



 

• Co na trh přinesly nové odhady USDA? 
• Růst ceny ropy znovu posiluje pozici olejnin včetně řepky. 
• V zimním období analytici bedlivě sledují klimatickou situaci. 
• Americký trh práce vykazuje známky zlepšení situace. 

 


Kurzy 
komodit a 
měn

cena měrná 
jednotka

Zdroj

Pšenice 223,75 EUR/MT Euronext

Řepka 449,50 EUR/MT Euronext

Kukuřice 5,39 USD/BUS CBOT

Soja 13,71 USD/BUS CBOT

CZK/EUR 25,73 CZK kurzy.cz

USD/EUR 1,212 USD kurzy.cz

Zlato 1505 EUR/unce kurzy.cz

Ropa 51,72 EUR/barel kurzy.cz

www.grainterminal.cz 

Týdenní zpravodaj trhu 
15.02.2021 - 21.02.2021 

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

Hlavním tématem minulého týdne byl nový report USDA, který přinesl shrnutí současných zásob 
zemědělských komodit a predikci cenového vývoje pro příští týdny. Výsledky jsou následující: 
zásoby sóje jsou nižší než se očekávalo a dá se proto předpokládat cenový růst. Podobně je na 
tom i pšenice. Situaci může ale mírně zdramatizovat zavedení exportní daně pro ruské producenty, 
které by mělo začít platit v tomto týdnu. 
 V dobrém stavu jsou jen zásoby kukuřice, u které se očekává určitý cenový pokles. Zde ale může 
situaci nečekaně ovlivnit čínská poptávka, která svou mírou v poslední době analytiky dost 
překvapuje. V tomto období ale v Číně probíhají oslavy nového lunárního roku a dá se očekávat 
určitý obchodní útlum.  

Olejniny, včetně řepky opět posilují svojí cenovou pozici. Růst ceny je primárně podporovaný 
vývojem na trhu s ropou a ethanolem. V posledních měsících ropa výrazně posiluje a  blíží se k 
cenovým maximům posledních dvou let. Trh vykazuje výrazný optimismus a naději, že se 
ekonomika brzy vrátí do normálního stavu, ve kterém jsme byli před pandemií COVID-19.  
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Technická analýza zemědělské produkce a cenového vývoje: 

Pšenice: 

Ani v tomto týdnu se na trhu s pšenicí nic zásadního nezměnilo. Cena se stále pohybuje 
ve vytýčeném pásmu, které je ohraničeno úrovněmi 220 a 240 Eur/Mt. Výsledky zprávy 
USDA naznačují, že bychom mohli očekávat další cenový růst. Z hlediska technické 

Příchod silného zimního klimatu v minulém týdnu, včetně výrazných sněhových srážek a 
silného mrazu, je bedlivě monitorován. V USA můžou mít mrazy ničivý dopad na pšenici v 
oblasti Texasu a Arkansasu. Ve Francii paralyzuje mrazivé počasí lodní dopravu ve východní 
části země.  
V Rusku a na Ukrajině teploty klesnou pod -25 °C. Sněhová přikrývka by ale měla být na 
ochranu ozimu dostatečná. 

Na finančních trzích pokračoval růstový trend. Pozitivní zprávy přišly z amerického trhu práce, 
kde se situace výrazně zlepšuje díky rychlému očkování populace.  

Současné nastavení investorů je možné sledovat i na trzích s drahými kovy. Zlato stále 
konsoliduje v pásmu ustáleném v posledních měsících a v posledních dnech mírně ztrácí. 
Jediným aktivem podobného typu, které v tomto okamžiku vykazuje výrazné zhodnocení je 
digitální měna bitcoin, která od března 2020 vytvořila až neuvěřitelný růst a je na 10násobku 
své březnové ceny. Volatilita kryptoměn je pověstná a investování do tohoto segmentu může 
být značně rizikové.  



analýzy doporučujeme sledovat hranice definovaných pásem. Pokud bychom uzavřeli 
pod 220 Eur/Mt, může dojít ke spuštění obchodních stoplossů a trh přejde do zásadnější 
korekce. Při překonání horního supportu 240 Eur/Mt se otevírá cesta k 250 Eur/Mt.  Jako 
nejpravděpodobnější se ovšem jeví pokračování cenové konsolidace v současných 
úrovních. 


Řepka: 

Řepka se v minulém týdnu dokázala udržet nad úrovní 440 EUR/Mt a dá se očekávat další 
cenový růst. Fundamentální vývoj na palivových trzích potvrzuje tento trend. Stejně jako v 
minulém týdnu máme úroveň, kterou je vhodné v této chvíli sledovat - 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. Výraznější pokles cen je v této chvíli velmi nepravděpodobý. 
  
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.


