



 

• Dobré sklizňové výhledy tlačí cenu pšenice dolů. 
• ICG a Evropská komise zveřejnily odhady pro produkci obilnin v letošním 

roce. 
• Na trhu s olejninami je vidět vysoká volatilita. 
• Americký trh práce oživuje a posiluje tak dolar vůči euru. 

 


Kurzy 
komodit a 
měn

cena měrná 
jednotka

Zdroj

Pšenice 214,75 EUR/MT Euronext

Řepka 506,25 EUR/MT Euronext

Kukuřice 5,52 USD/BUS CBOT

Soja 14,01 USD/BUS CBOT

CZK/EUR 26,07 CZK kurzy.cz

USD/EUR 1,179 USD kurzy.cz

Zlato 1468 EUR/unce kurzy.cz

Ropa 54,62 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

Pšenice v minulém týdnu cenově oslabila a dostala se pod důležité technické úrovně, které 
detailněji rozebíráme v technické analýze. Po fundamentální stránce se trh ocitl v období, kdy jsou 
analytici již schopni poměrně dobře odhadnout vyhlídky letošní sklizně. Zprávy z jednotlivých 
klíčových regionů jsou veskrze pozitivní a tlačí cenu pšenice dolů. V USA se zásadně zlepšily 
srážkové podmínky. Mrazivé počasí v černomořské oblasti napáchalo méně škody než se původně 
předpokládalo. 

IGC a Evropská komise zveřejnily své odhady ohledně budoucí produkce zemědělských surovin. 
Celosvětová produkce pšenice by měla stoupnout oproni loňsku ze 774 Mt na 790 Mt. Produkce 
kukuřice by měla být přibližně 1193 Mt oproti loňským 1139 Mt. 
Evropská čísla jsou následující: pšenice - 126,7 Mt vs. 117,1 v sezóně 2020-21, kukuřice 71,2 Mt 
vs. 64,9 Mt a u řepky se očekává 16,73 Mt oproti loňským 16,1 Mt. Na základě zveřejněných dat se 
dá v příštích měsících očekávat na trzích spíše cenový pokles.  
Nejlépe si na trhu vede momentálně kukuřice, jejíž cena je na současných úrovních udržována 
především vysokou poptávkou ze strany Číny. 
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Technická analýza zemědělské produkce a cenového vývoje: 

Pšenice: 

Vysoká volatilita se dala zaznamenat na trhu s olejninami včetně řepky. Tržní síla řepky i sóje je 
podporována primárně vysokými cenami rostlinných olejů. Americký prezident Joe Biden 
vyjádřil ochotu přistoupit ke zvýšení použití rostlinných olejů v sektoru biopaliv.  
Důležitý bude taky report USDA, který bude zveřejněn v příštím týdnu a nastíní další vývoj cen 
na trhu. 
Velkým tématem v oblasti palivového sektoru byla v minulém týdnu havárie dopravní lodi v 
suezském průplavu. Došlo zde k celkovému zablokování lodní dopravy a trh s ropou na zprávu 
reagoval mírným růstem. 

Dolar začal v posledních týdnech výrazně posilovat vůči euru. Data ukazují, že se americká 
ekonomika začala zotavovat z pandemické situace a rostou tím i dolarové úrokové sazby. 
Situace v Evropě je o poznání složitější. Z evropských měn je v nejhorším stavu polský Zlotý, 
který je vůči koruně na nejslabší úrovni za posledních deset let. Situace by paradoxně mohla 
pomoci polským farmářům a dobré cenové konkurenceschopnosti jejich zemědělské produkce. 
Zlato se stále drží pod úrovní 1500 Eur za trojskou unci.  



V minulém týdnu jsme na grafu pšenice zaznamenali zcela zásadní vývoj. Cena se 
propadla pod support konsolidační struktury na úrovni 220 EUR/Mt. Zároveň jsme se 
dostali pod důležitý trendový support, který je v grafu vyznačen zelenou trendovou linií. 
Dá se předpokládat, že se tyto supporty pokusí trh znovu otestovat a v případě zamítnutí 
nás čeká hlubší korekce nebo dokonce změna trendu. Tržní fundamenty tuto prognózu do 
velké míry podporují. Je možné očekávat výraznější pokles ceny, pravděpodobně až do 
pásma okolo 200 EUR/Mt.


Řepka: 

Řepka se i v minulém týdnu pohybovala v konsolidačním pásmu mezi 500 a 525 EUR/Mt. I 
nadále doporučujeme sledovat reakce trhu v jeho hraničních bodech. V případě překonání 

hranice 525 EUR/Mt, dá se očekávat další pokračování růstu. V případě, že uzavřeme pod 
500 EUR/Mt, můžeme očekávat výraznější korekci. Tržní fundamenty jsou v této chvíli 
poměrně nerozhodné a proto se jako nejpravděpodobnější scénář jeví pokračování 
konsolidace a pohyb v kanálu 500 - 525 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.


