



 

• Trhy vyčkávají na nový report USDA. 
• Rozdíl v ceně mezi krmnou a potravinářskou pšenicí se zvyšuje. 
• Cena řepky roste navzdory propadu na ropných trzích. 
• Oslabení eura vůči dolaru pomáhá evropským exportérům. 

 


Kurzy 
komodit a 
měn

cena měrná 
jednotka

Zdroj

Pšenice 232,25 EUR/MT Euronext

Řepka 540,25 EUR/MT Euronext

Kukuřice 5,53 USD/BUS CBOT

Soja 13,51 USD/BUS CBOT

CZK/EUR 25,39 CZK kurzy.cz

USD/EUR 1,176 USD kurzy.cz

Zlato 1482 EUR/unce kurzy.cz

Ropa 58,54 EUR/barel kurzy.cz

www.grainterminal.cz 

Týdenní zpravodaj trhu 
09.08.2021 - 15.08.2021 

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

Cenová aktivita na obilných trzích byla v posledních dnech relativně klidná a je zřejmé, že 
obchodníci vyčkávají na nová analytická data reportu USDA, která budou zveřejněna ve 
čtvrtek. Klimatická situace posledních týdnů zásadně ovlivnila podmínky sklizně a farmáři se 
potýkají s kvalitou sklizené pšenice. Dochází tak ke zvyšování rozdílu mezi cenou 
potravinářské a krmné pšenice.  
Určitou úlevu přinesly farmářům dlouho očekávané srážky v americkém “kukuřičném pásu”.  
Situace u jarní pšenice je nicméně stále velmi špatná. Sucho, kterým byla oblast v posledních 
týdnech zasažena způsobilo na úrodě nezvratné škody. 
Oslabení eura vůči dolaru zvyšuje konkurenceschopnost evropských producentů a prodejců. 

Řepka má na trzích tendenci i nadále cenově posilovat a to i přes situaci v ropném sektoru, 
který zaznamenal další pokles. Hlavním důvodem je stále situace na trhu s kanadskou řepkou, 
kde jsou hlášeny jak nedostatečné zásoby tak snížené odhady produkce u nové sklizně. 
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Technická analýza zemědělské produkce a cenového vývoje: 

Pšenice: 



Druhá úroda kukuřice v Brazílii je již víc jak z poloviny sklizena. Očekává se, že letošní 
produkce zde kvůli suchému klimatu nepřekročí úroveň 90 milionů tun.  
Sója na trzích v posledních třech měsících cenově konsoliduje a to i přes velkou nákupní 
aktivitu ze strany Číny. 

Pozitivní data z amerického trhu práce v červenci přispěla k růstu úrokových sazeb a zatlačila 
eurodolar pod hranici 1,18. Další vývoj měnových párů bude ovlivněn vývojem inflace v rámci 
americké ekonomiky. Ta by měla být zveřejněna ve středu odpoledne. Koruna vůči euru i 
nadále mírně posiluje, a to především díky současným krokům ČNB, která chce pokračovat ve 
zvyšování úrokových sazeb. 
Cena ropy znovu poklesla. Analytici zde shodně vidí strach trhu z nové vlny pandemie a 
potenciálního opětovného přibrždění ekonomiky.  
Zlato se krátkodobě propadlo až pod úroveň 1400 Eur za trojskou unci, nyní se ale obchoduje 
za 1480 Eur. Pro další vývoj bude klíčová reakce na úrovni 1500 Eur. 



Pšenice v posledních dnech cenově konsolidovala v oblasti důležité rezistenční zóny 230 
až 235 Eur/Mt, kterou jsme zmiňovali v minulé analýze. Obchodníci vyčkávají na data 
nového reportu USDA, který vyjde ve čtvrtek a velmi pravděpodobně určí další směr 
cenového pohybu. V případě, že se vyhlídky na novou sklizeň zlepší, je možné očekávat 
korekci k supportu 220 Eur/Mt. Pokud se naplní negativní prognózy, dá se předpokládat 
pokračování růstového trendu do oblasti mezi 240 a 250 Eur/Mt.


Řepka: 

Cena řepky v minulém týdnu opět mírně posilovala a pomalu se přibližuje k rezistenci na 
úrovni 550 Eur/Mt. Snižující se volatilita naznačuje, že se blížíme k vyústění konsolidace v 
další rozhodný trendový pohyb. I v případě řepky se dá očekávat, že směr pohybu určí 
nová analytická data reportu USDA. Současné tržní fundamenty naznačují spíše cenový 
růst.   

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.


