



• Trhy se výrazně propadly. Může za současný vývoj situace v Číně? 
• Ruští pěstitelé podali petici a dožadují se zrušení exportní daně. 
• Řepka si udržuje korelaci s vývojem palivových trhů. 
• EU pokračuje v zadlužování eurozóny. USA zahájila nové prezidentské 

období. Jak to ovlivní světové trhy? 

Kurzy 
komodit a 
měn

cena měrná 
jednotka

Zdroj

Pšenice 223,25 EUR/MT Euronext

Řepka 422,75 EUR/MT Euronext

Kukuřice 4,93 USD/BUS CBOT

Soja 13,03 USD/BUS CBOT

CZK/EUR 26,11 CZK kurzy.cz

USD/EUR 1,217 USD kurzy.cz

Zlato 1522 EUR/unce kurzy.cz

Ropa 45,31 EUR/barel kurzy.cz

www.grainterminal.cz 

Týdenní zpravodaj trhu 
25.01.2021 - 31.01.2021 

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

V minulém týdnu se na trhu stalo několik důležitých věcí, které by mohly, přinejmenším dočasně, 
otřást cenovým vývojem a do jisté míry se to už i stalo. Po prudkém růstu v předchozích obdobích 
jsme se dostali do výraznější korekce. Většina plodin smazala veškeré letošní cenové zisky, hovořit 
o zásadní změně trendu je ale zatím ještě předčasné. 

Velká pozornost se obrací opět k Číně a její poptávce. Ve starších reportech jsme Vás informovali, 
že nemalá část čínské poptávky je spojena s obnovou vepřového chovu. V posledních dnech se 
ale v Číně objevily nové případy prasečí chřipky. Pokud by se situaci nepodařilo dostat pod 
kontrolu, dá se očekávat významný pokles poptávky po krminvu ze strany čínských obchodníků.  

Napětí roste také na ruském trhu. Místní farmáři jsou velmi nespokojení se zavedením exportní 
daně, která výrazně snižuje jejich prodejní zisky. Ta by se měla od 1.března dokonce zdvojnásobit. 
Např. u pšenice je to 50 EUR/t  z původních 25 EUR/t. Farmáři navrhují zavést místo daně spíše 
omezené exportní kvóty. Ty by sice omezily objemy exportních obchodů, nedotkly by se ale zisků z 
prodeje, o který je připravuje exportní daň. 
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Technická analýza zemědělské produkce a cenového vývoje: 

Pšenice: 

Situace na trhu s řepkou je podobná jako u ostatních plodin. Řepka od ze svého letošního 
maxima, které je na 440 EUR/Mt odepsala zhruba 4% a pohybuje se v této chvíli na úrovni 422 
EUR/Mt. Je zde opět patrná korelace s palivovým trhem, kde je viditelná cenová stagnace. 
Procentuelně je na tom ale ropa o něco lépe. Budoucí vývoj by mohl naznačit, co se bude dít s 
cenou řepky. 

Pandemie koronaviru se výrazně podepsala na hospodaření zemí EU. Ekonomický deficit se 
promítá do vývoje dluhu, který je v eurozóně v této chvíli na úrovni 93% HDP. Je to více než v 
časech finanční krize po pádu banky Lehman Brothers. Česká republika je na tom v tomto 
kontextu relativně dobře. Analytici hovoří o dluhu na úrovni 38% tuzemského HDP. 

V USA do úřadu vstoupil nový prezident Joe Biden. Jedna z prvních snah na mezinárodní 
úrovni, kterou jsme mohli zaznamenat, je snaha o znovuprojednání obchodní dohody mezi USA 
a Čínou z ledna 2020. Očekává se, že by Biden mohl přispět ke snížení napětí mezi oběma 
zeměmi. 

Akciové trhy pokračovaly v mírném růstu. Zlato si o zachovává cenovou úroveň, do které se 
dostalo po poklesu ze začátku roku. Dolar vůči EURu mírně oslabil. 



Pšenice se v minulém týdnu obdobně jako většina trhu dostala do výrazného korekčního 
pohybu. Je zatím předčasné spekulovat zda úroveň 240 EUR/MT bylo dlouhodobější 
maximum a čeká nás změna trendu. Trh si velmi pravděpodobně dojde otestovat nově 
vzniklý support na úrovni 220 EUR/MT. Velmi důležité bude sledovat reakci v tomto bodě.  

Jako nejpravděpodobnější se pro další období jeví pohyb do strany a konsolidace v 
pásmu 220 až 240 EUR/MT.


Řepka: 

Také řepka pokračuje v korekci od svého letošního maxima 440 EUR/MT. Z hlediska TA je 

situace velmi podobná pšenici. V období předchozího růstu jsme si vytvořili silný support 
na úrovni 420 EUR/MT, který trh momentálně testuje a reakce v příštích dnech poskytne 
jasnější pohled na další vývoj. I zde se jako nejpravděpodobnější scénář jeví pohyb v nově 
ustaveném pásmu 420 - 440 EUR/MT a konsolidační pohyb do strany. 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.


