



• cenový růst na trzích s obilovinami pokračuje. Je trend udržitelný? 
• oblast Černého moře stále trápí sucho 
• cena kukuřice je na ročním maximu, proč je i tak atraktivní pro nákup? 
• USA zaznamenala další výrazný export kukuřice i soje.  
• prezident Trump měl pozitivní test na Covid-19. Bude to mít dopad na trhy? 

Kurzy 
komodit a 
měn

cena měrná 
jednotka

Zdroj

Pšenice 196,7 EUR/MT Euronext

Řepka 389,5 EUR/MT Euronext

Kukuřice 3,8 USD/BUS CBOT

Soja 10,2 USD/BUS CBOT

CZK/EUR 27,11 CZK kurzy.cz

USD/EUR 1,171 USD kurzy.cz

Zlato 1621 EUR/unce kurzy.cz

Ropa 33,4 EUR/barel kurzy.cz

www.grainterminal.cz


Týdenní zpravodaj trhu

5.10.2020 - 11.10.2020


Kontakty: 
Adéla Mullerová - 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

Trhy s obilovinami zaznamenaly další vlnu cenového pohyby směrem nahoru. Cena pšenice se 
vyšplhala zpět na letošní maxima. Situace je způsobena vysokou poptávkou po zboží ze strany 
obchodníků, nicméně technické indikátory začínají naznačovat oslabování trendu.


Jedním z faktorů, které stojí za současným stavem trhu je situace v oblasti Černého moře. V 
této oblasti se farmáři i nadále potýkají s nedostatkem srážek. Sucho vyvolává poměrně velké 
obavy spojené s odhady budoucí sklizně. Ukrajina hlásí rekordní exportní úrovně obilovin. 
Během tří měsíců zde exportovali téměř polovinu celkové exportní zásoby pšenice.


Velký zájem ze strany obchodníků je také o kukuřici. I přes slušnou sklizeň hlášenou z Francie, 
cena komodity roste. Jako hlavní důvod analytyci označují nemalý rozdíl mezi cenou kukuřice a 
krmné pšenice. Rovněž rostou obavy, že současné deštivé a větrné počasí může zpomalit 
sklizeň v některých regionech.
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Technická analýza zemědělské produkce a cenového vývoje: 

Pšenice: 

Cena pšenice pokračuje v růstovém trendu, nicméně grafy naznačují, že v brzké době 
může dojít k zásadnímu obratu. Blížíme se k zásadní rezistenci - pásmu 200 EUR. 


Růst cen kukuřice a soji na americkém trhu podpořila kvartální zpráva USDA, která potvrdila 
nedostatečné zásoby těchto komodit. Tyto faktory posílilly zprávy o vysokých exportních 
objemech. U kukuřice byl reportován export 2MT a u soji dokonce 2,5 MT v minulém týdnu.


Hlavní zprávou konce minulého týdne je pozitivní test prezidenta Trumpa na COVID-19. Na trhu 
vládne poměrně velká nervozita a očekává se možný propad akciových indexů. Dolar vůči 
ostatním měnám stále posiluje.

 

Cena ropy mírně oslabila, nicméně si i přes současnou situaci udržuje své cenové pásmo. 
Další vývoj bude záležet především na míře opatření, které se rozhodnou vlády přijmout ve 
svých státech.

Ceny drahých kovů, včetně zlata a stříbra, se dostaly pod svou konsolidační úroveň a z 
největší pravděpodobností budou i nadále klesat. Vypadá to, že si investoři v těchto nejistých 
dobách snaží zajistit především dostatek hotovosti.   




Kromě tohoto faktu se na denním časovém rámci objevila dvojitá divergence u indikátoru 
RSI. Je velmi pravděpodobné, že v příštích týdnech dojde k výraznější korekci do úrovně 
185 EUR/MT.


Řepka: 

U řepky je situace o něco kritičtější než u pšenice. Její cenový vývoj je spjatý se situací v 
oblasti biopaliv, která momentálně nezažívají nejlepší časy. Doporučuji sledovat 
technickou úroveň  385 EUR/MT. Pokud bychom se dostali pod ní, je velmi 
pravděpodobné, že se řepka dostane do korekce a cena otestuje oblast 372 EUR/MT.


Pokud by trh neudržel ani tuto úroveň, bude cenová korekce mnohem hlubší. V případě 
dalšího růstu a překonání hladiny 392 EUR/MT,s bychom mohli pokračovat až do oblasti 
403 EUR/MT. Tento scénář je ale daleko méně pravděpodobný.


TA - technická analýza trhů není přímo závislá na zprávách a výsledcích. Její výhled se proto může 
lišit  oproti očekávání na základě fundamentu. Informace obslažené 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.


