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• Obilné trhy udržely důležité hladiny. Čeká nás další růst nebo spíše
pokles?
• Řepka zažila překvapivý cenový odraz!
• Světové trhy opět zaznamenaly zvýšenou poptávku po kukuřici a sóji.
• Amerika zná nového prezidenta. Jak se to projeví na trzích?
Kurzy
komodit a
měn

cena

měrná
jednotka

Zdroj

Pšenice

207,2 EUR/MT

Euronext

Řepka

398,1 EUR/MT

Euronext

Kukuřice

4,06 USD/BUS

CBOT

Soja

11,01 USD/BUS

CBOT

CZK/EUR

26,58 CZK

kurzy.cz

USD/EUR

1,188 USD

kurzy.cz

Zlato

1647 EUR/unce

kurzy.cz

Ropa

33,5 EUR/barel kurzy.cz

Většina zemědělských plodin si na trzích v minulém týdnu udržela důležité úrovně, některé
dokonce překvapivě vystoupaly na nová maxima. Hlavním důvodem tohoto jevu je návrat
zvýšené poptávky po plodinách na mezinárodním trhu. Situaci také umocňuje oslabování dolaru.
Paradoxně to nemá příliš pozitivní vliv na české obchodníky. Koruna totiž v minulém týdnu
posílila vůči euru o 5% oproti hodnotám z minulého měsíce a částečně smazala ziskovost
tuzemských prodejců. Napětí mezi Austrálií a Čínou vyústilo v zákaz dovozu australské pšenice.
To by mohlo způsobit další růst její ceny na ostatních trzích.
Cena řepky v minulém týdnu výrazně překvapila. I přes nepříznivý vývoj pandemie v mnoha
evropských zemích se cena prudce odrazila vzhůru a poprvé od jarního pádu dokázala překonat
psychologickou hranici 400 EUR/MT. Nad dalším cenovým růstem ale visí poměrně velký otazník
v kontextu s oslabením ekonomiky a cestovního ruchu.

Silná poptávka po sóji a kukuřici ze strany Číny opět rozhýbala cenové pohyby na světových
trzích. Velká část poptávky je určena jako krmivo pro chov vepřového. Růst cen má neblahý vliv
na masnou produkci v evropských zemích. Ukrajinští chovatelé drůbeže a vepřového apelují na
premiéra, aby limitoval kukuřičný export a zamezil tak růstu cen krmiva na domácím trhu, které
od začátku sezóny vzrostlo o víc jak 40%.
Americké prezidenské volby se blíží do finále a současný stav hlasů vypovídá o vítězství
demokratického kandidáta Joea Bidena. Výsledek vnesl na trhy určité uklidnění a akciové
indexy opět rostou. Otázkou stále zůstává jak se k situaci v příštích dnech postaví současný
prezident Donald Trump. Současný stav přinesl pozitivní naladění pro budoucí euroamerické
obchodní vztahy. Dolar začal oproti euru oslabovat.
ČNB ve svém prohlášení podpořila zvýšování úrokových sazeb. Počítá s poměrně brzkým
odezněním pandemie a akcelerací ekonomiky. Koruna v posledních dnech vůči euru výrazně
posílila. Je otázkou jaký bude mít vývoj dopad na české exportéry.

Technická analýza zemědělské produkce a cenového vývoje:
Pšenice:
Pšenice se po korekci dokázala udržet nad modrou supportní trendovou linií. Ta je pro
vývoj v příštích týdnech a měsících klíčová. Současná situace na světových trzích,
především pak krize čínsko-australských vztahů naznačuje, že by růst mohl pokračovat.

Pokud bychom překonali současné maximum trendu na 214 EUR/MT, mohli bychom
otestovat dvouleté maximum 220 EUR/MT.

Řepka:
Poměrně nečekaný byl cenový vývoj na trhu řepky a olejnin obecně. Poté co jsme se
krátce ocitli pod modrým supportem, bylo jeho překonání prudce zamítnuto a cena
vytvořila nové maximum a překonala psychologickou hranici 400 EUR/MT.

V tomto okamžiku je nejpravděpodobnější pokračování růstového trendu. Pokud trh
překoná letošní maximum na úrovni 402,5 EUR/MT otevírá se nám cesta k dalšímu růstu
a mohli bychom se podívat až do úrovní okolo 420 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.

