



 

• Trhy konsolidují po prudkém růstu. 
• Deficit zásob na trhu s řepkou se výrazně promítá do ceny. 
• Dolar přispívá k poklesu cen sóje a kukuřice. 
• Ekonomové vyčkávají co přinese “Symposium v Jackson Hole”. 

 


Kurzy 
komodit a 
měn

cena měrná 
jednotka

Zdroj

Pšenice 246,25 EUR/MT Euronext

Řepka 561,25 EUR/MT Euronext

Kukuřice 5,41 USD/BUS CBOT

Soja 13,03 USD/BUS CBOT

CZK/EUR 25,55 CZK kurzy.cz

USD/EUR 1,175 USD kurzy.cz

Zlato 1535 EUR/unce kurzy.cz

Ropa 58,63 EUR/barel kurzy.cz

www.grainterminal.cz 

Týdenní zpravodaj trhu 
23.08.2021 - 29.08.2021 

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

Po prudkém volatilním růstu z minulých týdnů se trhy v posledních dnech relativně uklidnily a 
současnou situaci se dá považovat za konsolidační fázi cenového vývoje.  
Analytici se shodují, že na trhu s pšenicí je nedostatečná nabídka a nízký stav skladových 
zásob je zřejmý především u potravinářské pšenice.  
Výrazné snížení výnosů je hlášeno především z Ruska, kde je výnos na hektar přibližně 3,13 
tuny oproti loňským 3,58 tunám. Současná konsolidace naznačuje, že stav trhů s pšenicí se již 
do ceny promítl a další vývoj bude závislý na míře poptávky. 

Velmi podobná situace je i v sektoru olejnin. Deficit v zásobách řepky v Evropě je umocňován 
nízkou produkcí kanadské řepky, která byla výrazně zasažena suchým klimatem. Nutno 
podotknout, že Kanada je v tomto sektoru hlavním světovým exportérem a má na náladu na 
trhu zcela zásadní vliv. Situaci podtrhuje fakt, že olejniny posilují i přes klesající cenový trend v 
ropném sektoru. Ropa v minulém týdnu klesla pod důležitou technickou úroveň 66 dolarů za 
barel a v této chvíli ji testuje jako rezistenci. 
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Technická analýza zemědělské produkce a cenového vývoje: 

Pšenice: 

Poněkud optimističtěji se jeví situace pro producenty kukuřice a sóje v USA. Farmáři se dočkali 
dlouho očekávaných srážek a stav úrody v “Kukuřičném pásu” je hodnocen jako velmi dobrý. 
Na pokles ceny sóje i kukuřice na chicagské burze CBOT má kromě zmiňovaných faktorů vliv 
také americký dolar, který vůči euru i nadále mírně posiluje. Obě komodity se tak vrátily na 
cenovou úroveň z počátku letošního roku. 

Z globálních trhů se v tomto týdnu pomalu vytrácí letní optimismus. Je to znát i na české 
koruně, která se postupně vrátila nad 25,50 Eur/Czk. Určitou nervozitu do trhů vnáší i 
očekávání na “Symposium v Jackson Hole”, kde má FED oznámit očekávaný ústup z 
“pandemické” měnové expanze. 
Čína pod vlivem další covid vlny viditelně zpomaluje - červencový maloobchod, průmysl i 
investice výrazně zaostaly za očekáváním. 
Ze situace mírně profituje zlato, které se dokázalo udržet nad úrovní 1500 Eur za trojskou unci 
a nadále mírně posiluje. 



Při pohledu na graf pšenice je zřejmé, že predikce, které prezentoval poslední report 
USDA jsou již do cenového vývoje zahrnuty a trhy se přesunuly do konsolidační fáze. Z 
grafu je patrné, že cena v rámci korekce otestovala support vytvořený maximem z 
přelomu roku a dokázala se nad ním udržet. V nejbližších týdnech se jako 
nejpravděpodobnější jeví konsolidace v nově vytvořeném cenovém kanále 240 až 255 
Eur. Doporučujeme obě tyto úrovně sledovat. Jejich proražení nám naznačí další směr a 
trendový pohyb.


Řepka: 

Je zřejmé, že obchodníci k současné situaci na trhu přistupují velmi technicky. Stejně tak 
jako pšenice, se i řepka přesunula do konsolidační fáze. Po dosažení maxima na úrovni 
580 Eur/Mt přišla korekce a otestovala nově vytvořený support 556 Eur/Mt. Vytvořila si tak 
nové konsolidační rozpětí mezi těmito úrovněmi, kde se dá očekávat pohyb v příštích 
týdnech. Tržní fundamenty nicméně naznačují potenciál pro další růst. Pokud by se cena v 
příštích týdnech dokázala přehoupnout přes rezistenci na svém maximu, velmi 
pravděpodobně zaútočí na novou psychologickou hranici 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.


