



 

• Čína uskutečnila další velké nákupy kukuřice. 
• Pozitivní klimatické podmínky ve stěžejních regionech vytvářejí tlak na 

cenu pšenice. 
• Růst ceny řepky se zastavil. Co jsou možné příčiny? 
• Česká koruna začala mírně posilovat. 

 


Kurzy 
komodit a 
měn

cena měrná 
jednotka

Zdroj

Pšenice 219,75 EUR/MT Euronext

Řepka 515,25 EUR/MT Euronext

Kukuřice 5,57 USD/BUS CBOT

Soja 14,16 USD/BUS CBOT

CZK/EUR 26,07 CZK kurzy.cz

USD/EUR 1,191 USD kurzy.cz

Zlato 1466 EUR/unce kurzy.cz

Ropa 54,16 EUR/barel kurzy.cz

www.grainterminal.cz 

Týdenní zpravodaj trhu 
22.03.2021 - 28.03.2021 

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 minulém týdnu jsme na obilných trzích zaznamenali primárně korekční pohyby a ceny 
zemědělských produktů ve většině případů klesaly. Jedinou výjimkou byla kukuřice. Růst její ceny 
byl způsoben především významným objemem nákupů čínských obchodníků. Čína nakoupila na 
americkém trhu více než 3 Mt kukuřice a další objemy nákupů byly zaznamenány i od ukrajinských 
producentů. Začínají se ovšem objevovat obavy, že by čínská vláda mohla dát pokyn k redukci 
použití kukuřice a sóje v krmném sektoru. Zpráva zatím ale ještě není stoprocentně potvrzená. 

Výrazné změny nastaly v sektoru klimatických zpráv. Argentina se konečně dočkala dlouho 
očekávaných dešťových srážek. Ty přinášejí optimistický výhled pro sklizeň sóje.  
Výrazně klimatické zprávy ovlivňují také cenu pšenice, která začala klesat. Dobré výsledky sklizně 
pšenice se očekávají v černomořské oblasti, především pak na Ukrajině. Dobré srážkové podmínky 
jsou hlášeny také z USA, primárně pak ze státu Kansas, který je jedním z hlavních producentů 
americké pšenice. Producenti očekávají dobré výsledky letošní sklizně pšenice. Na zprávy ihned 
reagovali obchodníci na chicágské burze CBOT a cena pšeničných kontraktů na trhu zaznamenala 
zásadní pokles.  
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Technická analýza zemědělské produkce a cenového vývoje: 

Pšenice: 

U pšenice došlo v minulém týdnu k výrazným změnám ve fundamentálních zprávách z 
trhu. Jsou zmíněny v textu reportu. Z hlediska technické analýzy se v tomto okamžiku 

Změna tržního trendu byla zaznamenána také u řepky, která nás v minulých týdnech překvapila 
parabolických růstem. V tomto okamžiku se růst zastavil a cena začala stagnovat v úrovních 
mezi 500 a 525 EUR/Mt. Důvodů pro současný vývoj je několik. Jak jsme již psali dříve, cena 
řepky a dalších olejnin silně koreluje s cenou ropy a tam došlo v minulém týdnu k 
nejvýraznějšímu propadu za poslední měsíce. Ten je způsoben především zvýšením 
amerických ropných zásob. 
Dalším faktorem jsou již zmiňované predikce ohledňe sklizně argentinské sóje. Pokles ceny byl 
znatelný i u palmového oleje. 

Česká koruna v minulém týdnu začala opět mírně posilovat a to i přes vyhlídky vlády týkající se 
rozpočtového schodku. Analytici vývoj přisuzují plánovanému zvyšování úrokových sazeb ČNB. 
Zároveň se může projevovat očekávání pozitivního ekonomického vývoje v kontextu vládních 
opatření. Rekordním tempem se zvedají i výnosy desetiletého dluhopisu ČNB.  
Posílení své pozice vůči EURu zaznamenal také americký dolar. 
Nerozhodná situace je u zlata, kde cena v posledních týdnech sice mírně roste, ale při pohledu 
na graf se jedná spíše o konsolidační strukturu. 



nacházíme v naprosto kritické oblasti. Testujeme spodní hranici konsolidačního pásma na 
úrovni 220 EUR/Mt. Ta se navíc v této chvíli protíná s velmi důležitým trendovým 
supportem, který je v grafu vyznačen zelenou trendovou linií a fundament naznačuje, že 
bude pro trh velmi obtížné udržet se nad ní. Pokud bychom uzavřeli týdenní rámec pod 
úrovní 220 EUR/Mt, dá se očekávat výraznější pokles ceny, pravděpodobně až do pásma 
okolo 200 EUR/Mt.


Řepka: 
 

Řepka se v minulém týdnu dostala do korekce a vytvořila konsolidační pásmo mezi 500 a 
525 EUR/Mt. Doporučujeme sledovat reakce trhu v jeho hraničních bodech. Pokud by trh 
dokázal překonat hranici 525 EUR/Mt, dá se očekávat další pokračování růstu. V případě, 
že uzavřeme pod 500 EUR/Mt, může dojít k prudšímu poklesu ceny. Zde nám jako 
záchytný bod dokáže posloužit zelená supportní linie současného trendu. Velmi důležité v 
této situaci bude chování ceny ropy, která v posledních měsících s olejninami silně 
koreluje. Doporučujeme proto sledovat fundamentální zprávy z trhu.  
  
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.


