



• Čínská poptávka je opět hlavním zdrojem růstu cen na trzích 
• Blížící se zavedení ruských exportních kvót stále vytváří napětí mezi 

obchodníky.  
• Zlepšující se počasí v Jižní Americe přináší pěstitelům lepší vyhlídky. 
• USA bude pokračovat v kvantitativním uvolňování. 

Kurzy 
komodit a 
měn

cena měrná 
jednotka

Zdroj

Pšenice 226,25 EUR/MT Euronext

Řepka 440,00 EUR/MT Euronext

Kukuřice 5,31 USD/BUS CBOT

Soja 14,15 USD/BUS CBOT

CZK/EUR 26,18 CZK kurzy.cz

USD/EUR 1,208 USD kurzy.cz

Zlato 1513 EUR/unce kurzy.cz

Ropa 45,41 EUR/barel kurzy.cz

www.grainterminal.cz 

Týdenní zpravodaj trhu 
18.01.2021 - 24.01.2021 

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

Trhy se v minulém týdnu vydaly k novým cenovým vrcholům. Důvodů pro růst je více, ale analytici 
se shodují, že hlavním tahounem cen je na světových trzích znovu sílící čínská poptávka po 
zemědělských komoditách. Dalším významným faktorem jsou zvěřejněná data reportu USDA, který 
revidoval odhady pro novou sklizeň v USA u většiny obilnin směrem dolů.  

Lepší výsledky hlásí USDA v černomořském regionu, nicméně u pšenice se trh soustředí na situaci 
okolo zavedení ruské exportní daně. Ta by se měla týkat nejen pšenice, ale vláda zvažuje do 
opatření zahrnout i kukuřici a ječmen. Konkrétní čísla jsou 45 EUR na tunu pšenice, 25 EUR u 
kukuřice a 10 EUR u ječmene. Rusové zvažují nad rozšířením těchto opatření i pro příští sezónu.  

Kukuřice se dostala na své sedmileté cenové maximum. Report USDA snížil odhady výsledků nové 
sklizně. Trh na to reagoval další růstovou vlnou. Zde je opět nutné podotknou, že evropští 
obchodníci nejsou ochotni tyto úrovně akceptovat a reálná cena za zboží je na unijním trhu nižší 
než vykazují burzovní úrovně. 
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Technická analýza zemědělské produkce a cenového vývoje: 

Pšenice: 

Pšenice se v minulém týdnu vydala k novým cenovým maximům. Fundamentální důvody 
jsme již popsali v textu reportu. Pokud nedojde k nějaké zásadní změně v postoji ruské 
vlády, je možné očekávat další růst. 




Řepka si po prudkém růstu v předchozím týdnu hledná nové cenové obchodní pásmo a cena 
spíše konsoliduje. Opět je zde vidět výraznou návaznost na palivový trh. Růst ceny ropy se taky 
lehce přibrzdil, ale zatím si stále udržuje býčí sentiment.  
K výraznému klimatickému zlepšení došlo v Jížní Americe. Na trhy to ale nemělo zásadní vliv.  

Šéf FEDu Powell naznačil, že se chystá i nadále pokračovat v politice kvantitativního 
uvolňování. Tato zpráva kupodivu neměla negativní dopad na dolar, který v posledních dnech 
pokračuje v posilování vůči EURu. 

Drahé kovy na čele se zlatem zůstávají po svém předchozím propadu na svých hodnotách a 
cenové konsolidují.  
Akciové trhy a indexy zaznamenaly v minulém týdnu mírný pokles. Vývoj ale nebyl nijak 
dramatický. Dá se spíše hovořit o mírné korekci po předchozím růstu. 



Z hlediska technické analýzy bude důležitá psychologická úroveň 250 EUR/MT. Je to silná 
rezistence dlouhodobého vývoje. Zde se dá očekávat zamítnutí ceny a výraznější korekce.  
Stále je platná zelená linie současného trendu. Její proražení by naznačilo změnu tržního 
prostředí.  


Řepka: 

Řepka v minulém týdnu zaznamenala korekční pohyb směrem dolů. Z hlediska techniké 
analýzy se dá hovořit o ukázkovém otestování nově vytvořeného supportu na úrovni 423 
EUR/MT.  

Zde 
se cena odrazila a v tomto okamžiku se dá očekávat konsolidace v nově vytvořeném 
pásmu, které je mezi 423 a 440 EUR/MT. Proražení jedné z úrovní by nám naznačil další 
směr trendu. Pravděpodobnější je rozhodně pokračování v růstu. Pro další vývoj 
doporučujeme sledovat i vývoj ceny ropy. 
  

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.


