



 

• Řepka překonala psychologickou hranici 500 EUR/Mt. 
• Klimatické problémy v Jižní Americe přetrvávají. 
• Obilné trhy jsou cenově klidné. Obchodníci vyčkávají na nový report USDA. 
• Nezaměstnanost na českém trhu práce mírně narostla. 

 


Kurzy 
komodit a 
měn

cena měrná 
jednotka

Zdroj

Pšenice 228,25 EUR/MT Euronext

Řepka 518,25 EUR/MT Euronext

Kukuřice 5,45 USD/BUS CBOT

Soja 14,35 USD/BUS CBOT

CZK/EUR 26,33 CZK kurzy.cz

USD/EUR 1,191 USD kurzy.cz

Zlato 1426 EUR/unce kurzy.cz

Ropa 58,48 EUR/barel kurzy.cz

www.grainterminal.cz 

Týdenní zpravodaj trhu 
08.03.2021 - 14.03.2021 

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

Řepka v minulém týdnu obchodníky opět překvapila. Přestože většina analytiků upozorňovala na 
pravděpodobnou korekci v oblasti psychologické úrovně 500 EUR/Mt, jejich predikce se nenaplnily 
a cena řepky pokračuje v růstovém trendu. Částečně je trend způsoben vyhlídkami na slabší 
výsledky budoucí sklizně v Evropě. Situaci zcela zřejmě ovlivňuje vývoj na trhu s ropou, která v 
poslední době rovněž výrazně cenově posiluje. 
Oproti řepce cenově zaostává sója i palmový olej, u kterého bylo v únoru zaznamenáno snížení 
exportní aktivity o necelých 5% oproti lednu. 

Klimatická situace je i nadále kritická v Jižní Americe. Silné deště v Brazílii komplikují sklizeň sóje a 
osev kukuřice. V této chvíli je oseto jen 30% rozlohy, což ve srovnání s loňskem, kdy měli farmáři 
oseto již 60%, vzbuzuje značné obavy ze snížení výnosů budoucí úrody. 
Podstatně optimističnější jsou zprávy z černomořské oblasti, kde se obavy z mrazivého počasí 
nepotvrdily a ozim je v poměrně dobré kondici. 
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Technická analýza zemědělské produkce a cenového vývoje: 

Pšenice: 
 

Ceny obilnin zažívají na trzích relativně klidné období. Pohyb by mohl přijít s nových reportem 
USDA, který bude zveřejněn 9.3.2021. 
Výrazně klesla exportní aktivita ruských prodejců, kde došlo 1.3. k dalšímu zvýšení exportní 
daně u pšenice a to z 25 na 50 EUR/t. 

Data Eurostatu ukazují, že v České republice začala na začátku roku mírně narůstat 
nezaměstnanost a v této chvíli se pohybuje na úrovni 3,2%. S ohledem na situaci je to ale stále 
povzbudivé číslo. Nejhorší je situace pro mladé lidi do 25 let, kde se úroveň nezaměstnanosti 
dosahuje hodnoty 11%.  
Koruna vůči EURu i v minulém týdnu mírně oslabovala. Výrazné posílení vůči EURu 
zaznamenal americký dolar. Situaci napomáhá prohlášení šefa americké banky Powela, který 
naznačil možnost inflace na úrovni 4%. Tím poslal výnosy 10letých dluhopisů na roční maxima. 

Zásadně v posledních týdnech posiluje palivový sektor na čele s ropou, kde jsme mohli v 
minulém týdnu zaznamenat růst o víc jak 10%. Jako hlavní faktor analytici uvádějí zavedení 
produkčních limitů aliance OPEC a Ruska, které zůstanou v platnosti až do konce dubna. 



Cenový vývoj byl na obilných trzích v minulém týdnu opět bez výraznějšího cenového 
pohybu. Pšenice z pohledu technické analýzy i nadále pokračujeme v konsolidačním 
pohybu v pásmu ohraničeném zónami 220 a 240 EUR/Mt.  

Z hlediska fundamentu je trh v současné situaci v očekávání na blížící se report USDA. 
Data, která budou brzy zveřejněna by měla mít zásadní vliv na cenový vývoj v příštích 
dnech. Důležitá bude cenová reakce v pásmu rezistence 240 EUR/Mt, případně v oblasti 
supportu 220 EUR/Mt.


Řepka: 

Řepka se v minulém týdnu takzvaně utrhla ze řetězu. Navzdory očekávání se na úrovni 
psychologické hranice 500 EUR/Mt nedostavila žádná korekční reakce a trh pokračoval v 
růstu. Fundamenty v tomto sektoru naznačují, že by měl trend i nadále pokračovat, je ale 
nutné podotknout, že se blížíme do úrovní historických cenových maxim a ze strany 
prodejců by se mohl vytvořit silný tlak na cenu. Z historie rovněž můžeme vysledovat, že 
takto silné parabolické pohyby následuje poměrně výrazný korekční propad. Pokud 
plánujete prodej zboží, je to v této chvíli optimální příležitost. 
  
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.


