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• Cenu pšenice ovlivňuje mrazivé klima na americkém kontinentě.
• Řepka pokračuje v býčím trendu.
• Růst cen kukuřice a sóje motivuje americké farmáře k navýšení osevné
plochy.
• Evropa zažívá nejrychlejší růst zadlužení od pádu Lehman Brothers.
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Pšenice

227,25 EUR/MT

Euronext

Řepka

461,25 EUR/MT

Euronext

Kukuřice

5,42 USD/BUS

CBOT

Soja

13,81 USD/BUS

CBOT

CZK/EUR

25,88 CZK

kurzy.cz

USD/EUR

1,212 USD

kurzy.cz

Zlato

1472 EUR/unce

kurzy.cz

Ropa

51,66 EUR/barel kurzy.cz

Na trhu s pšenicí došlo v posledních dnech k mírnému cenovému oslabení, kterému ale předcházel
růst z klíčového supportu 220 Eur/Mt. Hlavním tématem je momentálně klimatická situace na
americkém kontinentě. Zatím není zřejmé jak velké budou škody u ozimové pšenice, dá se ale
očekávat růstovou cenovo reakci trhu. Dalším faktorem pro růst je cenový poměr mezi pšenicí a
kukuřicí. V této chvíli se výrobci krmiv přiklánějí ke koupi krmné pšenice. Ruští prodejci byli v lednu
velmi aktivní. Zobchodováno bylo o 25% vyšší množštví pšenice oproti stejnému období v loňském
roce. Důvodem je zavedení exportní daně, která vešla v platnost 15. února.
Řepka v minulém týdnu opět cenově posilovala a dostali jsme se na další klíčovou cenovou úroveň
460 Eur/Mt. Růst je podporován situací na trhu s palmovým olejem, sójou a kanadskou řepkou,
která je na svých dlouhodobých tržních maximech. Ceny se udržují i přesto, že na trhu s ropou
došlo k mírnému cenovému oslabení.
Deště v Jižní Americe komplikují žně sóje a způsobují farmářům logistické problémy.

Cenový vývoj u kukuřice a sóje motivuje americké farmáře ke zvýšení jejich produkce. USDA
odhaduje, že by v letošním roce mohlo dojít k navýšení osevné plochy pro sóju na rekordní
úroveň 90 milionů akrů oproti loňským 83 milionům. U kukuřice očekává USDA navýšení z 90
na 92 milionů akrů. Hlavní motivací je znovu poptávka ze strany Číny.
V minulém roce vzrostly v Evropě úvěry podniků nejrychlejším tempem od roku 2008. Podniky
musely překonat výpadky v tržbách a využít úvěry garantované národními vládami.
Předluženost se týká především malých a středních podniků, které byly nejvíce postiženy
dopady pandemické situace - pohostinství, hoteliérství a obchod.
Zlato v minulém týdnu opět oslabilo a dostali jsme se pod suportní úroveň 1500 Eur za trojskou
unci. Dá se očekávat další pokles až k úrovni 1400 Eur.
Daleko lépe se daří trhu s ropou, která si udržuje cenovou úroveň poblíž svého dvouletého
maxima.
Americký dolar vůči Euru v minulém týdnu mírně oslabil.
Mírné oslabení vůči Euru zaznamenala i česká koruna, která je momentálně na úrovni 25,89
CZK/EUR.

Technická analýza zemědělské produkce a cenového vývoje:
Pšenice:
Pšenice v minulém týdnu zaznamenala mírný nárust ceny. Po otestování klíčového
supportu na úrovni 220 Eur/Mt došlo k novému růstu, který je fundamentálně
přisuzovaný současné klimatické situaci na americkém kontinentě.

Z hlediska technické analýzy i fundamentálních zpráv se dá očekávat pokračování
růstového trendu do zóny 240 Eur/Mt. Pokud by trh dokázal tuto rezistenci překonat a
uzavřít nad ní týdenní svíčku, otevírá se cesta k 250 Eur/Mt. Jako nejpravděpodobnější
se ovšem jeví pokračování cenové konsolidace v současném pásmu 220 - 240 Eur/Mt.

Řepka:
Řepka v minulém týdnu své producenty mile překvapila a zaznamenala velmi silný růst do
úrovně 460 EUR/Mt. To je místo poměrně silné rezistence a pro další vývoj bude extrémně
důležitá cenová reakce v příštích dnech. Pokud by došlo k překonání úrovně, otevírá se
cesta k růstu až do oblasti 500 EUR/Mt. Jako nejpravděpodobnější se ovšem jeví
konsolidační pohyb v oblasti 440 - 460 Eur/Mt. Této variantě nahrává i situace na trhu s
ropou, kde došlo k mírnému cenovému oslabení.

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.

