



 

• Pšenice je pod tlakem fundamentů. 
• USDA zveřejnil nová data z amerických polí. 
• Klima se výrazně zlepšilo v jižní Kanadě pro pěstitele kanadské řepky. 
• Koruna vůči euru i nadále oslabuje. 

 


Kurzy 
komodit a 
měn

cena měrná 
jednotka

Zdroj

Pšenice 200,25 EUR/MT Euronext

Řepka 505,75 EUR/MT Euronext

Kukuřice 5,52 USD/BUS CBOT

Soja 13,44 USD/BUS CBOT

CZK/EUR 25,64 CZK kurzy.cz

USD/EUR 1,182 USD kurzy.cz

Zlato 1519 EUR/unce kurzy.cz

Ropa 64,98 EUR/barel kurzy.cz
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Týdenní zpravodaj trhu 
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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

Cena pšenice měla i v minulém týdnu klesající tendenci. Fundamentů pro tento stav je na trhu 
hned několik. 
V severní části USA jsou očekávány nové srážky, jež by měly ulehčit vodnímu deficitu, který 
doposud v oblasti převládal a zlepšit sklizňové vyhlídky. 
Zároveň je očekávána bohatá sklizeň v černomořské oblasti a ta vytváří tlak na cenu pro příští 
týdny. Obchodně se nejvíce dařilo opět Rumunsku a Rusku, které vyhrály poslední GASC tendr 
na nové pšeničné kontrakty. 
Rekordní pšeničnou sklizeň očekává také Ukrajina. 
Srážky naopak dělají starosti farmářům v západní Evropě, především pak ve Francii. Déšť 
komplikuje přípravy na sklizeň a ohrožuje případnou kvalitu nové produkce. 

Ve středu v minulém týdnu zveřejnila USDA nová data. Pozornost obchodníků byla zaměřena 
především na situaci u kukuřice a sóje. U kukuřice byla oproti loňsku osevná plocha navýšena 
o 2% a u sóje o 5,3%. Zpráva byla pro trh určitým zklamáním, jelikož obchodníci očekávali 
vyšší hodnoty. Ceny na událost reagovaly dočasným růstem. 
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Technická analýza zemědělské produkce a cenového vývoje: 

Pšenice: 

Řepka v minulém týdnu cenově posilovala, ale nyní dochází k výraznějšímu obratu a poklesu 
ceny. Situaci v posledních týdnech značně ovlivňovalo suché klima v jižní Kanadě a stav nové 
úrody kanadské řepky. Nově příchozí deště ale vytváří lepší pěstitelské podmínky a trh na 
situaci reagoval cenovým poklesem. 
Určitý vliv na řepku měly i ropné trhy, kde jsme rovněž zaznamenali mírnou korekci. Ropa se 
nicméně stále drží poblíž svého šestiletého maxima a ekonomický restart naznačuje 
pokračování tohoto trendu. 

Koruna v posledních týdnech začíná vůči euru mírně oslabovat. Analytici ale naznačují, že jde 
spíše o “vybírání oddechového času”. Posilování koruny by v příštích týdnech měl podpořit 
další růst úrokových sazeb a příznivá čísla z ekonomiky, která postupně začínají nabíhat. 
Silnější koruna samozřejmě nepotěší české exportéry. 
Zlato se po korekčním propadu z minulého měsíce opět dostalo nad úroveň 1500 eur za 
trojskou unci a z technického hlediska by měl růst pokračovat. 



Pšenice se v posledních dnech opět dostala do klesajícího trendu a z pohledu technické 
analýzy jsme ve velmi klíčové oblasti. Dostali jsme se pod dlouhodobou zelenou 
trendovou linii a v této chvíli nás podržela psychologická úroveň 200 Eur/Mt. Pokud 
bychom uzavřeli týdenní svíci pod touto linií, nebude to moc dobrá zpráva pro pěstitele a 
v příštích týdnech se dá očekávat výraznější korekční propad. Pro obrat trendu je 
potřebný návrat nad úroveň 205 Eur/Mt.


Řepka: 

Řepka je v návaznosti na klimatické fundamenty v posledních týdnech velmi volatilní. Po 
odrazu ze supportní úrovně 480 Eur/Mt se trh vyšplhal až téměř k letošnímu maximu. Na 
základě nových zpráv z Kanady ale došlo k obratu a trh opět testuje psychologickou 
úroveň 500 Eur/Mt. Jako nejpravděpodobnější se jeví pokračování “price action” v pásmu 
480 až 550 Eur/Mt. Vzhledem k šíři tohoto kanálu nelze hovořit o cenové konsolidaci, ale 
spíše o předsklizňové volatilitě. 

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.


