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Pšenice testuje dlouhodobý support.
Jaké faktory způsobily růst ceny řepky?
Dobré klimatické podmínky jsou hlášeny z kukuřičného pásu v USA.
ČNB zvýšila úrokové sazby.

Kurzy
komodit a
měn

cena

měrná
jednotka

Zdroj

Pšenice

203,75 EUR/MT
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1489 EUR/unce
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Ropa

62,24 EUR/barel kurzy.cz

U pšenice se v minulém týdnu objevilo několik negativních fundamentů ohledně blížící se
sklizně, které vytvářejí tlak na cenu. Ta se vydala testovat dlouhodobý trendový support.
Cenová aktivita je podrobněji popsána v naší technické analýze.
Ukrajina předpoklává zvýšené objemy sklizně a to až o 20% oproti loňsku. Na evropském trhu
ale nejatraktivnější ceny nabídlo Rumunsko, které vyhrálo egyptský tendr a předběhlo Ukrajinu,
Rusko i Francii.
USDA ohlásilo dobrý stav jarní pšenice v USA pouze na 20% osevné plochy.
V kontrastu s pšenicí si na trhu velmi dobře cenově vede řepka, která se po otestování pásma
480 Eur/Mt opět dostala nad psychologickou úroveň 500 Eur/Mt a v tomto okamžiku se
kontrakty obchodují okolo 515 Eur/Mt.
Hlavním tahounem trhu je kanadská řepka, která se opět obchoduje na svých maximech. O tu
je v této chvíli velký zájem také v Evropské Unii, která potřebuje vykompenzovat nižší
evropskou produkci řepky. Zároveň se ale kanadští pěstitelé potýkají s vodním deficitem v
jižních oblastech.

Velmi dobré klimatické podmínky jsou hlášeny z kukuřičného pásu v USA. Cena kukuřice na
fundamenty reagovala dalším prudkým poklesem a na chicágské burze CBOT zaznamenala od
10.června výrazný pokles.
Klesající trend je v červnu dobře znatelný i u sóje. Ta ale v posledních dnech nachází support,
který je podporován celkovým růstem cen na trhu s olejninami.
ČNB přistoupila k prvnímu růstu úrokových sazeb. Zároveň trhu naznačila, že se jedná pouze
o první krok. Bankovní rada považuje za relativně nízká pandemická rizika. Podstatně opatrněji
přistupuje k rizikům inflačním, které se na trhu v současné době projevují především díky
nedostatku zdrojů pro výrobu. ČNB počítá se třemi růsty sazeb letos i v příštím roce.
Ropa je od března v kontinuálním růstovém trendu a tržní situace naznačuje, že bude cenové
posilování pokračovat. Zlato prochází konsolidací ceny po prudkém propadu z předminulého
týdne. Rezistenci na úrovni 1500Eur za trojskou unci se nepodařilo překonat.

Technická analýza zemědělské produkce a cenového vývoje:
Pšenice:

Pšenice se kontextu dobrých sklizňových fundamentů vydala otestovat roční supportní
trendovku, která cenu v této chvíli podržela. Pokud bychom uzavřeli pod ní, trh se ocitne
v pásmu silné likvidity mezi 190 a 200 Eur/Mt. Zde by mohl nějakou dobu konsolidovat.
Je to velmi důležitá úroveň, kde se trend trhu velmi často otáčel. Zprávy od pěstitelů jsou
velmi optimistické a s cenovým růstem je v nejbližších týdnech lépe nepočítat.

Řepka:

Řepka v minulém týdnu došla až do úrovně 480 Eur/Mt. Zde se ale dokázala odrazit a v
kontextu fundamentů z kanadského trhu došlo opět k růstu. Velmi důležité je, že se trhu
podařilo poměrně snadno překonat psychologickou hranici 500 Eur/Mt. V příštích týdnech
bychom mohli pokračovat v rostoucím trendu a cena se velmi pravděpodobně vydá znovu
otestovat letošní maxima v oblasti 550 Eur/Mt. Zde bude nutno vyčkat na reakci
obchodníků. Jako nejpravděpodobnější scénář pro příští měsíce se jeví konsolidace v
poměrně širokém pásmu 500 až 550 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.

