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Příznivé klima vytváří tlak na ceny zemědělských komodit.
Co přinesl nový report USDA?
Pokles ceny sóje s sebou strhl i řepku.
ECB vnímá inflační tlaky jako dočasné.
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Příznivé klima a zlepšující se vyhlídky na novou sklizeň začaly v posledních dnech výrazně
měnit situaci na trhu a ceny většiny zemědělských komodit zaznamenaly pokles.
Hojnost srážek v oblasti amerického kukuřičného pásu ve spojení se zvýšenou osevnou
plochou může v příštích týdnech zapříčinit další pokles její ceny.
Počasí na evropském kontinentě je globálně hodnoceno jako příznivé a současná situace
naznačuje podstatně lepší výnosy farmářů v porovnání s loňskem.
Ve čtvrtek 10.6.2021 vydala USDA nový report s odhady pro blížící se sklizeň.
USDA předpokládá růstový trend pro kukuřici a to i přes příznivou situaci v USA. Hlavním
důvodem je snížená produkce kukuřice v Brazílii, která se dlouhodobě potýká s nedostatkem
srážek.
Neutrálně report hodnotil situaci u pšenice.
Nejvýraznější tlak na cenu by podle USDA měl být u sóje a to především díky pozitivním
vyhlídkám v USA. Cena sóje se v posledních dnech propadla ze všech sledovaných komodit
nejvýrazněji a během týdne zaznamenala pokles o 10 procentních bodů.

Pokles ceny sóje s sebou strhl i řepku. Ta se i přes ne zcela příznivé zprávy od evropských
pěstitelů propadla k psychologické úrovni 500 Eur/Mt. Propad ceny podpořilo příznivé klima a
dobré sklizňové vyhlídky u kanadské řepky. Jediným pozitivem pro případný růst řepky je
situace na ropných trzích, kde stále pokračuje růstový trend a cena ropy se dostala nad 70
dolarů za barel. Začíná se tak přibližovat k maximům z roku 2018.
Z posledních prohlášení je zřejmé, že Evropská centrální banka vnímá momentální inflační
tlaky jako dočasné a nechystá se na ně reagovat. O poznání vážněji bere situaci ČNB, která se
chystá na zvyšování úrokových sazeb. Pokud bude rétorika obou institucí zachována, dá se v
příštích měsících očekávat další posílení koruny vůči euru. To samozřejmě není úplně dobrá
zpráva pro české pěstitele, kterým sílící koruna sníží zisky u obchodů uzavřených v rámci EU.
Kurz dolaru vůči euru je poměrně stabilní a další vývoj bude záležet na vývoji jednotlivých
ekonomik při zotavování z pandemických dopadů.

Technická analýza zemědělské produkce a cenového vývoje:
Pšenice:

Pšenice se v návaznosti na tržní fundamenty opět dostala pod duležitou supportní úroveň
212 Eur/Mt a je zřejmé, že větší sílu mají v této chvíli na trhu medvědi. Klíčová bude v
příštích dnech reakce trhu při otestování dlouhodobé zelené trendové linie. Pokud by se
cena propadla pod úroveň 200 Eur/Mt může dojít k panickému výprodeji ze strany
obchodníků a prudšímu poklesu ceny. Support na 200 Eur/Mt je ale velmi silný a měl by
přinejmenším v nejbližší době cenu udržet. Nejpravděpodobněji se v této chvíli jeví
cenová volatilita v pásmu mezi 200 a 212 Eur/Mt.

Řepka:

Klimatická situace ovlinila cenový vývoj i u řepky. Po nadějném růstu z předchozího
období se cena v posledních dnech prudce propadla a znovu otestovala psychologickou
hranici 500 Eur/Mt. Ta se zatím jeví jako dostatečně silný support. Další vývoj bude záviset
na tom zda se trhu tuto úroveň podaří udržet. Pokud bychom se dostali pod ní, dá se
očekávat prudší korekce, jelikož nejbližší silný support je z hlediska technické analýzy až
na 440 Eur/Mt.
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.

