



• Výhledy pro nový rok. Jak obstát v tržní konkurenci? 
• Nedostatečné zásoby pšenice pohánějí cenu vzhůru.  
• Argentina se rozhodla omezit export kukuřice, cena prudce roste. 
• Akcie lámou rekordy. Ropa zdražuje na několikaměsíční maximum.  

 


Kurzy 
komodit a 
měn

cena měrná 
jednotka

Zdroj

Pšenice 214,25 EUR/MT Euronext

Řepka 421,50 EUR/MT Euronext

Kukuřice 4,84 USD/BUS CBOT

Soja 13,13 USD/BUS CBOT

CZK/EUR 26,18 CZK kurzy.cz

USD/EUR 1,225 USD kurzy.cz

Zlato 1587 EUR/unce kurzy.cz

Ropa 42,35 EUR/barel kurzy.cz

www.grainterminal.cz 

Týdenní zpravodaj trhu 
21.12.2020 - 27.12.2020 

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

Vážení a milí klienti Grain terminálu, chtěli bychom Vám popřát úspěšný rok 2021. Jen obtížně se 
dá představit, že rok 2021 nebude lepší než 2020. Ať už se ohlížíme za slabou loňskou sklizní, 
zdravotní krizí či ekonomickým zpomalením, budoucnost vypadá nadějněji. 

Budoucnost našich farmářů bude záviset na schopnosti inovovat a modernizovat. Nemůžeme 
soupeřit s produkcí brazilské kukuřice, ruské pšenice ani kanadské řepky. Důležité bude zaměřit se 
na potřeby evropských zákazníků a poskytnout jim přidanou hodnotu ve formě kvality a 
ekologického přístupu. 

Výhledy pšeničné sklizně pro příští rok jsou pozitivní. Například ministr hospodářství Ukrajiny 
oznámil, že by měla sklizeň překročit hranici 25MT. Na trhu je nicméně stále velmi výrazná 
poptávka, která pohání cenu nahoru. Evropští exportéři jsou optimističtí. Jejich ceny jsou v 
současné době konkurenceschopné vůči Rusku či Argentině. Další vývoj bude hodně ovlivněn 
fundamenty okolo sklizně pro příští rok. 
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Technická analýza zemědělské produkce a cenového vývoje: 

Pšenice: 

Trh s pšenicí poněkud nečekaně výrazně ožívá. Pšenice se dokázala vypořádat jednak s 
klíčovou rezistenční úrovní v pásmu okolo 212 EUR/MT, ale zároveň se znovu dostává 
nad zelenou trendovou linii. Nejdůležitější bude nyní sledovat následnou reakci.


Největší růst zaznamenal trh s kukuřicí. Analytici se shodují, že hlavním faktorem je situace v 
Argentině. Místní vláda se rozhodla v souvislosti se zbývajícími zásobami limitovat kukuřičný 
export. Cenová úroveň je nejvyšší od roku 2014. 
Dost podobná růstová situace je i u sóje. To je způsobeno především mimořádnou mezinárodní 
poptávkou. 
Řepka je ve velmi zajímavém cenovém bodě, o kterém si řekneme více v analýze. 

Vypadá to, že přicházející fiskální podpora v USA má velmi pozitivní vliv na trhy. Otázkou 
zůstává zda je to naděje na oživení ekonomiky nebo spíše strach z možné inflace dolaru. Růst 
zaznamenaly jak akcie, tak drahé kovy na čele se zlatem. Investoři by se ovšem měli mít na 
pozoru. V jarních měsících trhy v minulosti zažily většinou korekční pokles.  

Na závěr bychom rádi zmínili důležitou informaci z evropského trhu. Došlo k zásadní dohodě 
mezi EU a Británií. Na produkty, které vyhovují prokazatelnému regionálnímu původu se 
nebude vztahovat celní zátěž, což je skvělá zpráva pro zemědělské producenty. K dohodě 
došlo jen pár dní před britským odchodem z EU. 



Pokud se budeme schopní na těchto hodnotách udržet a uzavřít zde týdenní rámec, dá 
se očekávat další růst ceny. Fundamentální zprávy budou pro příští vývoj klíčové. 
Doporučujeme sledovat predikční předpovědi o nové sklizni. V této chvíli cenu žene 
nahoru poptávka kupujících v kombinaci s omezenými zásobami.


Řepka: 

Také u řepky se dá hovořit o výrazném překvapení. Vypadá to, že trh má tendenci 
rezistenci přeskočit. Klíčové bude opět uzavření týdenního obchodního rámce. Pokud by 
se trh dokázal ustálit nad úrovní 422 EUR/MT, je možné očekávat růst k další zóně 
odporu, kterou je 427 EUR/MT a pokud by došlo k překonání i tohoto bodu, otevírá se 
cesta ke 445 EUR/MT.  

Současná euforická nálada, související s řešením pandemické situace vakcinací populace,  
dává najevo naději na restart ekonomiky a poptávku po biopalivech. Podobný vývoj je 
možné sledovat i na vývoji ceny ropy, která je na nových maximech. 
  

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.


