



• Obilné trhy pokračují ve svém cenovém růstu. Jakých úrovní můžou 
dosáhnout? 

• Černomořská oblast stále vzbuzuje klimatické obavy. 
• Kukuřice překonala v USA psychologickou hranici 4 dolarů za bushel. 
• Americký dolar opět posiluje. Co tento trend naznačuje na trzích? 

 


Kurzy 
komodit a 
měn

cena měrná 
jednotka

Zdroj

Pšenice 209,1 EUR/MT Euronext

Řepka 392,7 EUR/MT Euronext

Kukuřice 4,02 USD/BUS CBOT

Soja 10,51 USD/BUS CBOT

CZK/EUR 27,28 CZK kurzy.cz

USD/EUR 1,172 USD kurzy.cz

Zlato 1621 EUR/unce kurzy.cz

Ropa 36,5 EUR/barel kurzy.cz
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Týdenní zpravodaj trhu 
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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

Cenový růst na trhu s obilninami i nadále pokračuje. Za hlavní důvod tohoto trendu analytici 
označují především obavy ze současné klimatické situace. V této chvíli jsme již překonali 
všechna cenová maxima posledních 5 let. Trh zatím nejeví žádné známky oslabování trendu, 
nicméně by pěstitelé, kteří chtějí prodávat, měli být na pozoru. V historii cenového vývoje je 
vidět, že po takovýchto parabolických růstech přichází poměrně výrazná korekce. Na případnou 
změnu trendu se budeme snažit klienty našeho terminálu včas upozornit. 

V minulém týdnu jsme upozorňovali na suché počasí v oblasti Černého moře. Situace se v tomto 
týdnu o něco zlepšila, nicméně se v kontextu chladného počasí pro změnu objevily obavy z 
podzimních mrazíků, které by mohly komplikovat výsev ozimových plodin. Na Ukrajině je sklizeň 
v plném proudu. V této chvíli je sklizeno 84% rozlohy slunečnice, 68%  sóje a 40% kukuřice. 
Nedostatek srážek i nadále přetrvává v Jižní Americe. Na americkém trhu cena kukuřice 
překročila psychologickou hranici 4 dolary za bušl. 
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Technická analýza zemědělské produkce a cenového vývoje: 

Pšenice: 

Cena pšenice v minulém týdnu překonala psychologickou hranici 200 EUR/MT a v této 
chvíli se dá vývoj označit jako parabolický růst. 


Podstatně odlišná je situace na trhu s olejninami. Z Indie je reportováno výrazné snížení 
poptávky po palmovém oleji. Řepka se dostala do cenové konsolidace. Vzhledem k tomu, že 
využití těchto plodin je do značné míry spjato s průmyslem a biopalivy, cenový vývoj je 
propojený s vývojem pandemie a jejími dopady na ekonomiku.  

Blížící se americké volby a pokračující vyjednávání o druhém podpůrném balíčku v USA 
způsobuje na trhu výrazné napětí. V takové situaci se investoři snaží vytvářet zásoby hotovosti, 
což přispívá k posilování dolaru. Vývoj pandemie zhoršuje ekonomické výhledy české koruně i 
dalším měnám v regionu. 
  
Cena ropy je i přes současný vývoj poměrně stabilní a momentálně se pohybuje na úrovni 36,5 
EUR za barel. 

Zlato a další drahé kovy stále konsolidují v cenovém pásmu z posledních měsíců.



Momentálně nic nenaznačuje, že by mělo dojít ke změně trendu. Klíčovou se v této chvíli 
stala modrá supportní trendová čára, vyznačená v grafu. Dokud se držíme nad ní, 
můžeme očekávat pokračování směru vývoje. Určitě je zajímavé sledovat technickou 
úroveň 220 EUR/MT. Zde by mohlo dojít ke korekci ceny a trh by pak otestoval trendovou 
linii.  
Pokud bychom se dostali pod modrou trendovou linii, dá se očekávat velmi silná reakce 
trhu a výrazná korekce, potenciálně i do úrovně 176 EUR/MT. 

Řepka: 

Cenový vývoj u řepky se oproti minulému týdnu nijak zásadně nezměnil. Cena víceméně 
konsolidovala v současných úrovních. Pokud trh dokáže překonat úroveň 395 EUR/MT, 
čeká nás další růst do úrovně 403 EUR/MT. 

Stejně jako u pšenice i zde doporučuji bedlivě sledovat modrou supportní trendovou linii. 
Pokud bychom se dostali cenově pod ní, došlo by k porušení současného růstového 
trendu a trh by mohl jít do výraznější cenové korekce. Zásadním faktorem pro vývoj ceny 
budou ekonomické fundamenty v souvislostí s pandemií. 



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.


