



• Ceny na obilných trzích se dostaly do výraznější korekce. Je to důvod k 
obavám? 

• Řepka pod tlakem pandemické situace. 
• Zlepšila se klimatická situace v kritických oblastech? 
• ECB připravuje pro postižené země další stimulační pomoc. 

 


Kurzy 
komodit a 
měn

cena měrná 
jednotka

Zdroj

Pšenice 205,2 EUR/MT Euronext

Řepka 383,1 EUR/MT Euronext

Kukuřice 3,95 USD/BUS CBOT

Soja 10,47 USD/BUS CBOT

CZK/EUR 27,19 CZK kurzy.cz

USD/EUR 1,164 USD kurzy.cz

Zlato 1620 EUR/unce kurzy.cz

Ropa 32,5 EUR/barel kurzy.cz

www.grainterminal.cz 

Týdenní zpravodaj trhu 
2.11.2020 - 8.11.2020 

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

Ceny na obilných trzích v posledních dnech zahájily medvědí trend. Analytici se shodují, že za 
současným stavem stojí kombinace několika faktorů. V první řadě je to ekonomická nejistota 
spojená s rostoucí druhou vlnou pandemie. Dalším faktorem jsou pozitivní zprávy o sklizni v 
černomořské oblasti. Rusko má v tuto chvíli sklizeno 99,5% pšenice, 98,6% ječmene a 75% 
kukuřice. U pšenice je hlášen výtěžek vyšší než 3 tuny na hektar, což se zatím podařilo v historii 
jen dvakrát a pro srovnání je o 13% vyšší oproti loňsku. 

Řepka se v souvislosti s uzavřením mnoha ekonomik propadla podstatně dramatičtěji. V pátek 
cena zakončila okolo 379 EUR/MT. Je vidět jak výrazně na ní dopadá snížená poptávka po 
biopalivech. Podobně se chovala i cena kukuřice v kontextu jejího propojení s výrobou etanolu. 
Ta klesla na úroveň 3,95 dolarů za bušl a to i přes nepříznivé výsledky sklizně hlášené z 
Ukrajiny.  
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Technická analýza zemědělské produkce a cenového vývoje: 

Pšenice: 

Cenová korekce na obilných trzích pokračovala i v minulém týdnu. Trhu se nepodařilo 
udržet růstový trend posledních týdnů a dostali jsme se pod vyznačenou zelenou 
trendovou linii.  


V minulých týdnech jsme informovali o špatné klimatické situaci některých důležitých oblastí. V 
této chvíli je hlášeno podstatné zlepšení srážek v Rusku i v USA, což má pozitivní dopad na 
podzimní osev, zároveň ale nebyla postižena sklizeň kukuřice a sóji. Zlepšení hlásí rovněž 
Brazílie. Problematická zatím zůstává situace v Argentině, kde můžou být stávající sucha v 
souvislosti se sílícím La Nina. 

Situace v mnoha evropských zemích je opět kritická. Druhá vlna pandemie stále sílí a povede 
na konci roku velmi pravděpodobně k dalšímu propadu evropské ekonomiky, který se nejspíše 
propíše i do výsledků v roce 2021. V této souvislosti ECB jednomyslně schválila přípravu 
dalšího stimulu pro ekonomiku, který by měl být spuštěn v prosinci 2020. 

Na současnou situaci negativně reagoval kurz eura i cena ropy. Euro se vůči dolaru blíží svému 
minimu ze září. Koruna je vůči euru v posledních týdnech poměrně stabilní. Ropa klesla 
přibližně o 10% a dá se očekávat další cenový propad. 



V tomto okamžiku se ještě nedá hovořit o definitivním obratu trendu. V současné situaci se 
dá očekávat otestování modré supportní linie, která určí další směr vývoje. Překonání 
zelené trendovky naznačuje, že jsme se přiblížili k vrcholu a v příštích měsících se dá 
očekávat přechod do výraznější korekce. Pro další vývoj doporučuji sledovat, jak se bude 
cena chovat v oblasti modré supportní linie. V případě jejího překonání bychom se mohli 
propadnout do úrovní 185-190 EUR/MT, kde jsou důležité fibonacci úrovně. 

Řepka: 

Vývoj ceny řepky byl oproti pšenici podstatně dramatičtější. Trh se dostal do velmi silné 
korekce a cena se skokově zřítila pod modrou supportní linii. Posléze došlo k jejímu 
otestování zespodu a zamítnutí dalšího růstu. 

V souvislosti s vývojem ekonomiky a druhé vlny pandemie se dá očekávat pokračování 
klesajícího trendu. Podržet by nás mělo supportní pásmo mezi 373 a 368 EUR/MT. Pokud 
bychom se dostali pod úroveň 368 EUR/MT, mohlo by dojít k panice a prudšímu poklesu 
ceny až do úrovně 340 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.


