



• Úterní report USDA vyprovokoval růst cen sóji a kukuřice. 
• Řepka je na svém cenovém maximu od březnového pádu. Bude růst 

pokračovat? 
• Rusko se připravuje na zavedení kvót pro export obilí. Proč klesá cena 

pšenice? 
• Americké volby stále nejsou uzavřené, pandemie v USA sílí. 

Kurzy 
komodit a 
měn

cena měrná 
jednotka

Zdroj

Pšenice 209,50 EUR/MT Euronext

Řepka 408,25 EUR/MT Euronext

Kukuřice 4,12 USD/BUS CBOT

Soja 11,53 USD/BUS CBOT

CZK/EUR 26,38 CZK kurzy.cz

USD/EUR 1,183 USD kurzy.cz

Zlato 1588 EUR/unce kurzy.cz

Ropa 36,1 EUR/barel kurzy.cz

www.grainterminal.cz 

Týdenní zpravodaj trhu 
16.11.2020 - 22.11.2020 

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

V úterý vyšel nový report USDA, který revidoval světové zásoby sóji a kukuřice. Výrazný propad 
byl hlášený především u sklizně ukrajinské kukuřice, kde došlo ke snížení oproti předchozímu 
očekávání o víc jak 20%. Sníženy byly i odhady pro americkou sklizeň. V kombinaci s 
neustávající poptávkou z čínské strany to vyvolalo další růst cen na trzích. O něco lepší je 
situace u sóji, ale i zde došlo ke snížení odhadů. 

Řepka a další olejniny v minulém týdnu reagovaly podobně. Snížení odhadů u sklizně sóji se 
projevilo na trzích další vlnou vzestupu cen. Určitý význam na tento trend mělo i oznámení o 
nové vakcíně proti koronaviru firmy Pfizzer. 

Po prudkém růstu se koncem týdne dostavila cenová korekce u všech plodin a přidružených 
surovin. Růstový trend ale bude pravděpodobně pokračovat. 
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Technická analýza zemědělské produkce a cenového vývoje: 

Pšenice: 

Na trhu s pšenicí je patrné slábnutí trendu. Stále se sice držíme nad modrou trendovou 
linií, nicméně se začíná projevovat určitá slabost trendu. Trh nedokázal překonat říjnové 
cenové maximum a vytvořil nižší vrchol.


Ruské autority oznámily přípravu na zavedení obilných kvót pro export. Jejich exekuce by měla 
začít v půli února 2021. Snížení produkce pšenice ohlásila z důvodu klimatických podmínek 
také Argentina. I přes tyto zprávy začínají trhy oslabovat. Jako hlavní důvod analytici označují 
situaci v Austrálii. Australská slizeň je výrazně vyšší oproti předchozím rokům. Zároveň zde 
stále přetrvává politické napětí s Čínou. Australská pšenice si tak hledá cestu na ostatní 
světové trhy. 

Americké akciové trhy začínají být opět v módu nervozity. Výsledky amerických voleb hovoří o 
jasném vítězství Joea Bidena, prezident Trump má ale zatím hodně daleko k tomu, aby 
výsledky uznal. Paralýza systému při předávání moci má dopad na jednání o dalším 
rozpočtovém balíku pro USA. Situaci nezlepšuje ani sílící druhá vlna pandemie. Dříve než 
vakcína by tak mohla přijít nová uzavírka ekonomiky. Euro bude vůči dolaru nejspíše i nadále 
posilovat.  
To, že se investoři začínají opět stahovat do hotovosti naznačují i drahé kovy. Zlato se dostalo 
pod důležitou technickou úroveň - 1600 EUR za trojskou unci. 



Současnou cenovou hladinu považujeme za velmi dobrou prodejní příležitost. Velmi 
důležité je momentálně sledovat modrou supportní trendovku. Pokud bychom uzavřeli 
pod ní, dá se očekávat výrazná cenová korekce.


Řepka: 

U řepky je situace oproti pšenici výrazně lepší. Trh překonal psychologickou rezistenci 400 
EUR/MT a vypadá to, že bychom se mohli v průběhu příštích týdnů dostat až do pásma 
okolo 420 EUR. Zde se dá předpokládat cenová korekce.   

Je to úroveň maxim z posledních 3 let a je dost nepravděpodobné, že by měl trh sílu 
překonat jí napoprvé. Další vývoj bude výrazně ovliněn tržními fundamenty, především pak  
situací ohledně pandemie a úspěšností připravované vakcíny. 

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.


