



 

• U pšenice došlo k otočení cenového trendu. Co je příčinou? 
• Bude mít korekce na ropných trzích vliv na cenu řepky? 
• Rozpor ve fundamentech na trhu s kukuřicí. 
• Evropský průmysl zaostal za očekáváním ekonomů. 

 


Kurzy 
komodit a 
měn

cena měrná 
jednotka

Zdroj

Pšenice 216,25 EUR/MT Euronext

Řepka 528,75 EUR/MT Euronext

Kukuřice 5,62 USD/BUS CBOT

Soja 13,97 USD/BUS CBOT

CZK/EUR 25,69 CZK kurzy.cz

USD/EUR 1,179 USD kurzy.cz

Zlato 1541 EUR/unce kurzy.cz

Ropa 58,32 EUR/barel kurzy.cz

www.grainterminal.cz 

Týdenní zpravodaj trhu 
19.07.2021 - 25.07.2021 

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

Pšenice se na trzích v předchozích týdnech dostala díky probíhající sklizni a nabídce z nové 
úrody pod výrazný cenový tlak. V minulém týdnu došlo k zásadnímu obratu trendu a cena se 
znovu dostala nad psychologickou hladinu 200 Eur/Mt a nyní se blíží další důležité hladině 220 
Eur/Mt. Důvodů je hned několik. Nejsilnějším faktorem je situace v oblasti kanadsko-
amerických hranic, kde dlouhotrvající suché klima výrazně poškodilo úrodu jarní pšenice. 
Smíšené signály přicházejí z černomořské oblasti, kde Ukrajina hlásí velmi dobré výnosy 
zatímco výsledky z ruské sklizně jsou pro pěstitele zklamáním. 
Deštivé počasí pro změnu komplikuje sklizeň v západní Evropě. 
  
Řepka si v minulém týdnu dokázala udržet své cenové pásmo a znovu otestovala rezistenci na 
úrovni 550 Eur/Mt. Hlavním růstovým faktorem je i nadále situace v Kanadě, kde převládající 
sucha decimují úrodu kanadské řepky. V posledních dnech došlo k výraznější, více než 10% 
korekci na trhu s ropou a tento propad se díky korelaci se sektorem olejnin propsal i do grafu 
řepky a sóje. Z hlediska fundamentů ale nemáme žádné indície, že by se cena měla dále nějak 
výrazněji propadat.  
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Technická analýza zemědělské produkce a cenového vývoje: 

Pšenice: 



Trh s kukuřicí se momentálně nachází v nerozhodné poloze. Důvodem jsou rozdílné výsledky 
dvou hlavních producentů - USA a Brazílie.  
Zatímco USA odhaduje velmi slušnou sklizeň, situace v Brazílii je díky dlouhodobé nepřízni 
počasí kritická. Brazilští farmáři očekávají podstatné snížení výnosů z kukuřičných polí a 
ohrožena je i samotná kvalita úrody. 

Průmysl ve státech Evropské unie opět zaostal za očekáváním. Místo předpokládané stagnace 
v květnu poklesl o procento. Průmysloví producenti a výrobci i nadále čelí v lepším případě 
opožděným a v horším zcela nedostupným subdodávkám. Tento stav se nejspíš projeví na 
výkonu ekonomiky i ve druhém a třetím kvartále. 
Dolar vůči euru i nadále mírně posiluje a v příštích týdnech se velmi pravděpodobně podíváme 
do pásma 1,15 - 1,17 EUR/USD. 
Mírný růst zaznamenalo i zlato, stěžejní pro další vývoj bude reakce ceny v pásmu 1560 - 1580 
EUR za trojskou unci. 



Pšenice připravila v minulém týdnu pěstitelům velmi milé překvapení a dokázala se vrátit 
nejen nad psychologickou úroveň 200 Eur/Mt, ale zároveň i nad dlouhodobou trendovou 
linii. Nové fundamentální zprávy způsobily velmi silný a prudký odraz a pšenice je na 
cestě k otestování další silné rezistence v oblasti 220 Eur/Mt. Zde se dá očekávat 
minimálně dočasné zamítnutí a následně konsolidace ceny v pásmu 210 až 220 Eur/Mt. 
Pokud by trh tuto rezistenci překonal, otevírá se cesta k otestování 230 Eur/Mt.


Řepka: 

Řepka se v minulém týdnu znovu pokusila překonat silnou rezistenci na úrovni 550 Eur/Mt. 
Zde došlo následně k zamítnutí a korekčnímu pohybu, který analytici fundamentálně 
spojují s poklesem cen na ropných trzích. V nejbližší době se dá očekávat konsolidace 
mezi 520 a 550 Eur/Mt. Na základě sklizňových fundamentů z Kanady i západní Evropy se 
dá v příštích týdnech předpokládat spíše další cenový růst. Je ale nutné počítat s výraznou 
cenovou volatilitou, jelikož se nacházíme v oblasti nových cenových maxim. 

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.


