoj cen na obilných trzích zažil ochlazení trendu. Čeká se na nové 

odhady reportu USDA. 
• Olejniny předznamenaly růst palivových trhů. 
• Rusko nadále přitvrzuje v exportní daňové politice 
• Dolar začíná posilovat svoji pozici. 

 


Kurzy 
komodit a 
měn

cena měrná 
jednotka

Zdroj

Pšenice 226,50 EUR/MT Euronext

Řepka 444,75 EUR/MT Euronext

Kukuřice 5,68 USD/BUS CBOT

Soja 13,99 USD/BUS CBOT

CZK/EUR 25,68 CZK kurzy.cz

USD/EUR 1,208 USD kurzy.cz

Zlato 1524 EUR/unce kurzy.cz

Ropa 50,43 EUR/barel kurzy.cz

www.grainterminal.cz 

Týdenní zpravodaj trhu 
08.02.2021 - 14.02.2021 

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

Cenový růst obilnin, který jsme mohli v první fázi tohoto roku sledovat, výrazně přibrzdil. Současná 
konsolidace je přisuzována především očekávání na nový report USDA. Ten by měl přinést data, 
která obchodníkům definují jasnější odhady ohledně budoucí sklizně a dalšího vývoje trhu. 

Pšenice si udržuje svou úroveň v oblasti dosaženého maxima, ale k dalšímu cenovému růstu zatím 
nedošlo. Hlavním faktorem současného stavu je situace v Rusku. Blížící se zavedení exportní daně 
motivuje pěstitele k urychlenému prodeji zboží a vytváří konstantní tlak na cenu. Nové regulace 
vejdou v platnost v příštím týdnu, což je okamžik, kdy se dá očekávat výraznější volatilita na trhu s 
pšenicí. 

Zajímavá je situace na trhu s olejninami. V minulosti jsme byli svědky, že palivové trhy 
předznamenávaly vývoj u olejnin. Vypadá to, že dochází k rotaci tržního prostředí. Z vývoje cen se 
dá říci, že růst cen olejnin předznamenal vývoj na trhu s ropou, která v minulém týdnu posílila o 
téměř 10% a smazala veškeré ztráty z vývoje v roce 2020.  
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Technická analýza zemědělské produkce a cenového vývoje: 

Pšenice: 

Ruská vláda pokračuje ve své exportní daňové politice. V červnu by měly přijít nové restrikce, 
které budou navázány na výši cen konkrétních komodit a od určitých úrovní budou dosahovat 
70% z prodejní ceny.  

Současná cenová situace na trzích motivuje americké farmáře ke zvýšení osevné plochy pro 
kukuřici i sóju. Analytici odhadují, že by mohlo dojít k navýšení o 4% u kukuřice a 1,7% u sóje. 

Dolar začal v posledních dnech výrazně posilovat. Hlavním motorem je lepšící se situace na 
americkém trhu práce.  

Výraznou popularitu si mezi investory začíná získávat virtuální měna Bitcoin. Elon Musk 
oznámil, že do aktiva investoval 1,5 miliardy dolarů. Cena BTC reagovala zhruba 20% růstem. 

Drahé kovy na čele se zlatem oproti tomu spíše cenově stagnují a setrvávají v úrovních, 
stanovených v prosinci 2020.  



Pšenice v minulém týdnu i nadále cenově konsolidovala. Cena se stále pohybuje ve 
vytýčeném pásmu, které je ohraničeno úrovněmi 220 a 240 Eur/Mt. Fundamentálně cenu 
v této chvíli ovlivňuje především ruský trh, kde dojde v příštím týdnu k zavedení exporní 
daně. Současné obchodní aktivity ruských prodejců vytváří tlak na cenu a po jeho 
ukončení se dá očekávat nový cenový růst. 


Řepka: 

Řepka v posledních dnech překonala rezistenci na úrovni 440 EUR/Mt, čímž otevřela 
prostor pro další růst. Jako nejpravděpodobnější scénář se momentálně jeví pokračování 

trendu. Ůroveň, kterou je vhodné v této chvíli sledovat je 460 EUR/Mt. To je zóna poměrně 
silné rezistence a dá se předpokládat, že po jejím dosažení dojde ke korekci. Pokud by 
došlo k překonání úrovně, otevírá se cesta k růstu až do oblasti 500 EUR/Mt.  
  
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.


