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Pšenice 319,25 EUR/MT Euronext

• Nedostatečný export pšenice z Ukrajiny a vliv na trh Řepka 629,25 EUR/MT Euronext

• Sucho, jaký bude mít vliv na sklizeň 2023 Kukuřice 6,72 USD/BUS CBOT

• Zvyšování cen na energií a vliv cen na vstupu Soja 16,69 USD/BUS CBOT

• Odstávka výrobců hnojiv CZK/EUR 24,58 CZK kurzy.cz

USD/EUR 0,99 USD kurzy.cz

Zlato 1724 EUR/unce kurzy.cz

Ropa 99,9 EUR/barel kurzy.cz

22.8. - 26.8.2022

Ukrajinský ministr zemědělství potvrdil, že exportní aktivita klesla v této rané fázi sezóny ve srovnání s loňským 

rokem o více než 50 %. Každé oznámení o odjezdu lodě z ukrajinského přístavu, je sledováno s velkým zájmem v 

aktuálně rušném mezinárodním kontextu. Posílení cen v minulém týdnu bylo v souvislosti se zhoršením 

podmínek úrody v USA a výše zmiňovaném exportním napětí na Ukrajině. Podle posledních zpráv Ukrajina 

vyvezla kolem 1Mmt obilovin z čehož většinu tvoří kukuřice, což je slušný výsledek, naproti tomu to zdaleka 

nestačí k uvolnění tlaku na skladovací kapacitu. Egypt nakoupil 240 000mt pšenice ruského původu za cenu 

368usd/t. V tomto případě to byl pro Egypt velice jednoduchý a levný nákup, který by mohl mít vliv na pád cen 

pšenice. 

Ve zkratce

Pšenice

www.grainterminal.cz

• Rekordně nízká hodnota euro/dolaru a vliv na export z EU

Uprostřed týdne nastalo oživení cen olejnin. Ceny řepky společně se sójovým bobem vzrostly na základě obav ze 

současného deficitu půdní vláhy. Objevující se prognózy ohledně evropského původu řepky v roce 2023 a jeho 

značného deficitu, právě z důvodu sucha, které sužuje Evropu, tlačí cenu směrem nahoru.

Řepka

Sója

Ceny sóji na americkém trhu v minulém týdnu rostli směrem nahoru. Což je spojené s cenovým růstem řepky, 

ale také zvýšení ceny ropy. Společně s tím hlavní oblasti v Americe pro pěstování sóji, jako je Nebraska a 

Indiana, potvrdily nižší výnosový potenciál. Ceny sóji jsou podporovány také v důsledku dobré mezinárodní 

poptávky.
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Pod čarou

Technická analýza pšenice

Kukuřice

Ve Francii se stav úrody kukuřice opět zhoršuje a podle posledních odhadů FranceAgriMer je dobrých zhruba 

50% výměry. Objem dovozu kukuřice od 1.7.2022 se zvýšil v důsledku zhoršujících se prognóz výnosů v Evropě. 

Což revidovala i zpráva USDA, která oznámila zhoršení podmínek sklizně kukuřice, ale i sóji. S tím je spojené 

sledování podmínek vývoje plodin v Americe, která vykazuje nižší výnosový potenciál než v loňském roce. 

Dolar dále klesá a jsme historicky na nejnižší hranici euro/dolaru od loňského července. Klesající euro/dolar je 

příznivým faktorem pro podporu evropského exportu, což podporuje i vysokou aktivitu exportu na trhu s 

obilovinami, což kompenzuje snížené tempo vývozu z Černého moře. Počasí v Evropě vykazuje rekordní teploty 

a nedostatek vody pro plodiny, které se teprve chystají ke sklizni, jako je kukuřice a slunečnice. Což bude mít 

fatální důsledky. Je potřeba brát zřetel i na sucho v Číně a v Indii, kteří snižují produkci rýže směrem dolů. 

Výrobci hnojiv oznamují odstávky kvůli vysokým cenám za plyn. Drahé vstupy na energiích, které dále rostou a 

hrozba nedostatku komodit v následujícím roce je obrovská. Vývoj situace budeme pozorovat v následujících 

měsících.

Pšenice v minulém týdnu nepřekonala horní rezistenci 340€ a zavírací páteční hodnota tak byla 319,25€. Je 

pravděpodobné, že se budeme pohybovat v rozmezí 340€ - 300€. Od hranice 320€ bychom se měli aktuálně 

odrazit směrem nahoru. Pokud se dostaneme pod hraničních 320€ budeme hledat podporu na 300€.



Uzavírací páteční hodnota byla 629,25€. Řepka se odrazila od hodnoty 600€ směrem nahoru. Aktuálně 

bychom se měli pohybovat mezi hodnotami 600-660€. 

Technická analýza řepky


