



 

• Olejniny pokračují ve výrazném cenovém růstu. 
• Klimatická situace opět významně ovlivňuje trendy na trzích. 
• Mrazy v černomořské oblasti ohrožují obilnou úrodu. 
• Nová opatření vlády drží korunu pod tlakem. 

 


Kurzy 
komodit a 
měn

cena měrná 
jednotka

Zdroj

Pšenice 229,25 EUR/MT Euronext

Řepka 491,25 EUR/MT Euronext

Kukuřice 5,47 USD/BUS CBOT

Soja 14,04 USD/BUS CBOT

CZK/EUR 26,17 CZK kurzy.cz

USD/EUR 1,207 USD kurzy.cz

Zlato 1436 EUR/unce kurzy.cz

Ropa 53,39 EUR/barel kurzy.cz

www.grainterminal.cz 

Týdenní zpravodaj trhu 
01.03.2021 - 07.03.2021 

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

Olejniny v minulém týdnu pokračovaly ve výrazném cenovém růstu. Nejvýrazněji jsme jej 
zaznamenali u řepky, jejíž cena posílila o 8% a začíná se přibližovat k úrovni 500 Eur/Mt. Hlavním 
důvodem jsou menšící se skladové zásoby pěstitelů v kombinaci s vysokou mezinárodní 
poptávkou. Trend posilují také problémy se současnou sklizní sóje v Brazílii a palmového oleje v 
Malajsii. Indický ministr zemědělsví oznámil, že se chystají k navýšení produkce řepky pro příští 
období o zhruba 10%. Samozřejmě je nutné přihlédnout i k vývoji na trhu s ropou, která rovněž 
cenově posiluje a ovlivňuje trh s biopalivy.  

Do centra pozornosti analytiků a obchodníků se opět dostala klimatická situace v klíčových 
oblastech.  
Deštivé počasí v Brazílii má negativní dopad na sklizeň sóje. Do začátku minulého týdne bylo 
sklizeno jen 15% úrody což ve srovnání s loňskými 31% ve stejném období nepůsobí moc 
povzbudivě. Opožděn tak bude i nový osev kukuřice v regionu. 
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Technická analýza zemědělské produkce a cenového vývoje: 

Pšenice: 

Cenový vývoj byl na obilných trzích v minulém týdnu poměrně klidný. Pšenice se po 
mírném růstu vrátila na hodnoty s předchozího týdne. Z hlediska technické analýzy 
pokračujeme v konsolidačním pohybu v pásmu ohraničeném zónami 220 a 240 EUR/Mt.  


           


Teplé počasí v černomořské oblasti způsobuje tání současné sněhové přikrývky, která je 
stěžejní jako ochrana ozimové pšenice před mrazivým počasím. Farmáři se obávají, že by 
hlášené mrazy, které mají do oblasti dorazit v příštím týdnu, mohly výrazně poškodit jejich 
úrodu. 
Analytikům se zatím nepodařilo odhadnout škody, které mrazy napáchaly na úrodě v Texasu.  
Obilné trhy v minulém týdnu nezaznamenaly žádné dramatické cenové pohyby. 

Česká republika se v minulém týdnu, v důsledku vývoje pandemické situace, stala terčem 
kritiky mezinárodních médií. Přicházející tvrdá vládní opatření vytvářejí tlak na českou korunu, 
která v posledních dnech oslabila a dostala se zpět nad úroveň 26 EUR/CZK a dál slábne. 

Zlato v minulém týdnu pokračovalo v klesajícím trendu a přiblížilo se k úrovni 1400 Eur za 
trojskou unci. 
Dolar vůči Euru v posledních dnech mírně posiluje, ale dá se hovořit spíše o pokračování 
konsolidačního pohybu. 



Z hlediska fundamentu trh v současné situaci čeká na vývoj klimatu a potenciální odhady 
škod, které mrazivé počasí způsobí v USA a v oblasti Černého moře. Jako 
pravděpodobnější se jeví pokračování růstu cen. Důležitá bude cenová reakce v pásmu 
rezistence 240 EUR/Mt. Propad pod úroveň 220 EUR/Mt je v současné situaci velmi 
nepravděpodobný.  


Řepka: 

Řepka v minulém týdnu své producenty opět mile překvapila a pokračovala v silném 
růstovém trendu. Dostali jsme se na nová cenová maxima.  Veškeré fundamenty v tomto 

sektoru naznačují, že by měl trend i nadále pokračovat, nicméně je nutné mít na paměti, 
že se blížíme do zóny silné rezistence 500 EUR/Mt, což je zároveň i výrazná 
psychologická obchodní úroveň. Po dosažení této úrovně se dá očekávat korekční pohyb 
a cenová konsolidace. 
  
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.


