



• Obchodníci začínají uzavírat kontrakty na obilnou sklizeň v příštím roce, 
cenové úrovně motivují černomořské pěstitele ke zvýšení osevných ploch. 

• Cenu řepky podporuje růst ropy a rostlinných olejů.  
• Čína jedná s Ruskem o zrušení exportních obilných kvót. 
• Dolar balancuje na dlouholeté rezistenci vůči EURu  

Kurzy 
komodit a 
měn

cena měrná 
jednotka

Zdroj

Pšenice 210,00 EUR/MT Euronext

Řepka 414,00 EUR/MT Euronext

Kukuřice 4,25 USD/BUS CBOT

Soja 11,92 USD/BUS CBOT

CZK/EUR 26,18 CZK kurzy.cz

USD/EUR 1,196 USD kurzy.cz

Zlato 1505 EUR/unce kurzy.cz

Ropa 40,35 EUR/barel kurzy.cz

www.grainterminal.cz 

Týdenní zpravodaj trhu 
30.11.2020 - 6.12.2020 

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

Minulý týden byl na obilných trzích poměrně stabilní. Pšenice se dokázala udržet na úrovni okolo 
210 EUR/MT. Tento stav napovídá, že poptávka ze strany kupujících je stále vysoká. V této chvíli 
již obchodníci uzavírají objednávky na sklizeň v roce 2021. Hlavním hráčem na trhu i nadále 
zůstává Čína. Analytici kyjevského Agritelu hlásí uzavírání kontraktů na nejvyšší úrovni za 
posledních pět let a dá se předpokládat, že potenciální zisk bude pěstitele motivovat k navýšení 
osevné plochy pro pšenici v černomořské oblasti 

Řepka si podobně jako pšenice udržuje růstový potenciál. Tento stav je podporován několika 
fundamentálními faktory. V prvé řadě je zde vidět optimismus ohledně brzkého oživení ekonomiky, 
který se promítá do postupného růstu cen na trhu s ropou a biopalivy. Ropa se obchoduje nejvýše 
od března tohoto roku. Rovněž je hlášena snížená produkce palmového oleje a přidružených 
produktů. Třetím a neméně důležitým faktorem je stále silná poptávka po sóje. Ta v této chvíli už 
útočí na cenovou úroveň 12 dolarů za bušl. 
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Technická analýza zemědělské produkce a cenového vývoje: 

Pšenice: 

Trh s pšenicí se nachází v poměrně klidné fázi a cenová stabilita naznačuju vysoký zájem 
ze strany kupujících. Nacházíme se ovšem na velmi důležité cenové úrovni a proto jsme 
dnes zvolili dlouholetý makropohled.


Ruský ministr průmyslu a obchodu Alexej Gruzdev v minulém týdnu oznámil, že Rusko a Čína 
obnovily jednání o zrušení exportních omezení. Tento stav by neměl mít vliv na současná 
krátkodobá opatření, ale měl by se promítnout v dlouhodobějším horizontu. Rusko očekává 
výrazné zvýšení exportu obilí a vepřového masa v příštích letech. U obilí by se mělo jednat v 
první řadě o ječmen a pšenici.  

Dolar v posledních dnech zažívá velmi krušné chvíle. Přiblížil se k dlouholeté rezistenční úrovni 
vůči EURu. Pokud dojde k jejímu překonání, mohli bychom vidět další výrazné oslabení. Kromě 
stále nedořešených voleb mělo na jeho oslabení zřejmě významný vliv i zveřejnění zápisu z 
posledního zasedání FEDu, která naznačuje plány o dalším uvolnění měnové politiky. Česká 
koruna se i nadále drží na relativně silných úrovních nad hranicí 26,10 EUR/CZK. 

Zlato se propadlo pod důležitou úroveň, na kterou jsme upozorňovali v minulém zpravodaji a 
velmi rychle kleslo až pod hranici 1500 EUR za trojskou unci. Indikátory jsou v mezních 
úrovních a v této chvíli se dá očekávat korekce směrem nahoru a případné otestová pásma 
1580-1600 EUR. 



Hladina 210 EUR/MT je extrémně silná rezistence a za posledních 7 let se nad ní trh 
podíval jen krátce v roce 2018. Pokud bychom nad ní dokázali uzavřít týdenní svíci, 
otevřela by se cesta pro další růst k 220 EUR a docela pravděpodobně i 230 EUR/MT. V 
opačném případě by došlo k velmi silné korekci směrem dolů. Jinými slovy - bilancujeme 
na hraně a příští týdny rozhodnou o dalším trendu.


Řepka: 

Ani tento týden nedošlo u řepky k žádnému velkému překvapení.  
Cena se pomalu blíží k vyznačeným rezistenčním liniím.   

Fundamenty trhu naznačují pokračování růstu. Je ale důležité si uvědomit, že zmiňovaná 
pásma rezistencí vidí všichni obchodníci a budou mít tendenci v této zóně prodávat. Při 
jejím dosažení je nutné očekávat výraznější korekční propad. 
  

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.


