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Pšenice 407 EUR/MT Euronext

• Korekce cen komodit Řepka 828 EUR/MT Euronext

• Uvolní Rusko ukrajinské přístavy? Kukuřice 7,44 USD/BUS CBOT

• Čína bude importovat řepku z Kanady Soja 15,84 USD/BUS CBOT

• Import kukuřice z Brazílie do Číny CZK/EUR 24,7 CZK kurzy.cz

USD/EUR 1,07 USD kurzy.cz

Zlato 1853 EUR/unce kurzy.cz

Ropa 119,08 EUR/barel kurzy.cz

23.5. - 27.5.2022

Minulý týden byl ve znamení poklesu cen všech zemědělských komodit. Tento pokles byl v podstatě způsoben 

tzv. technickou korekcí po vzestupu v posledních měsících. Indie začala uvolňovat svá exportní omezení. Situace 

však zůstává nejasná, pokud jde o to, jaký objem bude nakonec exportován. Stejná je situace i na americké 

burze, kde ceny začaly prudce klesat, když se do hlavních oblastí produkujících pšenici vrátily příznivé deště. 

Svět žádá Rusko, aby umožnilo uvolnění zásob držených na Ukrajině, které říká, že pro dobro lidstva toto 

umožní. To by mělo promlouvat do vývoje cen v následujících týdnech. Za jakých podmínek ovšem Rusko 

umožní uvolnění přístavu, není zatím známo, je dost možné, že to mohla být falešná zpráva. Nicméně je téměř 

jisté, že Rusko bude požadovat zrušení sankcí, aby toto umožnilo. Český železniční dopravce hlásí první obilný 

vlak z Ukrajiny přijíždějící do německého přístavu

Ve zkratce

Pšenice

www.grainterminal.cz

• Zdražování energií na domácí půdě

Ceny řepky ztratily půdu pod nohama, nejen díky technické korekci, ale také v závislosti na rozhodnutích 

přijatých ohledně vývozu do Asie, která přijímá dovoz kanadského původu.

Řepka

Sója

Kukuřice

Ceny kukuřice v USA se v minulém týdnu změnily jen málo. Sušší počasí dovolilo ke zrychlení setí v posledních 

týdnech. Čína podepsala dohodu povolující dovoz brazilské kukuřice, což je prozatimní řešení výpadku Ukrajiny z 

trhu, což zapříčinilo další pád cen na burze v Chicagu. Zdá se, že Ukrajina začíná sázet kukuřici, i když stále 

přetrvává spousta obav z potencionálního výnosu při nedostatku vstupů, jako jsou postřiky, hnojiva apod.

Ceny sóji v Americe podpořily silné objemy vývozu, což naznačilo revizi zásob klesající směrem dolů.
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Pšenice v minulém týdnu nepřekonala horní rezistenci 433€ se zavírací páteční hodnotou bylo tak 407€. Je 

pravděpodobné, že se budeme pohybovat v rozmezí 433€ - 370€. I tak ceny pšenice jsou vysoké a 

doporučejeme vybírat zisky. Pokud pšenice prorazí hranici 400€ je možné, že budeme hledat oporu na nižší 

úrovni 370€. 

Pod čarou

Technická analýza pšenice

Zatímco ceny severomořské ropy se v posledních týdnech stabilizovali okolo úrovně 115 USD/barel, vývoj na 

trzích s ropnými produkty signalizuje nárůst cen a celkové napětí. Výsledkem jsou skokově rostoucí 

velkoobchodní ceny dieselu, ze kterých profitují evropské rafinérie, jež vykazují enormní marže (zvláště pak ty, 

které stále odebírají zlevněnou ruskou ropu). ČEZ bude od července zdražovat ceny plynu o 80%.



Technická analýza řepky

Horní rezistence, která je aktuálně 891€ nebyla v minulém týdnu pokořena. Uzavírací páteční hodnota byla tak 

828,25€. Aktuálně řepka testuje dolní hranici 800€, která by měla mít silnou podporu. Doporučujeme vzít v 

potaz aktuální zisky.


