



 

• Report USDA přinesl na trh výraznou volatilitu. 
• Ruská sklizeň pšenice je pro producenty velkým zklamáním. 
• Řepka se obchoduje na historicky rekordních hodnotách. 
• Výrobní inflace v eurozóně v červenci znovu rostla. 

 


Kurzy 
komodit a 
měn

cena měrná 
jednotka

Zdroj

Pšenice 252,25 EUR/MT Euronext

Řepka 571,25 EUR/MT Euronext

Kukuřice 5,63 USD/BUS CBOT

Soja 13,71 USD/BUS CBOT

CZK/EUR 25,45 CZK kurzy.cz

USD/EUR 1,177 USD kurzy.cz

Zlato 1517 EUR/unce kurzy.cz

Ropa 59,46 EUR/barel kurzy.cz

www.grainterminal.cz 

Týdenní zpravodaj trhu 
16.08.2021 - 22.08.2021 

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

Ve čtvrtek 12.8.2021 byl zveřejněn nový report USDA a aktuální odhady nové sklizně výrazně 
zvýšily tržní volatilitu.  
V USA došlo k revizi směrem dolů u všech strategických plodin. Nejvýraznější propad 
zaznamenala pšenice, která na zprávy reagovala prudkým cenovým růstem a obchoduje se na 
nových maximech. Na evropské burze Euronext se cena v novém týdnu dostala nad další 
důležitou psychologickou úroveň 250 Eur/Mt. Analytici očekávané výsledky sklizně hodnotí jako 
nejhorší od roku 2014 a 2015. 
Ke snížení došlo také u kukuřice a sóje. 
Nepříliš uspokojivá je situace i v černomořské oblasti. Obchodníci sice očekávali revizi u 
pšenice v Rusku, její míra je ale zaskočila. Oproti minulému měsíci USDA sklizeň revidovalo 
téměř o 15%. 
Jediná země kde došlo k revizi směrem nahoru je Ukrajina. Dobré výsledky byly ohlášeny u 
pšenice i kukuřice a ukrajinští prodejci by tak ze současné situace měli výrazně benefitovat. 
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Technická analýza zemědělské produkce a cenového vývoje: 

Pšenice: 



Podstatný cenový růst jsme mohli v úvodu týdne zaznamenat i na trhu s olejninami. Řepka se 
po několikaměsíční konsolidaci dostala nad rezistenci v oblasti 550 Eur/Mt a v současné chvíli 
se obchoduje na nových historických maximech okolo 570 Eur/Mt. Růst cen na trhu s 
rostlinnými oleji posiluje jak řepku tak i další olejniny. 

Podzimní část roku bude pro světovou ekonomiku výraznou zkouškou. Hlavní problém vidí 
ekonomové v rozdílné míře proočkování na jednotlivých kontinentech. Hrozí další výrazné 
rozbití globálních výrobních řetězců, jehož nefunkčnost pociťují výrobci již nyní. Výrobní inflace 
v eurozóně vystoupala v červenci na historická maxima (8,3%) a překvapila i vyšší čísla z 
amerického trhu (7,8%). 
Relativní uklidnění jsme zaznamenali u důležitých měnových párů. Eurodolar konsoliduje v 
pásmu mezi 1,17 a 1,18. Poměrně stabilní je vůči euru také koruna, která se drží pod 25,5.   
Nervozitu na trzích je vidět i na ceně ropy, která je v klesajícím trendu a propadla se pod 60 Eur 
za barel. 



Nová data reportu USDA přinesly na obilné trhy výraznou volatilitu a pšenice pokračuje ve 
velmi silném růstovém trendu. Cena velmi snadno překonala rezistenci v pásmu 230 až 
235 Eur/Mt a v novém týdnu dokonce pokořila další psychologickou hranici 250 Eur/Mt.

V příštích týdnech je možné očekávat určitou korekci a velmi pravděpodobné je 
otestování zóny 230 až 240 Eur/Mt, které by nyní mělo posloužit jako důležitý support. 
Propad pod tuto úroveň je v kontextu současných tržních fundamentů velmi 
nepravděpodobný. 


Řepka: 

Také řepka se vydala k dalšímu růstu a po několikaměsíční konsolidaci dokázala cena 
překonat 550 Eur/Mt. Technicky se v kontextu výše růstu v této chvíli nemáme o co opřít, 
jelikož jsme se dostali na nová historická cenová maxima. Jako nejpravděpodobnější se i 
u řepky jeví korekční pohyb a otestování nově vytvořeného supportu na úrovni 550 Eur/Mt. 
Reakce v tomto cenovém pásmu nám nastíní další vývoj. Býčí nálada na trhu naznačuje, 
že bychom se v příštích týdnech mohli vydat otestovat další psychologický milník, kterým 
je 600 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.


