



 

• Příznivé počasí vytváří tlak na cenu pšenice a dalších zemědělských 

komodit. 
• Nejsilnější na trhu je v současné situaci kukuřice. 
• Cena řepky klesá navzdory fundamentům. 
• Inflační očekávání je stále v centru ekonomického dění. 

 


Kurzy 
komodit a 
měn

cena měrná 
jednotka

Zdroj

Pšenice 207,25 EUR/MT Euronext

Řepka 510,25 EUR/MT Euronext

Kukuřice 6,58 USD/BUS CBOT

Soja 15,21 USD/BUS CBOT

CZK/EUR 25,39 CZK kurzy.cz

USD/EUR 1,222 USD kurzy.cz

Zlato 1542 EUR/unce kurzy.cz

Ropa 56,05 EUR/barel kurzy.cz

www.grainterminal.cz 

Týdenní zpravodaj trhu 
24.05.2021 - 30.05.2021 

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

Evropa i severoamerický kontinent se dočkaly dlouho očekávaného srážkového klimatu, které 
dává farmářům dobré vyhlídky na výsledky nové sklizně. Situace tak přirozeně vytváří tlak na 
tržní cenu pšenice, která pokračuje v poklesu a dostala se na úrovně ze začátku roku 2021.  
I přes tento cenový pokles se stále nacházíme na úrovních, které jsme v minulosti viděli 
naposledy v roce 2014. 

Kukuřice se po korekčním propadu v minulém týdnu cenově stabilizovala a konsolidovala v 
úrovni okolo 650 dolarů za bušl. Vykazuje tak oproti ostatním plodinám relativní tržní sílu. 
Hlavním důvodem je i nadále klimatická situace v Brazílii, kde farmáři bojují se suchým 
klimatem.  
Bude zajímavé sledovat další vývoj. Analytici se shodují, že v současných tržních podmínkách 
přestává být kukuřice konkurenceschopná v krmném sektoru a chovatelé se ohlížejí po jiných 
krmných obilninách.  
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Technická analýza zemědělské produkce a cenového vývoje: 

Pšenice: 



Řepka v minulém týdnu pokračovala v cenovém poklesu a to i přes nepříznivé fundamenty, 
které se týkají vyhlídek na novou evropskou sklizeň. Vývoj ceny je ovlivněn situací na trzích 
dalších olejnin - sóje, palmového oleje i kanadské řepky, jejichž ceny jsou také na sestupu.  

Obavy z inflace zůstávají i nadále v centru pozornosti ekonomů. Spotřebitelské inflační tlaky 
jsou díky finančním stimulům nejvyšší ve Spojených státech, ale situace není omnoho lepší ani 
v eurozóně. Rozbité globální výrobní řetězce čelí výpadkům v subdodávkách, které se projevují 
výrobní inflací. Podniky následně vyšší ceny přenášejí na spotřebitele.  

Zlato i v minulém týdnu pokračovalo v pomalém růstu a dá se očekávat, že trend bude 
pokračovat. Pro další cenový vývoj bude stěžejní tržní reakce na úrovni 1600 EUR za trojskou 
unci, kde máme velmi silnou rezistenčí zónu. 
U ropy jsme zaznamenali krátkodobou korekci, ale v této chvíli už se trh opět blíží cenovým 
maximům letošního roku.  



Vývoj ceny pšenice se i v tomto týdnu řídil tržními fundamenty. Srážky na americkém i 
evropském kontinentě dávají farmářům lepší vyhlídky ohledně nové sklizně a vytváří tlak 
na cenu. Ta pokračovala v klesajícím trendu a během minulého týdne jsme se dostali pod 
důležitou technickou úroveň 212 Eur/Mt. Vzhledem k tomu, že jsme uzavřeli pod touto 
úrovní, je možné očekávat další propad až k 200 Eur/Mt. Zde je velmi silný support a 
psychologická cenová úroveň, kterou trh v minulosti několikrát otestoval. Ta by nás 
minimálně krátkodobě měla podržet. V příštích dnech očekáváme konsolidaci v pásmu 
200 až 212 Eur/Mt.


Řepka: 
 

Olejniny na čele se sójou v posledních dnech cenově oslabily a tento pokles se nevyhnul 
ani řepce. Cena se dostala pod support 527 Eur/Mt a v nejbližší době velmi 
pravděpodobně otestuje důležitou psychologickou úroveň 500 Eur/Mt. Další výraznější 
pokles je vzhledem k fundamentům trhu a vývoji na ropných trzích nepravděpodobný. 
Očekáváme konsolidaci v pásmu 500 až 527 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.


