



• Obilné trhy v posledních dnech mírně přibrzdily. Čeká nás výraznější 
korekce nebo je to jen nadechnutí před dalším růstem? 

• Sója vyrazila do nových úrovní, řepka stále váhá. 
• Čínská poptávka po kukuřici a sóji pohání další růst cen. 
• Prezidentské volby v USA již v příštím týdnu. Napětí na trzích roste! 

 


Kurzy 
komodit a 
měn

cena měrná 
jednotka

Zdroj

Pšenice 208,1 EUR/MT Euronext

Řepka 392,1 EUR/MT Euronext

Kukuřice 4,19 USD/BUS CBOT

Soja 10,81 USD/BUS CBOT

CZK/EUR 27,29 CZK kurzy.cz

USD/EUR 1,182 USD kurzy.cz

Zlato 1603 EUR/unce kurzy.cz

Ropa 35,1 EUR/barel kurzy.cz

www.grainterminal.cz 

Týdenní zpravodaj trhu 
26.10.2020 - 1.11.2020 

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

V minulém týdnu trhy pokračovaly v růstové tendenci. V závěru došlo k mírné korekci, která ale 
nebyla žádným způsobem dramatická. Negativní statistiky výsledků sklizně napovídají spíše 
pokračování růstu. Zklamání je znát především na Ukrajině, kde je hlášeno výrazné snížení 
výsledků oproti očekávání. Například u kukuřice se jedná o téměř 25% propad. Pozitivnější 
zprávy přicházejí z Ruska, kde je v plném proudu podzimní setba a podle hlášení farmářů 
probíhá rekordním tempem. 

Cena řepky se drží v úrovních srovnatelných s předchozími týdny a pokusy trhu o překonání 
úrovně 395 EUR/MT opět selhaly. Hlavním důvodem je samozřejmě ekonomická situace a 
snížená poptávka pro biopalivech.  
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Technická analýza zemědělské produkce a cenového vývoje: 

Pšenice: 

Obilné trhy se v minulém týdnu dostaly do fáze mírného korekčního nádechu, jak je to 
vidět i na grafu. Není v této chvíli možné říci, zda je to jen zastávka před dalším 
pokračování růstu, či snad vidíme vytváření významnějšího vrcholu a půjdeme do korekce.  


Růstový trend pokračoval i u sóje. Zde se opět projevuje síla poptávky z čínské strany. Jen za 
září Čína nakoupila téměř 10 MT, což je o 19% více ve srovnání s loňským rokem. Hlavním 
důvodem je pravděpodobně snaha Číny zvýšit produkci chovu vepřového. Čína pokračovala i v 
nákupech kukuřice a je obecně považována za hlavního tahouna současného růstu, přičemž 
sója je nejvýše od července 2016 a kukuřice od srpna 2019. 

Prezidentské volby v USA proběhnou již příští týden a předvolební nejistota se projevuje 
poměrně velkou nervozitou na akciových trzích. Všechny hlavní indexy jako např. Nasdaq a 
S&P500 oslabovaly. Výrazný pokles zaznamenal i německý burzovní index DAX.  
  
Cena ropy během minulého týdne oslabila o 2% a pohybuje se okolo úrovně 35 EUR/barel. 

Také drahé kovy začaly mírně oslabovat. Zlato se začíná přibližovat ke svému supportu 1585 
EUR za trojskou unci. Pokud bychom spadli pod tuto úroveň, můžeme očekávat větší korekci.



Do grafu pšenice jsem zaznačil dvě důležité supportní linie současného trendu, které má 
smysl sledovat. Dokud se držíme nad zelenou linií, můžeme předpokládat další růst. 
Pokud jí trh nebude respektovat, uvidíme výraznější korekci směrem dolů. Klíčová je pro 
nás ovšem modrá trendová čára. Pokud bychom se dostali pod ní, bude zřejmé, že 
dochází k zásadní změně trendu a je možné výhledově očekávat výrazný propad ceny 
pšenice. 

Řepka: 

Cena řepky v této chvíli stále konsoliduje a trh zatím není schopný překonat rezistenci na 
ceně 396 EUR/MT. Cena se pohybuje v relativně úzkém konsolidačním pásmu. Pokud 
bychom se dostali pod vyznačenou zelenou trendovou linii, dojde velmi pravděpodobně k 
otestování zóny 385 EUR/MT.  

Stejně jako u pšenice i zde je klíčové udržet se nad modrou linií. Pro další vývoj budou 
extrémně důležité zprávy ohledně dalšího průběhu pandemie a vývoje vakcíny. 

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.


