



• Hlavním překvapením týdne je vývoj ceny pšenice. Co můžeme nyní čekat? 
• Ropa a její cenový růst pomáhá řepce a dalším olejninám.  
• Vývoj klimatické situace v Jižní Americe ovlivní situaci na trhu s kukuřicí a 

sójou. 
• Euro bude vůči dolaru velmi pravděpodobně i nadále posilovat.  

Kurzy 
komodit a 
měn

cena měrná 
jednotka

Zdroj

Pšenice 202,00 EUR/MT Euronext

Řepka 408,75 EUR/MT Euronext

Kukuřice 4,23 USD/BUS CBOT

Soja 11,60 USD/BUS CBOT

CZK/EUR 26,38 CZK kurzy.cz

USD/EUR 1,211 USD kurzy.cz

Zlato 1515 EUR/unce kurzy.cz

Ropa 41,21 EUR/barel kurzy.cz
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Adéla Müllerová - obchod 
+420 724 264 179 
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patrik.hlavenka@grainterminal.cz 

Pavlína Mangová  - technická podpora  
+420 728 082 551 
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Hlavním překvapením týdne je vývoj ceny pšenice. Poté, co jsme na trzích zaznamenali prudký 
korekční pokles o více než 6%, se vývoj zcela otočil a v této chvíli jsme se opět přiblížili k letošním 
maximům. Hlavním důvodem je situace v Rusku.  Neúnosně rostoucí ceny jídla, které jsou 
způsobeny oslabováním rublu a  vysokými cenami potravinářských surovin na celosvětovém trhu, 
vyprovokovaly vládu k radikálnějšímu řešení situace. Ruské autority se chystají razantně zvýšit 
exportní daň, a to ze 6,5 na 30%. Opatření sice ještě není v platnosti, ale očekávání této události 
se již promítlo do současné ceny. 

Na trhu s olejninami je situace poměrně stabilní a pro příští dny nejsou patrné náznaky zásadních 
změn. Řepka se stále drží v pásmu okolo 410 EUR/MT. Olejniny těží z nálady trhu, který je v 
očekávání plošné aplikace vakcíny proti koronaviru a následném návratu ekonomiky a společnosti 
do standardnějšího režimu života. Velmi dobře se tato situace dá sledovat na vývoji cen ropy, která 
od začátku listopadu vyrostla téměř o 30% a oproti březnovému pádu svou cenu více než 
zdvojnásobila. 
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Technická analýza zemědělské produkce a cenového vývoje: 

Pšenice: 

Situace na trhu s pšenicí zažila i v kontextu technické analýzy další překvapení. Již několik 
týdnů je pro naše analýzy hlavním indikátorem zelená trendová linie. Ta byla v minulém 
týdnu překonána směrem dolů a vypadalo to na výraznější dlouhodobější korekci. 


Na trhu s kukuřicí a sójou mají obchodníci v hledáčku především vývoj klimatických podmínek v 
Brazílii a Argentině. Nové srážky v Brazílii by měly přinést určitou naději pro pěstile a limitovat 
další růst cen. Prosincový report WASDE naznačuje mírný růst cen, trh na zprávu ale zatím 
nereagoval.  

Euro bude vůči dolaru velmi pravděpodobně i nadále posilovat. Data z amerického trhu práce 
se nepříjemně zhoršují. Oproti tomu se EU dohodla na rozpočtu na příštích sedm let, což je 
rovněž velmi dobrou zprávou pro středoevropské měny. Finanční prostředky z EU rozhodně 
ovlivňují fungování regionálních ekonomik. Stále problematická je situace okolo brexitu, kde 
došlo k dalšímu odkladu ve vyjednávání. Libra i nadále oslabuje. 

Zlato v minulém týdnu nedokázalo otočit trend a po mírném posílení jeho cena opět klesá. 
Pokud bychom se dostali pod listopadové minimum, mohlo by dojít k dalšímu dramatičtějšímu 
propadu ceny až do úrovní kolem 1350 EUR za trojskou unci. 



Nicméně se naplnil alternativní scénář, na který jsme upozorňovali spíše hypoteticky. Trh 
opět dokázal otočit trend a uzavřít znovu nad touto trendovkou. V této chvíli bude stěžijní 
další vývoj fundamentů, o kterých se zmiňujeme v textu zpravodaje. Klíčovou je nyní 
hladina 212 EUR/MT. Pokud bychom s cenou uzavřeli nad touto úrovní na týdenním 
rámci, je možné očekávat další růst.


Řepka: 

Řepka pokračuje v konsolidaci v pásmu mezi 400 - 420 EUR/MT. Trh v této chvíli 
nenaznačuje žádné dramatické změny na fundamentální úrovni a tudíž se dá předpokládat 
její pokračování. 

Nejpravděpodobnějším scénářem je postupný pomalejší růst až do pásma rezistence 420 
EUR/MT. Je zřejmé, že úroveň 420 EUR/MT nebude jednoduché překonat, protože se 
jedná o zónu dlouhodobé rezistence. Minimálně při prvním otestování se dá očekávat 
zamítnutí a korekce směrem dolů. 
  

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.


