



• Vývoj ceny pšenice je v kritickém bodu. Jaké jsou možné scénáře vývoje? 
• Řepka prošla mírnou korekcí. Fundamenty naznačují pokračování růstu.  
• Cena sóje zakolísala. Exportní objemy v minulém týdnu obchodníky 

zklamaly. 
• Oslabování dolaru kulminuje, trend bude nejspíše pokračovat. 

Kurzy 
komodit a 
měn

cena měrná 
jednotka

Zdroj

Pšenice 202,00 EUR/MT Euronext

Řepka 409,25 EUR/MT Euronext

Kukuřice 4,21 USD/BUS CBOT

Soja 11,63 USD/BUS CBOT

CZK/EUR 26,44 CZK kurzy.cz

USD/EUR 1,212 USD kurzy.cz

Zlato 1517 EUR/unce kurzy.cz

Ropa 40,51 EUR/barel kurzy.cz

www.grainterminal.cz 

Týdenní zpravodaj trhu 
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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 se v minulém týdnu dostala do výraznější korekce ceny a oproti letošnímu maximu se 
propadla o 5%. Důvodů je hned několik. Oslabující dolar zvýšil konkurenceschopnost amerických 
prodejců vůči producentům z Evropy a černomořské oblasti. Společnost Statscan zveřejnila odhady 
kanadské sklizně a jsou nejvyšší za posledních sedm let. Zlepšení klimatických podmínek na 
americkém kontinentě rovněž dává pozitivní signály ohledně budoucí sklizně.   

Trh s řepkou a olejninami rovněž prošel korekčním pohybem. Situace je zde z hlediska fundamentu 
podstatně odlišná než u pšenice. Ukrajina oznámila, že z důvodu klimatických podmínek při osevu 
snížila pěstitelskou plochu řepky o 12%. Také růst ropných cen pomáhá sektoru biopaliv udržet si 
současné hladiny. Další posilující fundament přišel z Kanady. Analytici snížili odhady na budoucí 
sklizeň kanadské řepky o 5%, což je pětileté minimum. Předpokládá se, že je to hlavní důvod 
odrazu ceny po korekci.  
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Technická analýza zemědělské produkce a cenového vývoje: 

Pšenice: 

Situace na trhu s pšenicí se v kontextu technické analýzy zcela změnila. V několika 
předchozích zpravodajích jsme u analýzy upozorňovali na suportní linii trendu. Ta byla v 
minulém týdnu překonána směrem dolů a z analytického hlediska dochází ke změně 
trendu. 


Vývoj na trhu se sójou byl v posledních měsících v režii Číny. Nejinak tomu bylo i v minulém 
týdnu, jen se nesl v podstatně odlišném duchu. Čína během týdne zrušila dvě dodávky sóji a 
obchodní objemy na exportních trzích byly pro obchodníky výrazným zklamáním. Z pohledu 
technické analýzy je stále v růstovém trendu, nicméně další vývoj je závislý na exportním 
fundamentu. Další zprávou, která vytváří tlak na cenu je situace v Brazílii. Návrat dešťů v 
kombinaci s navýšením osevné plochy sóje naznačuje rekordní odhady pro příští sklizeň. 

Dolar v posledních týdnech vůči EURu výrazně oslabuje .V této chvíli jsme na grafu překonali 
rezistenční linii, pod kterou jsme byli celou dobu jejich koexistence. Dá se očekávat, že se v 
příštích týdnech podíváme do úrovně 1,25 USD/EUR. Další vývoj bude hodně záviset na 
datech z amerického trhu práce a míře nezaměstnanosti. Koruna vůči EURu mírně oslabila. 
Nejistota ohledně budoucího rozpočtu EU vytváří tlak na všechny středoevropské měny. 

Zlato a další drahé kovy se po výrazném propadu v minulých týdnech lehce odrazily směrem 
nahoru a dá se zde vypozorovat určitá opozice vůči dolaru. V době kdy dolar posiluje, ztrácejí 
drahé kovy a naopak.  



Ještě stále je zde možnost, že se jedná jen o falešný signál. Pokud ovšem i v tomto týdnu 
uzavřeme s cenou pod touto linií dojde k potvrzení a v dlouhodobějším horizontu se dá 
očekávat pokračování poklesu cen. Pro ilustraci jsme přiložili historický graf, kde je vidět 
jak se trh choval při podobném scénáři v minulosti. Pokud Vám příjdou současné cenové 
hladiny zajímavé, doporučujeme zvážit prodej Vašich zásob.





. 

Řepka: 

Řepka se pomalu blíží k rezistenční úrovni. V minulém týdnu došlo k výraznější korekci a 
trh otestoval psychologickou hranici 400 EUR/MT. 
Tato úroveň byla poměrně razantně zamítnuta a cena se vydala opět vzhůru. 
Fundamenty trhu naznačují pokračování růstu. Je zřejmé, že úroveň 420 EUR/MT nebude 
jednoduché překonat, protože se jedná o zónu dlouhodobé rezistence. Minimálně při 
prvním otestování se dá očekávat zamítnutí a korekce směrem dolů. Jako 
nejpravděpodobnější se jeví scénář delší konsolidace ceny a pohyb v pásmu mezi 400 a 
420 EUR/MT. Pokud by se trhu podařilo tuto rezistenci překonat, otevírá se cesta ke 440 
EUR/MT, ale to je v této chvíli předčasné hodnotit. Stejně tak může dojít k hlubší korekci 
až na modrou suportní linii 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.


