



 

• Cena řepky v kontextu nových tržních odhadů klesá. 
• Rusko změnilo strategii u exportní daně. 
• Smíšené zprávy na trhy přináší klima v USA. 
• Dolar po zasedání FEDu výrazně posílil. 

 


Kurzy 
komodit a 
měn

cena měrná 
jednotka

Zdroj

Pšenice 208,75 EUR/MT Euronext

Řepka 490,25 EUR/MT Euronext

Kukuřice 6,61 USD/BUS CBOT

Soja 13,71 USD/BUS CBOT

CZK/EUR 25,52 CZK kurzy.cz

USD/EUR 1,192 USD kurzy.cz

Zlato 1496 EUR/unce kurzy.cz

Ropa 62,87 EUR/barel kurzy.cz

www.grainterminal.cz 

Týdenní zpravodaj trhu 
21.06.2021 - 27.06.2021 

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

V minulém týdnu jsme na trzích zaznamenali opět vysokou volatilitu. Cena řepky se dostala 
pod silnou supportní zónu 500 Eur/Mt a v této chvíli se obchoduje okolo 490 Eur/Mt. 
Překvapivé jsou novinky z Německa, kde asociace zemědělců zveřejnila nové odhady sklizně. 
Ty jsou o 4,6% vyšší oproti loňsku. 
Tlak na cenu vytváří také zprávy z Kanady, kde dobré klimatické podmínky a dostatek srážek 
dávají zemědělcům pozitivní vyhlídky pro novou sklizeň kanadské řepky.  Cenový propad 
zaznamenaly i další rostlinné oleje. Situaci v této chvíli nepomáhá ani pozitivní vývoj na 
ropných trzích, které zaznamenaly další růst. Ropa se obchoduje již za téměř 73 dolarů za 
barel. 

S příchodem léta přehodnotilo ruské ministerstvo zemědělství exportní daně u pšenice a 
kukuřice. U pšenice došlo k výraznému snížení z původních 50 Eur/t na necelých 30 Eur/t, což 
výrazně podpořilo nové exportní aktivity. Naopak u kukuřice došlo ke zdvojnásobení kvót a to z 
25 Eur/t na přibližně 50 Eur/t. Není proto velkým překvapením, že se ruský kukuřičný export 
propadl v druhém červnovém týdnu téměř na nulu. 
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Technická analýza zemědělské produkce a cenového vývoje: 

Pšenice: 

Klimatické podmíky v USA jsou velmi odlišné pro pšenici a kukuřici. 
Kukuřičný pás zaznamenal v posledních týdnech dostatek srážkové aktivity a vyhlídky na 
novou sklizeň jsou velmi dobré. 
Zcela odlišná je situace na severozápadě USA, kde se farmáři potýkají s výrazným a 
dlouhotrvajícím suchem, které ma negativní dopad na novou úrodu pšenice.   
Sucho trápí také Iowu, která je hlavním producentem americké kukuřice a sóje. 
Pozitivní klimatické zprávy jsou hlášeny z Francie, kde bouřková aktivita posledních dní 
pomáhá doplnit vodní zásoby.  

Důležitou ekonomickou událostí minulého týdne bylo zasedání FEDu. Američtí bankéři se v 
kontextu se zvyšující inflací chystají zrychlit utahování měnové politiky. Americký dolar na tuto 
zprávu reagoval výrazným posílením vůči euru.  
Výrazný vliv měla zpráva i na trhy s drahými kovy. Zlato se po nadějné růstu z předchozích 
týdnů propadlo pod psychologickou úroveň 1500 euro za trojskou unci. 



Vysoká volatilita provázela trhy i v minulém týdnu. Pšenice uzavřela týdenní svíci pod 
silnou rezistenční úrovní 210 Eur/Mt. Trh vytvořil nový support na úrovni 205 Eur/Mt, kde 
došlo k odrazu. Je velmi pravděpodobné, že se trh v příštích týdnech vydá k otestování 
dlouhodobé supportní linie, která je v grafu vyznačena zelenou trendovkou. Další vývoj 
ceny bude záležet na reakci v této oblasti. 


Řepka: 
 

Výrazný cenový propad jsme zaznamenali také u řepky, která se nedokázala udržet nad 
psychologickou hranicí 500 Eur/Mt a v tomto okamžiku se srpnové kontrakty obchodují za 
490 Eur/Mt. Trh vytvořil nový support na úrovni 480 Eur/Mt. Klimatické fundamenty 
naznačují, že by klesající cenový trend mohl pokračovat. Další silná supporní zóna, která 
by řepku měla podržet je úroveň 440 Eur/Mt. Jako nejpravděpodobnější se momentálně 
jeví konsolidace mezi 480 a 500 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.


