



 

• Hlavním cenotvůrcem trhu je momentálně klimatická situace.  
• Řepka opět koreluje s ropnými trhy. 
• V Polsku se objevily nové případy prasečího moru. 
• Podniky bojují s rekordním zpožděním dodávek. 

 


Kurzy 
komodit a 
měn

cena měrná 
jednotka

Zdroj

Pšenice 215,75 EUR/MT Euronext

Řepka 541,75 EUR/MT Euronext

Kukuřice 6,87 USD/BUS CBOT

Soja 15,68 USD/BUS CBOT

CZK/EUR 25,42 CZK kurzy.cz

USD/EUR 1,218 USD kurzy.cz

Zlato 1556 EUR/unce kurzy.cz

Ropa 58,18 EUR/barel kurzy.cz

www.grainterminal.cz 

Týdenní zpravodaj trhu 
07.06.2021 - 15.06.2021 

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

S rychle se blížícím obdobím sklizně na severní polokouli jsou trhy cenově stále křehčí co se 
týče klimatických zpráv. V okamžiku, kdy se zdá, že pokles produkce kukuřice v Brazílii již trhy 
stihly zahrnout do ceny, je pozornost zaměřena na vývoj v USA. Pokud by se objevila další 
rizika nedostatku srážek, bude to mít zásadní vliv na cenový vývoj sóje a kukuřice. 
Bouřky, které v minulém týdnu zasáhly Francii měly na novou úrodu kladný vliv vyjma regionů, 
kde svou intenzitou napáchaly určité škody. 
Bohaté srážkové klima je hlášeno rovněž z jižních regionů Kanady a pozitivně ovlivňuje 
vyhlídky na sklizeň kanadské řepky. 
V černomořské oblasti jsou teploty pod normálem a hlavním tématem farmářů je ochrana 
pšeničné úrody před plísněmi. 

Trh s ropou pokračoval v růstovém trendu i v minulém týdnu a ceny dosahují úrovní, které jsme 
viděli naposledy v roce 2019. To samozřejmě posiluje také trh s olejninami a sektor biopaliv.  
Cena řepky se opět přiblížila ke svým letošním maximům. Evropský trh ovlivňuje také stav 
současné úrody, který není optimální a důležité je zmínit, že francoužští i něměční farmáři 
snížili u řepky celkovou osevnou plochu.  
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Technická analýza zemědělské produkce a cenového vývoje: 

Pšenice: 

V posledních týdnech se opět objevují zprávy o šíření afrického moru prasat. Nejkritičtější je 
situace na Filipínách, kde se populace snížila až o 3 miliony zvířat. Hlášené jsou případy z 
Malajsie, Číny, Indie a Ruska. Poslední zpráva je ze západního Polska, kde v minulém týdnu z 
důvodu preventivních opatření utratili 3000 zvířat. Hlavním nositelem viru jsou divočáci. 

Velká řada průmyslových podniků v současné době bojuje s nedostatkem polotovarových 
vstupů a surovin. V průmyslu je vidět jasný trend, kdy extrémně rychle rostou objednávky, 
zatímco výroba kvůli nedostatku vstupů zaostává. Chybí zejména elektronické součástky, 
plasty, olovo a dřevo. Dochází tak k rekordnímu zdražování vstupů. 
Dalším současným inflačním faktorem je růst mezd. Ty na konci roku 2020 rostly v ČR v 
průměru o 6,5% a jsou dalším důvodem, proč ČNB hodlá zvyšovat úrokové sazby. 

Zlato se po korekčním propadu z minulého týdne opět odrazilo k růstu a vypadá to, že trend 
bude pokračovat. Klíčová pro další vývoj bude reakce trhu v oblasti 1600 Eur za trojskou unci. 



Cena pšenice v minulém týdnu mírně rostla a trh dokázal uzavřít nad úrovní 212 Eur/ Mt. 
Z hlediska technické analýzy se tak opět otevírá cesta k dalšímu růstu a dosažení úrovně 
233 Eur/Mt. Situace na trhu je nyní velmi křehká a zásadní pro další vývoj budou 
klimatické fundamenty. Zespoda by nás v grafu měla podržet zelená supportní linie.


Řepka: 

U řepky došlo v minulém týdnu opět k zásadnímu obratu trendu a cena se začíná 
přibližovat maximům dosažených v dubnu 2021. V případě překonání úrovně 550 Eur/Mt 
se otevírá cesta k dalšímu výraznému růstu. Jako pravděpodobnější se ale jeví spíše 
cenová konsolidace v pásmu 520 až 550 Eur/Mt. Pozitivní klimatické zprávy z Kanady, by 
mohly v příštích dnech vytvořit tlak na cenu a otestování úrovně 520 Eur/Mt. Pád pod 
důležitou psychologickou úroveň 500 Eur/Mt je v tomto okamžiku velmi nepravděpodobný.  

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.


