



 

• Nový report USDA přináší relativně pozitivní data. 
• Klimatická situace v Jižní Americe stále ohrožuje produkci sóje i kukuřice. 
• Řepka v minulém týdnu pokořila historická maxima. 
• Česká vláda letos plánuje hospodařit s jedním z nejvyšších rozpočtových 

schodků v Evropě. 

 


Kurzy 
komodit a 
měn

cena měrná 
jednotka

Zdroj

Pšenice 223,25 EUR/MT Euronext

Řepka 522,25 EUR/MT Euronext

Kukuřice 5,39 USD/BUS CBOT

Soja 14,13 USD/BUS CBOT

CZK/EUR 26,19 CZK kurzy.cz

USD/EUR 1,195 USD kurzy.cz

Zlato 1444 EUR/unce kurzy.cz

Ropa 57,85 EUR/barel kurzy.cz

www.grainterminal.cz 

Týdenní zpravodaj trhu 
15.03.2021 - 21.03.2021 

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

V úterý vydala USDA nové výsledky týkající se odhadů pro budoucí sklizeň. Ze zveřejněných dat je 
patrné, že situace je cenově lehce pozitivní u pšenice a dá se očekávat mírný růst. Výsledky u 
kukuřice jsou oproti loňsku neutrální a podobná je situace i na trhu se sójou. Trhy jsou v tomto 
okamžiku v konsolidační fázi, zároveň si ale udržuji cenové úrovně, kterých dosáhly po enormním 
růstu v předchozích měsících. 

Klimatická situace v Jižní Americe zůstává beze změn. Zatímco Brazílie stále bojuje s deštivým 
počasím, které výrazně komplikuje sklizeň sóje a osev kukuřice, v Argentině úrodu ohrožuje suché 
klima. 

Olejniny pokračovaly v růstu i v minulém týdnu. Řepka pokořila svá absolutní maxima a v jednu 
chvíli se květnový kontrakt obchodoval na úrovni 530 EUR/Mt. Na své 10leté maximum se 
vyšplhala i cena palmového oleje. Hlavním důvodem jsou nedostatečné skladové zásoby olejnin v 
kombinaci s cenovým vývojem na ropných trzích. Extrémní růst zaznamenala v posledních dnech 
také cena slunečnicového oleje. 

http://grainterminal.cz
mailto:pavlina.mangova@grainterminal.cz
mailto:patrik.hlavenka@grainterminal.cz
mailto:pavlina.mangova@grainterminal.cz
mailto:pavlina.mangova@grainterminal.cz
mailto:patrik.hlavenka@grainterminal.cz
mailto:pavlina.mangova@grainterminal.cz
http://kurzy.cz
http://kurzy.cz
http://kurzy.cz
http://kurzy.cz
http://grainterminal.cz


Technická analýza zemědělské produkce a cenového vývoje: 

Pšenice: 

Pšenice i v minulém týdnu pokračovala v konsolidačním pohybu a drží se ve vytýčeném 
pásmu mezi 220 a 240 EUR/Mt. Fundamentální zprávy obsažené v USDA reportu 

Pozitivní zprávy přicházejí pro pšeničnou úrodu v ukrajinské oblasti. Dobrý stav vodních zásob 
v kombinaci s dobrým stavem ozimové setby dávají pozitivní signály pro výsledky budoucí 
sklizně. 

V letošním roce se česká vláda rozhodla navýšit rozpočtový schodek na téměř 9% HDP a 
Česká republika se tak dostává mezi země s nejvyšším schodkem v Evropě. Na trzích si bude 
muset půjčit přibližně 700 miliard korun, což je více než 12% HDP. Výrazně tím posílila výnosy 
na českém dluhopisovém trhu. 
Výrazné obavy ekonomů vzbuzuje americký stimulační balíček ve výši téměř dvou bilionů 
dolarů. Není jasné jakým způsobem americká vláda tento stimul splatí a jaký bude mít inflační 
dopad na trhy. 

Zlato v minulém týdnu mírně posílilo, v této chvíli je ale obtížné odhadovat, zda se jedná jen o 
konsolidační pohyb. Z hlediska technické analýzy se dá očekávat spíše pokračování trendu a 
další cenový pokles. 



naznačují potenciální růst ceny. V tomto okamžiku doporučujeme sledovat reakci trhu v 
kritických úrovních. Pokud bychom nedokázali udržet úroveň 220 EUR/Mt, je možné 
předpokládat hlubší korekci. Zde je potřeba podotknout, že na této úrovni se rovněž 
nachází supportní zelená linie trendu a její proražení by bylo pro obchodníky výrazným 
obchodním signálem. Pokud by trh překonal horní rezistenci 240 EUR/Mt a dokázal by 
nad ní uzavřít cenu na týdenní bázi, můžeme počítat s dalším cenovým růstem.


Řepka: 

Řepka v minulém týdnu opět překvapila a pokořila veškerá předchozí maxima. V tomto 

okamžiku je z hlediska technické analýzy velmi obtížné určit další vývoj ceny. Parabolické 
pohyby tohoto typu mohou pokračovat výrazně výše, jak vidíme z vývoje ceny v roce 
2007. Většinou ale končí velmi razantní korekcí. Fundamentální zprávy, týkající se 
surovinových zásob naznačují, že by růst cen mohl pokračovat. 
  
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.


