



• Obilné trhy procházejí cenovou konsolidací. Kterým směrem se ceny v 
příštích týdnech vydají? 

• Řepka nadále pokračuje v cenovém růstu.  
• Čína je znovu na koni. Nakupuje především sóju a kukuřici. 
• Akciové trhy váhají. Covid sílí a USA pořád nezná nového prezidenta.  

 


Kurzy 
komodit a 
měn

cena měrná 
jednotka

Zdroj

Pšenice 210,75 EUR/MT Euronext

Řepka 415,25 EUR/MT Euronext

Kukuřice 4,23 USD/BUS CBOT

Soja 11,81 USD/BUS CBOT

CZK/EUR 26,36 CZK kurzy.cz

USD/EUR 1,186 USD kurzy.cz

Zlato 1576 EUR/unce kurzy.cz

Ropa 38,1 EUR/barel kurzy.cz

www.grainterminal.cz 

Týdenní zpravodaj trhu 
23.11.2020 - 29.11.2020 

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

Konec týdne přinesl na obilných trzích především stabilizaci cenového pásma. Pšenice se po 
téměř 10% korekci, kterou trhy zažily na přelomu října a listopadu vrátila do blízkosti svého 
letošního maxima a obchoduje se nad 210 EUR/MT. Tento trend ukazuje, že poptávka kupujících 
je stále velmi vysoká a neslábne ani na těchto úrovních. Vezměme v potaz, že ještě v půli srpna 
bylo možné nakupovat pod 180 EUR/MT. 

Řepka a další olejniny i nadále profituje ze situace okolo zásob sóji, jejíž nedostatek na trhu tlačí 
cenu nahoru.  
Dalším faktorem jsou pozitivní očekávání investorů ohledně budoucího vývoje ekonomiky.  
Tato incentiva se propisuje do cenového chování celého sektoru biopaliv a můžeme jí 
zaznamenat i na klasických ropných trzích a přidružených sektorech jako jsou aerolinky či 
cestovní ruch obecně. 
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Technická analýza zemědělské produkce a cenového vývoje: 

Pšenice: 

Graf pšenice začíná prozrazovat nové nuance ohledně svého vývoje. Cena se velmi silně 
drží v blízkosti svého letošního maxima a jeho případné další otestování prozradí další 
vývoj trendu. 


Ani v minulém týdnu se nezastavily nákupní aktivity Číny. V hledáčku mají především sóju a 
kukuřici, ale velký zájem je zde i o krmnou pšenici. Jedním významným faktorem pro tento 
zájem je velká snaha Číny o revitalizaci chovu vepřového, které bylo v loňském roce dramaticky 
poškozeno nákazou prasečího moru. 
Velkou exportní aktivitu kukuřice a její rostoucí tendenci vykazuje také Ukrajina. Analytici 
odhadují, že by v prosinci mohlo dojít k vytvoření nového exportního rekordu. 

Akciové trhy jsou stále v nejistotě. Zatím nedošlo k žádné velké prodejní panice, ale růstový 
trend z počátku měsíce se zastavil. Výrazný růst zaznamenala automobilka TESLA, které se 
podařilo dostat na seznam technologického indexu S&P500. Prezident Trump se stále snaží 
zpochybnit volební výsledky a nová přepočítávání hlasů pomáhají nejistotě. 
Zlato se zatím dokázalo udržet nad 200 denním klouzavým průměrem. Pokud by jej trh 
neudržel, dojde k výraznějšímu poklesu. 
Asi nejlépe si v této chvíli na komoditním trhu vede virtuální měna Bitcoin, která od března 
vyrostla o téměř 500% a blíží se ke svému historickému maximu. Začíná si u investorů získávat 
stále větší oblibu. 



Velká zkouška nás čeká na úrovni 220 EUR/MT. Zde se nachází sedmileté maximum a je 
velmi nepravděpodobné, že by ho trh dokázal překonat napoprvé.


Řepka: 

U řepky nedošlo od minulé analýzy k žádnému velkému překvapení.  
Cena si trpělivě razí cestu k vyznačeným rezistenčním liniím.   

Velmi pravděpodobně se dá očekávat zamítnutí ceny na úrovní 420 EUR/MT a určitá 
korekce. Mezi úrovní 400 a 420 EUR by v příštích měsících mohlo dojít k vytvoření nového 
konsolidačního pásma. Další vývoj ceny bude značně ovlivnět fundamenty globální 
ekonomiky. 
  

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.


