



• Pšenice si udržela cenové hodnoty z předchozích týdnů. Můžeme očekávat 
pokračování růstu? 

• Cena kanadské řepky roste. Je na sedmiletém maximu.  
• Obavy ohledně klimatické situace v Jižní Americe i nadále pokračují. 
• Akciové trhy začaly v předvánoční době mírně oslabovat.  

Kurzy 
komodit a 
měn

cena měrná 
jednotka

Zdroj

Pšenice 202,00 EUR/MT Euronext

Řepka 412,75 EUR/MT Euronext

Kukuřice 4,37 USD/BUS CBOT

Soja 12,39 USD/BUS CBOT

CZK/EUR 26,22 CZK kurzy.cz

USD/EUR 1,221 USD kurzy.cz

Zlato 1540 EUR/unce kurzy.cz

Ropa 42,67 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 v tomto předvánočním čase popřát vše 
dobré, pevné zdraví, správná rozhodnutí při prodeji Vašich produktů a věříme, že nám zachováte 
přízeň i v roce přicházejícím. 

Obilné trhy byly v minulém týdnu cenově poměrně stabilní. Pšenice si udržuje úrovně, do kterých 
jsme se v závěru roku dostali. Bohužel jsme se opět ocitli pod zelenou trendovou linií, na kterou 
dlouhodobě upozorňujeme v našich analýzách a je proto důležité počítat s variantou, že v příštích 
měsících může dojít k výraznější korekci ceny. 

Olejniny pokračují v růstovém trendu. Nejvíce se v minulém týdnu dařilo kanadské řepce, která se 
dostala na své sedmileté maximum. Trh s tuzemskou řepkou je o něco klidnější. Cena sice v 
minulém týdnu také rostla, stále se ale držíme v cenovém pásmu mezi 400 a 420 EUR/MT. 
Samozřejmě nelze opominou návaznost cen olejnin na trhy s ropou. Ta v posledních týdnech 
pokračuje v růstovém trendu a v této chvíli se blíží psychologické úrovni 50 USD za barel. 
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Technická analýza zemědělské produkce a cenového vývoje: 

Pšenice: 

Pšenice se v minulém týdnu dokázala udržet poblíž svého podzimního maxima. Situace je 
ovšem velmi nejistá. Trhu se nepodařilo uzavřít s cenou nad trendovou linií a v této chvíli 
konsolidujeme pod ní. Výrazná cenová korekce či dokonce dlouhodobější změna trendu 

Obchodníci v poslední době velmi bedlivě sledují klimatickou situaci v Jižní Americe. 
Nedostatek srážek vyvolává opodstatněné obavy ohledně sklizně kukuřice a řepky. Kukuřice se 
dostala na nové cenové maximum. Růst ceny sóje je ještě výraznější. Dalším důležitým 
faktorem, který žene ceny vzhůru je pokračování nákupů z čínské strany. Poptávka se týká 
především sóje. 

V USA se podařilo dojednat podobu fiskálního podpůrného balíčku v celkovém oběmu 900 
miliard dolarů. Analytici očekávali, že by to mohlo pomoci posílit dolar, zatím se to ale na trhu 
příliš neprojevilo.  
Jednání mezi EU a Británií stále nezaznamenaly zásadní posun a libra i nadále slábne.  
Situace nepřináší uklidnění ani do akciových trhů. Ty v této chvíli začínají oslabovat. 

Nejasně se jeví rovněž situace u zlata a dalších drahých kovů. Výraznější tržní signál ohledně 
budoucího trendu ale dostaneme pravděpodobně až v novém roce. Zlato momentálně 
konsoliduje v cenových úrovních mezi 1500 a 1550 EUR za trojskou unci. 



je dost pravděpodobná. Záležet bude v prvé řadě na fundamentech, které se v příštích 
týdnech objeví.

Pozitivní signál pro další růst by bylo překonání rezistence na úrovni 213 EUR/MT.


Řepka: 

Řepka i v minulém týdnu pokračovala v konsolidaci v pásmu mezi 400 - 420 EUR/MT. 
Hladiny, které je vhodné sledovat, jsou vyznačeny oranžovými liniemi.  

Hlavní scénář je i nadále postupný růst do pásma rezistence 420 EUR/MT. Překonání této 
úrovně by byl velmi silný býčí signál. Pro pohyb dolů je kritická úroveň 400 EUR/MT. Jako 
nejpravděpodobnější se ale jeví pohyb mezi těmito hladinami. 
  

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.


