



 

• Cena pšenice se opět dostala do silného růstového trendu. 
• Situace v sektoru pšenice napomáhá růstu cen i u dalších obilnin. 
• Fundamenty u řepky jsou nerozhodné. 
• Silný růst HDP v eurozóně posílil pozici eura vůči dolaru. 

 


Kurzy 
komodit a 
měn

cena měrná 
jednotka

Zdroj

Pšenice 230,75 EUR/MT Euronext

Řepka 527,25 EUR/MT Euronext

Kukuřice 5,58 USD/BUS CBOT

Soja 13,62 USD/BUS CBOT

CZK/EUR 25,47 CZK kurzy.cz

USD/EUR 1,187 USD kurzy.cz

Zlato 1530 EUR/unce kurzy.cz

Ropa 63,34 EUR/barel kurzy.cz

www.grainterminal.cz 

Týdenní zpravodaj trhu 
02.08.2021 - 08.08.2021 

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 novém reportu se budeme věnovat především trhům s pšenicí. Její cena v posledních dnech 
velmi prudce roste pod vlivem fundamentů z většiny důležitých regionů, kde v současné době 
probíhá sklizeň. 
Evropští farmáři se stále potýkají s deštivým počasím, které sklizeň výrazně komplikuje. V sektoru 
skladování dokonce dochází ke snižování požadavků co se týče vlhkosti sklizeného zrna s 
předpokladem dodatečného vysušování. 
Povzbudivá není ani situace v USA. Očekávané výnosy u jarní pšenice jsou pro pěstitele velkým 
zklamáním a budou pravděpodobně nejhorší od roku 1993. 
V černomořské oblasti vzbuzují největší obavy ruští pěstitelé. V červencovém reportu USDA 
odhadovala ruskou sklizeň okolo 85 Mt. V této chvíli již analytici hovoří o výsledku pod úrovní 80 
Mt.  V mezinárodním kontextu ale mají černomořští exportéři stále nejlepší cenovou nabídku, 
obzvláště pro kupce z asijských destinací. 
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Technická analýza zemědělské produkce a cenového vývoje: 

Pšenice: 




Situace v sektoru pšenice posiluje na trhu cenové pozice i u dalších obilnin. U kukuřice 
obchodníci sledují vyvíjející se situaci v Kukuřičném pásu v USA a především pak situaci v 
Brazílii, kde nové analytické odhady výrazně snižují produkční cifry. Detailnější odhady přinese 
nový report USDA. 
Podstatně odlišná je situace na trhu s řepkou, která je v této chvíli cenově nerozhodná, ale 
dokázala se udržet v blízkosti. Určité vysvětlení může podat slabost trhu s palmovým olejem. 
Momentální exportní objemy jsou pro malajské producenty výrazným zklamáním. Současná 
“price action” má jasný konsolidační charakter a řepce nijak zvlášť nepomohl ani nový odraz na 
trzích s ropou. Další vývoj bude závislý na nových fundamentech.  
eurodolar zahájil nový týden těsně pod hranicí 1,19 EUR/USD. Euru pomohl nad očekávání 
silný růst HDP v eurozóně, který byl ve druhém čtvrtletí 2%. 
Nový týden bude důležitý i pro českou ekonomiku. Nové zasedání bankovní rady by mělo 
přinést další zvýšení úrokových sazeb. Předpokládá se navýšení o čtvrt procentního bodu. 
Zlato se nachází v konsolidačním trojúhelníku a pro další vývoj bude klíčová reakce na 
úrovních 1470 resp 1550 Eur za trojskou unci. 



Pšenice v minulém týdnu překonala další klíčovou úroveň 220 Eur/Mt a pokračuje ve velmi 
strmém rostoucím cenovém trendu, který je plně podporován silnými tržními fundamenty. 
Nyní se cena na grafu nachází v úrovni nové rezistence v pásmu 230 až 235 Eur/Mt. 
Pokud by jí obchodníci dokázali překonat, otevírá se cesta na nová maxima. Jako 
nejpravděpodobnější se pro příští dny jeví scénář, kdy rezistenci otestujeme a pšenice 
bude cenově konsolidovat v pásmu 225 až 230 Eur/Mt. Výraznější pokles je v kontextu 
situace na trhu poměrně nepravděpodobný.


Řepka: 

Řepka se i přes určitý tlak na cenu dokázala udržet nad úrovní 520 Eur/Mt a pokračuje v 
konsolidačním pohybu. Pro další vývoj doporučujeme sledovat dvě klíčové úrovně. Pokud 
bychom se dostali pod support 520 Eur/Mt, graf se velmi pravděpodobně vydá otestovat 
psychologickou úroveň 500 Eur/Mt. V případě, že bychom dokázali překonat rezistenci na  
úrovni 540 Eur/Mt, cena se s velkou pravděpodobností vydá otestovat letošní nová 
maxima v pásmu 550 až 560 Eur/Mt. Z hlediska fundamentů přicházejí v úvahu obě 
varianty. Pro další vývoj je nutné počkat na reakci v úrovních 520 resp. 540 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.


