



• V pátek 9.10. vyšel nový report USDA. Jaký měl vliv na trhy? 
• V oblasti Černého moře i na americkém kontinentě je stále nedostatek 

srážek 
• Exportní nákupy sóje z USA pokračovaly i tento týden 
• prezidentu Trumpovi se nejspíš nepodaří prosadit další stimulační balíček 

 


Kurzy 
komodit a 
měn

cena měrná 
jednotka

Zdroj

Pšenice 200,3 EUR/MT Euronext

Řepka 393,7 EUR/MT Euronext

Kukuřice 3,95 USD/BUS CBOT

Soja 10,65 USD/BUS CBOT

CZK/EUR 27,01 CZK kurzy.cz

USD/EUR 1,183 USD kurzy.cz

Zlato 1631 EUR/unce kurzy.cz

Ropa 36,2 EUR/barel kurzy.cz

www.grainterminal.cz 

Týdenní zpravodaj trhu 
12.10.2020 - 19.10.2020 

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

Také v minulém týdnu jsme na trhu zažili výraznou cenovou rally. Současný stav zásob obilovin v 
kombinaci s počasím, zájmem o exportní nákupy a celkovou situací ve světě ženou ceny těchto 
komodit dál nahoru. Analytici reportují, že fondy navýšily své nákupní pozice na trhu, obzvláště u 
sóji a kukuřice. Cena pšenice dosáhla nejvyšší hodnoty od července 2015. 
Páteční USDA zpráva WASDE potvrdila pokles světových zásob oproti odhadům hlavně u sóji. 
Kukuřice je víceméně neutrální, naopak u pšenice je reportován zhruba 1% přebytek oproti 
odhadu. S přihlédnutím k dalším fundamentům to vypadá, že trhy budou i v příštích dnech v 
růstu pokračovat. 
  
V minulém týdnu jsme upozorňovali na suché počasí v oblasti Černého moře. Bohužel se situace 
příliš nezlepšila ani v tomto týdnu a nedostatek srážek vytváří obavy i na americkém kontinentě. 
Suché počasí v Brazílii komplikuje první setí sóji. I tyto zprávy zásadním způsobem přispěly k 
současnému růstu cen na trhu obilovin.  
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Technická analýza zemědělské produkce a cenového vývoje: 

Pšenice: 

Cena pšenice pokračuje v růstovém trendu a trh v minulém týdnu dokázal překonat 
psychologickou hranici 200 EUR/MT. 


Dalším motorem pro růst cen je stav exportních nákupů. Čína i nadále pokračuje ve svých 
nákupech sóji z USA, poslední velká objednávka byla na úrovni 374000 tun. Rusko potvrdilo 
prodej 1.1Mt pšenice do Pákistánu a zároveň oznámilo, že v září u pšenice dosáhlo nového 
exportního rekordu.  

Jedním z velkých témat minulého týdne byl návrh druhého ekonomického stimulačního balíčku. 
Návrh byl kritizován pro svou koncepci a nedostatečnost. Vypadá to, že v současném znění 
nemá šanci na schválení v kongresu. Vzhledem k tomu, že jednání o návrhu a jeho formě stále 
pokračují, trhy reagovaly veskrze pozitivně a akciové indexy zaznamenaly mírné posílení.  
  
Cena ropy mírně posílila a momentálně se blíží svému maximu od dramatického poklesu v 
březnu 2020.  
Zlato a další drahé kovy stále konsolidují v cenovém pásmu z posledních měsíců. Na trhu je 
vidět nejistota a jeho směr určí další vývoj pandemie a výsledek blížících se voleb v USA. 



Upozorňovali jsme na oslabování trendu v kontextu některých technických indikátorů. 
Fundamenty, které v této chvíli na trhu máme se ukázaly jako silnější a růst cen i nadále 
pokračoval. Je možné říci, že býci jsou stále u kormidla. Pro další chování ceny doporučuji 
sledovat modrou trendovou linii v grafu. Dokud jsme nad ní, neočekáváme zásadnější 
trendový obrat. Pokud bychom se dostali na grafu pod ní, můžeme očekávat výraznější 
korekci do úrovně 190 EUR/MT. 

Řepka: 

Cenový vývoj u řepky je podstatně méně dramatický než u pšenice. Nicméně i zde 
převládá býčí nálada. Důležitá úroveň, kterou má smysl sledovat je 395 EUR/MT. Pokud 
by se trhu podařilo tuto rezistenci překonat, čeká nás další růst do úrovně 403 EUR/MT. 

Rovněž doporučuji sledovat modrou trendovou linii vyznačenou v grafu. Pokud bychom se 
dostali cenově pod ní, došlo by k porušení současného býčího trendu a trh by mohl 
otestovat pásmo okolo 372 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 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.


