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Pšenice 316,75 EUR/MT Euronext

• Rusko-ukrajinský koridor Řepka 675,25 EUR/MT Euronext

• Rychle probíhající sklizeň nejen ve Francii Kukuřice 7,28 USD/BUS CBOT

• Řepka pod cenovým tlakem Soja 16,87 USD/BUS CBOT

• Suché a teplé počasí a jeho vliv na sóju a kukuřici CZK/EUR 24,46 CZK kurzy.cz

USD/EUR 1,01 USD kurzy.cz

Zlato 1718 EUR/unce kurzy.cz

Ropa 103,9 EUR/barel kurzy.cz

11.7. - 15.7.2022

Rusko, které predikuje letos pravděpodobně rekordní sklizeň pšenice, se bude potýkat s logistickými problémy 

pro svůj export. Nepůjde jen o fyzické problémy, ale také o platební, vzhledem k omezením a sankcím uvaleným 

Západem na jejich finanční toky. Ve středu nebyla uzavřena žádná dohoda mezi ruskými a ukrajinskými 

vojenskými představiteli ohledně vývozu obilí z Ukrajiny. Představitelé z Turecka a z OSN, kteří byli přítomni na 

schůzce v Istanbulu oznámili určitý pokrok v diskuzích. Ve Francii současné suché a teplé počasí nahrává sklizni, 

která rychle postupuje a nutno říci, že nejen ve Francii, ale i v ostatních zemích EU. Francouzský AgriMer uvedl, 

že 50% výměry obilí bylo již sklizeno na počátku týdne. 

Ve zkratce

Pšenice

www.grainterminal.cz

• Probíhající inflace a negativní vliv na euro/dolar

Společně s ekonomikou padají i ceny ropy a s tím klesla cena řepky kde tlak zesiluje sklizeň řepky. Do pohybu 

cen také promlouvá nízká cena olejnin a na pozadí je i očekávané rozhodnutí, jak dopadnou mandáty spojené s 

biodiselem.

Řepka

Sója

Ceny sóji v Chicagu v minulém týdnu po zprávě USDA prudce klesly.  Navzdory revizím objemů výroby a 

převáděných zásob směrem dolů zůstávají obchodníci obezřetní ohledně exportní aktivity, zejména do Číny. 

Suché a horké počasí sóji vůbec nesvědčí, což na konci týdne odrazilo ceny směrem nahoru, i tak se ceny 

nevrátily do původních úrovní před zprávou USDA.
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Pod čarou

Technická analýza pšenice

Kukuřice

Současné a budoucí vlny veder bude potřeba sledovat, a to především u kukuřice, které bude mít vliv na 

zhoršení úrody a výnosů. 

Růst úrokových sazeb spojený s bojem proti inflaci tlačí euro/dolar k psychologickému prahu a na konci týdne se 

pak euro propadlo pod paritu vůči dolaru. O několik dní posunuté horké počasí začíná v tomto týdnu. Během 

této vlny se objeví jen minimum srážek. Pokračování v jednáních ohledně potravinového koridoru bude probíhat 

v tomto týdnu. Otázka je, kdo pojistí tyto náklady, pokud začne obilí opět proudit? Nebude Rusko bránit ve 

vývozu? Jak dlouho bude trvat odminování ukrajinských oblastí? Nebude Rusko útočit na tyto lodě? Spousta 

otázek, spousta neznámých a nezbývá než čekat. 

Pšenice v minulém týdnu nepřekonala horní rezistenci 360€ a zavírací páteční hodnota tak byla 316,75€. Je 

pravděpodobné, že se budeme pohybovat v rozmezí 360€ - 300€. A je velice pravděpodobné, že se přiblížíme 

hranici 300€. 



Uzavírací páteční hodnota byla 675,25€. Aktuálně řepka inklinuje spíše k hranici 650€ a pokud prorazíme 

směrem dolů měli bychom hledat podporu na hranici 600€. Pokud hranici 650€ neprorazíme budeme hledat 

podporu na horní hranici 710€.

Technická analýza řepky


