



 

• Probíhající sklizeň tlačí ceny obilnin dolů. 
• Řepka benefituje ze situace v Kanadě. 
• Ovlivní nový report USDA ceny pšenice? 
• ECB reviduje inflační strategii. 

 


Kurzy 
komodit a 
měn

cena měrná 
jednotka

Zdroj

Pšenice 199,25 EUR/MT Euronext

Řepka 536,25 EUR/MT Euronext

Kukuřice 5,41 USD/BUS CBOT

Soja 14,04 USD/BUS CBOT

CZK/EUR 25,66 CZK kurzy.cz

USD/EUR 1,187 USD kurzy.cz

Zlato 1525 EUR/unce kurzy.cz

Ropa 63,56 EUR/barel kurzy.cz

www.grainterminal.cz 

Týdenní zpravodaj trhu 
12.07.2021 - 18.07.2021 

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

Sklizeň obilnin je již v mnoha regionech v plném proudu a je to znát i na tržních cenách. 
Pšenice se znovu dostala pod důležitou psychologickou úroveň 200 Eur/Mt. Zda bude cenový 
pokles v příštích týdnech pokračovat nám může naznačit nový report USDA, kterému se 
věnujeme v samostatném odstavci. 
Francouzským farmářům momentálně komplikuje práce okolo sklizně klimatická situace. 
Mnohem lépe se daří sklizni v černomořské oblasti, kde jsou hlášeny dobré výnosy. Otázkou je 
zde spíše její kvalita, zvláště pak rumunská úroda. 
  
Řepka v minulém týdnu opět mírně překvapila silným cenovým růstem a přiblížila se k úrovni 
540 Eur/Mt. Hlavním hnacím motorem tohoto trendu je situace v Kanadě, kde se, navzdory 
předpovědím, farmáři potýkají s výrazným suchem a odhady sklizně u kanadské řepky nejsou 
příliš optimistické. Kanadská vláda se dokonce rozhodla zastavit na 48 hodin vlakovou 
přepravu, aby snížila riziko hrozících požárů. 
Řepce pomáhá také růst cen palmového a dalších rostlinných olejů. Z olejnin se cenově 
nejméně daří sóje, ale i zde je vidět, že se trend po korekci začíná obracet. 
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Technická analýza zemědělské produkce a cenového vývoje: 

Pšenice: 

V pondělí 12.7.2021 vyšel nový report USDA. Hlavním překvapením byla výrazná revize 
očekávané produkce pšenice v USA, která je přisuzována nedostatku srážek. Velký otazník je 
také v oblasti kvality. Jak moc to ovlivní vývoj ceny pšenice je zatím předčasné hodnotit, pro 
obchodníky je to ale rozhodně býčí signál. USDA mírně snížil odhadů výnosů u pšenice i v 
černomořské oblasti. 
Odhady výnosů u americké kukuřice a sóje ponechal USDA nezměněné. Ke snížení odhadů 
došlo také u brazilské kukuřice. 

ECB se v kontextu současného vývoje ekonomické situace v unii rozhodla revidovat svojí 
měnovou politiku a naznačila dočasnou toleranci k vyšší inflaci. Zároveň ale na podzim 
připravuje ústup z mimořádných pandemických programů jako např. PEPP. Trhy s napětím 
očekávají červencové setkání ECB, které proběhne 22.7.2021. 
Nová pandemická nejistota nemá dobrý vliv na českou korunu, která i nadále oslabuje a opět 
se přiblížila k hodnotě 26 EUR/CZK. Pro české exportéry je to samozřejmě pozitivní vývoj. 



Zahájení obilné sklizně a nová úroda, která začíná přicházet na trh, vytváří výrazný tlak na 
cenu obilnin. Velmi dobře je to vidět právě na grafu pšenice, kde jsme se dostali pod 
zelenou trendovou linii a na týdenním rámci pod ní uzavřeli svíci. Fundamenty na trhu 
naznačují, že by se situace mohla v blízké době změnit. Důležitý signál by byl návrat ceny 
nad trendovou linii. Z pohledu TA nás stále jistí silné supportní pásmo 190 až 200 Eur/Mt, 
jehož udržení je klíčové pro zachování současných hodnot. Doporučujeme sledovat 
spodní hranici 190 Eur/Mt. Pokud by se cena dostala pod ní, může dojít k prudké korekci 
a otestování zóny 175 až 180 Eur/Mt.


Řepka: 

Řepka a celý sektor olejnin dělá v poslední době pěstitelům podstatně větší radost něž je 
tomu u pšenice. Po korekci a otestování psychologické úrovně 500 Eur/Mt na přelomu 
června a července došlo opět k novému růstu. V této chvíli se nacházíme těsně pod 
klíčovou úrovní 540 Eur/Mt, která se v nejbližší době chovat jako důležitá rezistence. 
Klimatické a další fundamenty naznačují, že by jí trh mohl mít sílu překonat a vydat se 
otestovat letošní maximum na hodnotě 560 Eur/Mt. O dalším vývoji je zatím předčasné 
spekulovat. Trhy jsou v tomto období velmi volatilní a zprávy z klíčových regionů, 
především pak Kanady, dokáží výrazně ovlivnit tržní sentiment. 

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.


