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Co stojí za prudkým propadem kukuřice na trzích?
Vyhlídky na evropskou sklizeň řepky vypadají pesimisticky.
Co naznačuje nový report USDA?
Hlavním tématem mezinárodní ekonomiky je v této chvíli inflace.
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Kukuřice v minulém týdnu zaznamenala výrazný cenový propad o téměř 15%. Hlavním
fundamentem pro tuto situaci byla nová data reportu USDA, která naznačují, že zásoby
kukuřice v USA jsou o 10% vyšší oproti stejnému období v loňském roce. Analytici očekávají,
že by se pro novou sezónu měla v USA výrazně zvednout osevná plocha pro kukuřici. Situace
by se měla zlepšit i v Brazílii, kde jsou v příštích dnech očekávané srážky.
Kukuřice je díky svým obchodním objemům hlavním cenotvůrcem obilných trhů a nepřímo tak
ovlivňuje ceny dalších obilnin. Podobný, ač méně dramatický, cenový vývoj je vidět i u pšenice.
Zde vývoji ceny pomáhají také klimatické podmínky. Příchozí deště dávají farmářů dobré
vyhlídky pro novou sklizeň
Podstatně odlišná je situace o řepky. Ta na trhu opět zaznamenala mírný růst. Analytici
očekávají, že blížící se úroda ve Francii a Německu bude z důvodu nedostatečné osevné
plochy a špatného stavu osevu slabá. Situace není o mnoho lepší ani u kanadské řepky.

Ve středu 12.5.2021 vydala USDA nový report zásob a odhadů pro příští sklizeň.
U kukuřice a pšenice je stav zásob vyšší oproti očekávání a ceny by měly mít spíše klesající
tendeci. Sója je v neutrální zóně a vývoj ceny může být ovlivněn spíši situací v sektoru biopaliv
a na ropných trzích. Obecně hodnotí obchodníci výsledky reportu jako nepříliš překvapivé.
Hlavním tématem ekonomů je v této chvíli problém inflace. Data ukazují, že v USA v dubnu
inflace vyskočila na 4,2%, což je nejvyšší hodnota od roku 2008. Také v eurozóně roste inflace
výrazně rychleji, než se očekávalo. Situace může oslabit českou korunu, která v této chvíli
profituje z makroekonomických opatření ČNB.
Zlato pokračovalo v minulém týdnu v růstovém trendu. Vypadá to, že investoři, v kontextu
současné situace, opět začínají ve větší míře hledat diverzifikační nástroje pro svá portfolia.
Cenově se dařilo i trhu s ropou, která rostla a v této chvíli testuje úroveň okolo 66 usd za barel.

Technická analýza zemědělské produkce a cenového vývoje:
Pšenice:

Pozitivní klimatické podmínky a stav celosvětových zásob vytváří nový tlak na cenu
pšenice. Ta v minulém týdnu začala klesat. Zda se jedná o dlouhodobější změnu trendu je
předčasné hodnotit. V tomto okamžiku se blížíme k důležitému supportu okolo 212
Eur/Mt. Ten by nás měl minimálně při prvním otestování podržet. Pokud bychom uzavřeli
pod touto úrovní, dá se očekávat další propad až k 200 Eur/Mt. Jako
nejpravděpodobnější se jeví konsolidace mezi úrovněmi 212 a 230 Eur/Mt.

Řepka:

Řepka v minulých týdnech překonala rezistenci na svém předchozím maximu 522 Eur/Mt
a dokázala nad ní uzavřít týdenní svíci. V minulém týdnu došlo k dosažení nového maxima
na úrovni 560 Eur/Mt a nyní probíhá cenová konsolidace v pásmu. Dá se očekávat, že trh
se pokusí znovu otestovat nový support 527 Eur/Mt a další vývoj trendu bude záviset na
reakci. Fundamenty na evropském i kanadském trhu naznačují, že můžeme očekávat
pokračování růstového trendu.
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.

