



 

• Deštivé počasí komplikuje sklizeň v západní Evropě. 
• Řepka je pod vlivem palmového oleje a ropných trhů. 
• Kukuřice a sója cenově konsolidují. 
• Ropa na houpačce. Co nás čeká? 

 


Kurzy 
komodit a 
měn

cena měrná 
jednotka

Zdroj

Pšenice 215,25 EUR/MT Euronext

Řepka 526,75 EUR/MT Euronext

Kukuřice 5,49 USD/BUS CBOT

Soja 13,63 USD/BUS CBOT

CZK/EUR 25,67 CZK kurzy.cz

USD/EUR 1,181 USD kurzy.cz

Zlato 1522 EUR/unce kurzy.cz

Ropa 63,07 EUR/barel kurzy.cz

www.grainterminal.cz 

Týdenní zpravodaj trhu 
26.07.2021 - 01.08.2021 

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

Zatímco některé západoevropské regiony už mají sklizeno, v jiných se práce začíná rozbíhat. 
Návrat deštivého počasí farmářům žňové práce značně komplikují. To samozřejmě posiluje 
cenovou pozici pšenice na evropské burze Euronext. 
Silné bouřky komplikují práci farmářů na Ukrajině. Co se týče osevné plochy, je na Ukrajině 
sklizeno přibližně 20% nové produkce. 
  
V Evropě pokračuje sklizeň řepky a dosavadní výnos sklizně je oproti očekávání překvapivě 
dobrý. I přes tyto zprávy je na trhu stále cítit nervozita spojená se situací okolo kanadské řepky. 
Na grafu je zřejmá vysoká cenová volatilita.  
Cenu řepky také podporuje růstové momentum palmového oleje. 
V neposlední řadě je zde vidět korelace olejnin a ropných trhů. Ty se po prudším propadu z 
minulého týdne opět odrazily k růstu a ropa se dokázala udržet nad úrovní 70 dolarů za barel. 
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Technická analýza zemědělské produkce a cenového vývoje: 

Pšenice: 

Pšenice v minulém týdnu otestovala důležitou rezistenci na úrovni 220 Eur/Mt. Zde došlo 
k očekávanému prvotnímu zamítnutí. V nejbližší době je možné očekávat konsolidaci ceny 
v zóně mezi 210 a 220 Eur/Mt a následně další otestování úrovně 220 Eur/Mt. Pokud by 

Kukuřice a sója v posledním období cenově konsolidují. Report USDA snížil kvalitativní 
ohodnocení nové kukuřičné produkce. U sóje je situace malinko překvapivá, jelikož ostatní 
komodity v sektoru olejnin cenově posilují. 

Na ropných trzích jsme v poslední době mohli zaznamenat silnou cenovou turbulenci. V první 
polovině roku ropa vystoupala o víc než 50%. V posledních dvou týdnech se však dostala pod 
tlak a propadla se na čas zpět pod 70 USD za barel. Zda jde o obavy z nové vlny pandemie 
nebo nová dohoda OPEC+ o navýšení produkce není zřejmé. Nyní již je ale cena opět nad 70 
USD za barel. 

Koruna i nadále mírně oslabuje a to i přes nedávný komentář ČNB, který naznačil, že 
trajektorie zvyšování úrokových sazem bude zřejmě agresivnější. 



zde trh dokázal rezistenci překonat otevírá se nám cesta k růstu do pásma 230 - 240 Eur/
Mt. Z hlediska technické analýzy ale připadá v úvahu i varianta, kdy se trh pokusí 
otestovat dlohodobou zelenou rezistenční linii. Propad pod ní je ale v kontextu 
současných fundamentů spíše nepravděpodobný.


Řepka: 

Řepka se po otestování rekordního maxima na úrovni 550 Eur/Mt vydala v minulém týdnu 
opačným směrem a trh prověřoval pevnost psychologické úrovně 500 Eur/Mt. Z 
posledních pohybů na grafu je viditelná výrazná korelace s chováním ropných trhů. V 
nejbližší době je možné očekávat další volatilní price action v pásmu mezi 500 a 550 Eur/
Mt. Důležité je v této chvíli sledovat tyto dvě úrovně. Jejich překonání nám dá jasný signál 
pro další trendový pohyb ceny řepky. 

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.


