



 

• Blíží se zářijový report USDA. Obchodníci vyčkávají na nová data. 
• Cena kukuřice pod tlakem díky čínské sklizni. 
• Jaké jsou tržní vyhlídky pro řepku? 
• Ropa se dostala zpět nad 60 euro za barel. 

 


Kurzy 
komodit a 
měn

cena měrná 
jednotka

Zdroj

Pšenice 242,25 EUR/MT Euronext

Řepka 573,75 EUR/MT Euronext

Kukuřice 5,24 USD/BUS CBOT

Soja 12,92 USD/BUS CBOT

CZK/EUR 25,39 CZK kurzy.cz

USD/EUR 1,187 USD kurzy.cz

Zlato 1536 EUR/unce kurzy.cz

Ropa 60,74 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

Na začátku nového týdne vládne na trzích relativní klid. Americké trhy byly v pondělí zastaveny 
díky svátku “Labor Day”. Obchodníci proto byli při obchodování opatrní již v pátek. Hlavním 
důvodem je ale blížící se nový report USDA, který vyjde v pátek v 18.00 středoevropského 
času. Dá se proto očekávat, že se v tomto týdnu žádných výraznějších cenových pohybů 
nedočkáme.  

Pod největším drobnohledem je v této chvíli sledována situace okolo kukuřice. Její hlavní 
kupec na mezinárodních trzích, kterým je Čína, očekává velmi dobrou sklizeň u své vlastní 
produkce, což nejspíš výrazně ovlivní budoucí čínskou poptávku. Cena kukuřice se tak 
propadla na svá letošní minima a velmi pravděpodobně se vydá otestovat support na 
psychologické úrovni 500 dolarů za bušl. 
Situaci stěžují také logistické problémy, které v USA v přístavních oblastech mexického zálivu 
způsobil hurikán IDA.  
Kukuřici by mohla cenově pomoci situace v Brazílii, kde jsou odhady sklizně nižší o více než 
20% oproti loňskému roku. 
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Technická analýza zemědělské produkce a cenového vývoje: 

Pšenice: 

Ze situace na trhu se zdá, že by cena řepky mohla v příštích týdnech pokračovat ve svém 
růstu. Pokračování trendu bude podpořeno v prvé řadě velmi špatnými výsledky sklizně v 
Kanadě i na Evropském kontinentě. Přesnější čísla se dozvíme v pátek z reportu USDA. Situaci 
podporuje i stav sklizně palmového oleje. Malajsie zveřejnila nové odhady sklizně, které jsou o 
10% nižší. Cena palmového oleje na zprávu reagovala dalším růstem. 
V neposlední řadě je potřeba zmínit korelaci olejnin s ropnými trhy. Ropa se dokázala udržet 
nad cenou 60 Eur za barel a z pohledu TA to vypadá na pokračování růstového trendu.  
Jediným kontraindikátorem je sklizeň slunečnice na Ukrajině a v Rumunsku. Díky zvýšení 
osevné plochy se očekávají mnohem lepší výsledky.   
  
Euro i v minulém týdnu pokračovalo v posilování vůči dolaru a v pátek otestovalo úroveň 1,19. 
Hlavním důvodem je opětovné zpomalování americké ekonomiky. Analytici je přisuzují 
především vlivu koronavirové varianty delta, která paralyzuje chod infrastruktury i na 
mezinárodní úrovni.  
Zlato stále konsoliduje lehce nad úrovní 150 Eur za trojskou unci. 



Pšenice nadále konsoliduje v pásmu mezi 240 a 250 Eur/Mt. Z hlediska technické analýzy 
bude zásadní reakce trhu v hraničních oblastech. Pravděpodobnější se i fundamentálně 
stále jeví překonání úrovně 250 Eur/Mt, ale v této chvíli nás čeká spíše otestování 
supportu 240 Eur/Mt. Pro další vývoj a směr trendu budou klíčová nová data pátečního 
reportu USDA, na který obchodníci vyčkávají. V tomto týdnu se proto nejpravděpodobněji 
dočkáme pokračování konsolidačního pohybu v cenovém kanále.


Řepka: 

Ani řepka nepřinesla obchodníkům v minulém týdnu žádné velké překvapení. Cena v 
minulém týdnu vytvořila vyšší minimum na úrovni 560 Eur, čímž došlo ke zúžení 
konsolidačního kanálu a má tendenci již potřetí otestovat rezistenci na úrovni 580 Eur/Mt. 
Ani zde se ale nedá příliš očekávat výraznější změna před pátečním reportem USDA. Pro 
další cenový vývoj doporučujeme bedlivě sledovat reakci v krajních oblastech vytýčeného 
kanálu 560 až 580 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.


