



 

• Smíšené signály na trhu s kukuřicí 
• ICG zveřejnil nové odhady pro letošní sklizeň obilnin. 
• Ukrajina nakupuje australskou řepku. 
• ČNB vážně zvažuje zvyšování úroků. 

 


Kurzy 
komodit a 
měn

cena měrná 
jednotka

Zdroj

Pšenice 211,25 EUR/MT Euronext

Řepka 514,25 EUR/MT Euronext

Kukuřice 6,57 USD/BUS CBOT

Soja 15,29 USD/BUS CBOT

CZK/EUR 25,43 CZK kurzy.cz

USD/EUR 1,223 USD kurzy.cz

Zlato 1559 EUR/unce kurzy.cz

Ropa 56,91 EUR/barel kurzy.cz

www.grainterminal.cz 

Týdenní zpravodaj trhu 
31.05.2021 - 06.06.2021 

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

Kukuřice dávala v minulém týdnu obchodníkům smíšené signály. Na straně poklesu produkce 
je potřeba brát v úvahu situaci v Brazílii, kde vlivem suchých klimatických podmínek došlo k 
poškození části úrody a očekává se výrazné snížení produkce. To by mělo ve spojení s 
vysokou čínskou poptávkou vytvářet tlak na růst ceny. Protikladně působí situace v 
“kukuřičném pásu” v USA, kde příznivé srážkové podmínky v kombinaci se zvýšenou osevnou 
plochou dávají naději na rekordní sklizeň. Cena kukuřice v této chvíli konsoliduje a pro další 
cenový vývoj musí obchodníci počkat na nové tržní fundamenty. 

ICG zveřejnila nové odhady pro letošní sklizeň obilnin. Ta by měla být na úrovni 2,292 miliard 
tun oproti loňským 2,22 miliardám. Trhy s pšenicí na zprávu reagovaly dalším cenovým 
poklesem. V posledních dnech cena pšenice konsoliduje v úrovních, které byly dosaženy na 
začátku letošního roku. Určitý vliv na vývoj ceny má samozřejmě i korelace trhů pšenice a 
kukuřice. Trhy nám v této chvíli obecně vysílají smíšené signály a analytici se shodují, že další 
vývoj trendu bude extrémně spjat s vývojem klimatu. 
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Technická analýza zemědělské produkce a cenového vývoje: 

Pšenice: 

K poměrně kuriózní situaci došlo v sektoru olejnin na Ukrajině. Ještě před pár týdny Kanada 
uzavírala kontrakty na nákup ukrajinské řepky. Nyní se situace obrátila a Ukrajina nakupuje 
řepku z Austrálie. Důvodem jsou nedostatečné zásoby slunečnice a sóje na domácím trhu. 
Pozitivní zprávy jsme zaznamenali od ukrajinských farmářů ohledně nového osevu, který je u 
většiny plodin nad 90 procenty stanovených cílů. Oproti předchozímu zpoždění a obavám ze 
začátku sezóny je tak nyní situace velmi uspokojivá. 

Viceguvernér ČNB v nedávném rozhovoru uvedl, že je ve společnosti po vynucené pauze v 
nakupování příliš velké množství pěněžních zásob a ČNB v příštích měsících plánuje zvýšení 
základní reposazby. To, že je čas zdražit peníze pro komerční banky nedávno předeslal i 
guvernér ČNB Jiří Rusnok.  

Zotavování světových ekonomik je vidět i na dalších komoditních trzích. Cena ropy je na svém 
dvouletém maximu a vypadá, že bude v růstu pokračovat. Pokračování růstového trendu jsme 
zaznamenali i na trzích s drahými kovy na čele se zlatem. 



Pšenice se v minulém týdnu vydala otestovat důležitou psychologickou hranici 200 Eur/
Mt. Zde byla cena trhem poměrně razantně odmítnuta a nyní se přibližujeme do zóny 
první vyznačené rezistence na úrovni 212 Eur/Mt. Pro další růst je nutné její překonání a 
uzavření týdenního rámce nad touto hodnotou. Zespoda nás v grafu drží zelená supportní 
linie. Pokud by došlo k jejímu překonání, je možné očekávat prudší cenový pokles. 
Klimatické fundamenty tuto možnost také naznačují.


Řepka: 

Cenový pokles, který jsme zaznamenali na obilných trzích se nevyhnul ani řepce. Ta v 
minulém týdnu otestovala úroveň 500 Eur/Mt, dokonce jsme se na krátký okamžik dostali 
pod ní. Zde ale došlo k zamítnutí a cena byla vytažena zpět do cenového kanálu 500 až 
527 Eur/Mt. Velmi pravděpodobně zde budeme v dalších týdnech konsolidovat. Pro další 
cenový růst je nutné překonání rezistence na horní straně pásma. Fundamentální zprávy, 
které trh v příštích týdnech přinese, budou mít na další vývoj naprosto stěžejní význam. 

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.


