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Pšenice 325,5 EUR/MT Euronext

• Pád cen pšenice Řepka 675,75 EUR/MT Euronext

• Spuštění ukrajinského koridoru a jeho vliv cen na trhu Kukuřice 6,05 USD/BUS CBOT

• Suché a horké počasí ovlivňuje vývoj růstu sóji a kukuřice Soja 15,89 USD/BUS CBOT

• Pád cen řepky CZK/EUR 24,6 CZK kurzy.cz

USD/EUR 24,05 USD kurzy.cz

Zlato 1772 EUR/unce kurzy.cz

Ropa 100,51 EUR/barel kurzy.cz

25.7. - 29.7.2022

Dohoda o otevření přístavu na Ukrajině, která byla podepsána, podnítila k prudkému poklesu cen pšenice na 

trhu Matif i na fyzickém trhu. Trh i tak nadále zůstává nervózní ze situace spojené na Černém moři a všichni se 

zájmem sledovali první zrealizovanou plavbu z Oděsy, která byla z kraje minulého týdně ještě bombardována. 

Sklizeň ve Francii za posledních 14 dní jednoznačně pokročila a je na 95 %. Amerika hlásí dobré vyhlídky na 

výnos pšenice, který výrazně vzrostl oproti loňskému roku a také oproti pětiletému průměru. 

Ve zkratce

Pšenice

www.grainterminal.cz

• Zvýšení úrokových sazeb v Americe

Ceny řepky padají v závislosti na ochlazení vztahů mezi Čínou a USA. Předsedkyně Sněmovny reprezentantů 

Spojených států Nancy Pelosi, která je aktuálně na Taiwanu, má přímý dopad na čínskou poptávku olejnin z USA, 

která se citelně snížila a tím tak ovlivnila trh nejen s řepkou, ale i sójou. 

Řepka

Sója

Pondělní zpráva USDA o zhoršení úrody zaměstnala trhy se sójou, ale i s kukuřicí. Vyhlídky na vyšší teploty a 

suché počasí příští týden také podporují obavy z dalšího zhoršování úrody v této důležité fázi vývoje. Sója v 

Americe se opět obchodovala na nejvyšší úrovni od minulého týdne. Ve stejné době také prudce vzrostly ceny 

sójového šrotu, což vyrovnalo slabé tempo v cenách sójového oleje. Tento týden návštěva americké 

velvyslankyně ovlivnila celkově ceny sóji na trhu, které se od včerejška propadli téměř o 60 centů na americkém 

trhu.
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Pod čarou

Technická analýza pšenice

Kukuřice

Na konci týden ceny kukuřice v Americe rostly, protože podmínky sklizně jsou stále znepokojivé vzhledem k 

předpovědi horkého počasí. Pokud jde o Evropu ceny kukuřice klesají z důvodu spuštění koridoru v 

Černomořské oblasti a vyplutí 1. lodě s kukuřicí z Oděsy. 

Centrální bankovní systém v Americe se rozhodl zvýšit své klíčové úrokové sazby o 0,75 bodu a tváří v tvář tak 

USA čelí rekordní inflaci. Toto rozhodnutí nepopiratelně posiluje dolar vůči ostatním měnám a stále zanechává 

obavy z ekonomického zpomalení v Americe. Na korunovém trhu budou obchodníci nadále s napětím čekat na 

výsledek čtvrtečního jednání bankovní rady ČNB. Do té doby lze předpokládat pokračující minimální aktivitu. 

Riziko vidíme na straně slabší koruny s tím, jak se trhy budou obávat holubičího vyznění pod vedením nového 

guvernéra. Kolem hladiny 24,75 CZK/EUR ale stále vidíme strop díky intervenční aktivitě centrální banky.

Pšenice v minulém týdnu nepřekonala horní rezistenci 360€ a zavírací páteční hodnota tak byla 325,5€. Je 

pravděpodobné, že se budeme pohybovat v rozmezí 360€ - 300€. Pokud prolomíme hranici 320€ je možné, že 

se budeme blížit k hranici 310€. 



Uzavírací páteční hodnota byla 675,75€. Pokud řepka prorazí hranici 670€ budeme inklinovat k hranici 650€ 

na které bychom měli hledat podporu. Pokud prorazíme hranici 650€ budeme hledat nové cenové minimum.

Technická analýza řepky


