



 

• Řepka se připravuje k dalšímu cenovému růstu. 
• Klimatická předpověď a potenciální srážky přinášejí farmářům pozitivní 

náladu. 
• Ve středu vydá USDA nový report. 
• ČNB chce letos zvyšovat úrokové sazby. 

 


Kurzy 
komodit a 
měn

cena měrná 
jednotka

Zdroj

Pšenice 224,25 EUR/MT Euronext

Řepka 532,25 EUR/MT Euronext

Kukuřice 7,18 USD/BUS CBOT

Soja 15,86 USD/BUS CBOT

CZK/EUR 25,56 CZK kurzy.cz

USD/EUR 1,216 USD kurzy.cz

Zlato 1510 EUR/unce kurzy.cz

Ropa 56,27 EUR/barel kurzy.cz

www.grainterminal.cz 

Týdenní zpravodaj trhu 
10.05.2021 - 16.05.2021 

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 pokračovala v růstovém trendu a cena zářijových kontraktů se dostala 
až na úroveň 550 EUR/Mt. Hlavním faktore jsou bezpochyby nepříliš příznivé vyhlídky nové 
evropské sklizně a snížená osevná plocha řepky v Německu i Francii. Napjatá je situace i u 
kanadské řepky jejíž zásoby jsou dle StatCanu podstatně nižší oproti loňsku. Další cenový růst 
naznačuje i situace na grafu, kterou hodnotíme v sekci technické analýzy.  

Radost z meteorologické předpovědi mají farmáři v Evropě a Severní Americe, kde jsou v 
příštích dnech hlášeny srážky, které by měly pomoci zlepšit stav nové úrody pšenice. 

Podstatně horší je situace v Brazílii, kde pěstitelé stále bojují s nedostatkem srážek a 
poničenou kukuřičnou úrodu potvrzují i letecké snímky. Analytici revidují odhady budoucí 
sklizně pod 100 Mt. Růst ceny kukuřice ovlivní i další obilniny na trhu, primárně pak sóju a 
krmnou pšenici. 

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


Technická analýza zemědělské produkce a cenového vývoje: 

Pšenice: 

FAO zveřejila potravinový cenový index. Ten je v této chvíli nejvyšší od roku 2014 a během 
letoška vyrostl o alarmujících 26%. V kontextu s růstem cen zemědělských komodit není 
situace zas až tak překvapivá. 

Ve středu 12.5. vydá USDA svůj nový report. Zveřejněná data budou mít zásadní vliv na další 
cenový vývoj trhu. Nejočekávanější zprávou je odhad nové sklizně brazilské kukuřice. 

ČNB v letošním roce plánuje začít zvyšovat úrokové sazby. Zpráva měla pozitivní vliv na 
korunu, která začala vůči euru posilovat. Plán na zvýšení sazeb oznámila také ministryně 
financí USA. 

Velice dobře v této chvíli vypadá trh se zlatem, které překonalo úroveň 1500 Eur za trojskou 
unci. Z grafu je patrné, že by růstový trend měl v příštích týdnech pokračovat. 
Růst naznačuje také trh s ropou. 



Po relativně krátké korekci z předchozích týdnů se pšenice opět dostala do růstového 
trendu. Již podruhé došlo k otestování rezistence 233 Eur/Mt. Na grafu se začíná tvořit 
býčí vlajka, která by nás po překonání letošního maxima mohla cenově posunout nad 
úroveň 250 Eur/Mt. V nejbližších dnech ale očekáváme spíše konsolidační pohyb v pásmu 
220 až 233 Eur/Mt.  Pokračování růstu naznačují i fundamentální zprávy z trhu.


Řepka: 
 

Graf řepky se v minulém týdnu dostal do zcela nové fáze svého vývoje. Řepka překonala 
rezistenci na svém předchozím maximu 522 Eur/Mt a dokázala nad ní uzavřít týdenní 
svíci. To je velmi výrazný býčí signál, který potvrzují i fundamenty z trhu. Vzhledem k tomu, 
že jsme se dostali do nového pásma bez obchodní historie, dá se očekávat výrazná 
cenová volatilita. Jako další milník, kterého bychom mohli dosáhnout, se jeví 
psychologická úroveň 600 Eur/Mt. Cenový pokles je v této chvíli dost nepravděpodobný a 
v případě korekce by nás měla podržet úroveň 500 Eur/Mt, ze které se stal velmi silný 
support.  

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.


