



 

• Poptávka po obilninách je vysoká i na současných cenových úrovních. 
• Zásoby řepky v Evropě jsou nedostačující. 
• Pečivo na českém trhu čeká výrazné zdražení. 
• Ropa se dostala zpět nad 60 euro za barel. 

 


Kurzy 
komodit a 
měn

cena měrná 
jednotka

Zdroj

Pšenice 245,25 EUR/MT Euronext

Řepka 567,25 EUR/MT Euronext

Kukuřice 5,34 USD/BUS CBOT

Soja 12,92 USD/BUS CBOT

CZK/EUR 25,41 CZK kurzy.cz

USD/EUR 1,181 USD kurzy.cz

Zlato 1536 EUR/unce kurzy.cz

Ropa 60,71 EUR/barel kurzy.cz

www.grainterminal.cz 

Týdenní zpravodaj trhu 
30.08.2021 - 05.09.2021 

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

V posledních dnech jsme na trzích zaznamenali velmi nepatrné změny v cenách zemědělských  
komodit. Obchodníci velmi bedlivě sledují veškerá data spojená s téměř dokončenou sklizní na 
severní polokouli a čekají na nové impulzy spojené s poptávkou. I přes výrazný nárust cen 
obilnin nelze na trhu hovořit o snížené poptávce. Kupující strany jako je Egypt, Čína a další si 
uvědomují nedostatečnou nabídku zapříčiněnou výsledky letošní sklizně a vstupují do tendrů 
za současných cenových podmínek. 
Pozitivní zprávy ohledně sklizně jsou hlášeny jen z Ukrajiny, která oznámila, že letošní export 
obilnin by mohl dosáhnout úrovně 56 miliónů tun. V loňském roce Ukrajina exportovala 44,7 Mt. 
Jedná se tedy o zhruba 20 procentní navýšení. 
Kanadská obilná sklizeň dopadlo o trochu lépe než se očekávalo, ale oproti loňským 
výsledkům se dostala na téměř -35%. 
Velmi podobná situace je u kanadské řepky. Sklizeň je rovněž vyšší oproti odhadům, ale v 
porovnání s loňskem jsme na úrovních -24%. 
Na burze Euronext tam cena řepky zůstává poblíž dosažených maxim. EU bude muset 
nakoupit minimálně 6 milionů tun, aby uspokojila balanci nabídky a poptávky.  
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Technická analýza zemědělské produkce a cenového vývoje: 

Pšenice: 



Na serveru seznam.cz byl zveřejněn článek s poněkud bulvárním titulkem “ Začíná bitva o cenu 
rohlíku”, který ovšem velmi jasně nastíňuje současnou situaci na českém trhu s potravinami. 
Přestože se ČNB snaží náladu na trhu mírnit a prezentovat inflační tlaky jako dočasné, realita 
se zdá být odlišná. Výrobci pečiva vidí zdražování výrobků na meziroční úrovni 7% jako 
nevyhnutelné. Do ceny se promítne jak zdražování výrobních surovin a mzdových nákladů, tak 
obaly a energie potřebné k výrobě.  
Fakta jsou následující: Ceny energie se za půl roku zdvojnásobily, ceny obalů stouply o 30% a 
mouku zdražila o 10 až 20%. Navýšení mezd je také na úrovni okolo 20% a i přesto bojují 
podniky s nedostatkem pracovních sil. 
Inflace se nevyhýbá ani nejsilnější ekonomice eurozóny - Německu. Ta je na svém třináctiletém 
maximu. 
Cena ropy se v minulém týdnu odrazila od 200 denního klouzavého průměru a překročila 
úroveň 60 Eur za barel. Zda se jedná o obrat současného trendu bude jasné až v příštích 
týdnech. Zlato konsoliduje poblíž úrovně 1500 Eur za trojskou unci. 
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Současné tržní fundamenty a výsledky sklizně obilnin na severní polokouli naznačují, že 
trh akceptoval nové cenové pásmo, které se ustálilo po předchozím prudkém růstu. 
Pšenice v této chvíli konsoliduje v pásmu mezi 240 a 250 Eur/Mt. Pro další vývoj proto 
doporučujeme sledovat reakce trhu v hraničních oblastech. Jako pravděpodobnější se v 
této chvíli jeví překonání úrovně 250 Eur/Mt a následně případný růst k úrovni 260 Eur/Mt. 
Pokud by cena uzavřela na týdenním rámci pod rezistencí 240 Eur/Mt, je možná další 
korekce k úrovni 230 Eur/Mt. Tento scénář je ale méně pravděpodobný.


Řepka: 

Podobně jako pšenice, i řepka vytvořila nový cenový kanál pro další konsolidaci mezi 560 
a 580 Eur/Mt. Fundamenty na kanadském i evropském trhu naznačují další případný růst 
a otestování nového maxima a psychologické úrovně 600 Eur/Mt. V pásmu 590 až 600 
Eur je ideální oblast pro případný prodej současné produkce. Je velmi nepravděpodobné, 
že by se trhu podařilo tuto rezistenci překonat. Po dosažení této zóny se dá očekávat 
korekční pohyb a opětovné otestování úrovně 560 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.


