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Jednotka Zdroj

Pšenice 320 EUR/MT Euronext

Řepka 612,75 EUR/MT Euronext

• Volatilita na pšenici, díky vyostřené situaci v Záporoží Kukuřice 6,65 USD/BUS CBOT

• Ohrožená sklizeň řepky v roce 2023 Soja 16,69 USD/BUS CBOT

• Zahájení sklizně sóji na Ukrajině CZK/EUR 24,5 CZK kurzy.cz

USD/EUR 0,99 USD kurzy.cz

Zlato 1710 EUR/unce kurzy.cz

Ropa 93,16 EUR/barel kurzy.cz

29.8. - 2.9.2022

Na začátku minulého týdne byly trhy opět nervózní díky obnoveného napětí na Ukrajině, které se odehrává 

poblíž jaderné elektrárny v Záporoží. Ukrajinské obilí zůstává klíčové z pohledu dodávek a v následujících 

týdnech bude vyvíjející se situace bedlivě sledována. Aktuální vývoz v porovnání s loňským rokem je 3Mmt za 

měsíc vůči 6-6,5Mmt měsíčně. Nutno říci, že vývoz UA pšenice je minimální v porovnání s vývozem kukuřice. 

Úterní odhad kanadského statistického úřadu StatCan na výnos pšenice pro letošek je pozitivní a v číslech 

28,1Mmt což je více oproti minulému roku. Nové prodeje Ruska do Egypta potvrzují návrat tohoto původu a 

zrychlení exportní aktivity v následujících týdnech. Očekává se, že ruská sklizeň bude velká a uvolní objemy na 

exportní trh. Na druhou stranu není jisté zda-li ruský původ bude mít potřebnou kvalitu. Vývoz z Ruska a 

pozitivní výhled kanadské úrody zapříčinil pád cen pšenice na konci týdne. 

Ve zkratce

Pšenice

www.grainterminal.cz

• Neuspokojivé prognózy na sklizeň kukuřice

Kanadský statistický úřad StatCan minulý týden zveřejnil velice optimistické číslo k produkci řepky, kterou 

odhaduje na 19,50Mmt vůči 12,59Mmt z loňského roku. Palmový olej ztrácí půdu pod nohama, stejně jako 

sójový olej a řepka. Sklizeň v roce 2023 ve Francii je ohrožena kvůli přetrvávajícímu nedostatku vody. v průběhu 

minulého týdne ceny řepky padaly a dostaly se tak na nejnižší úroveň od začátku srpna, a to v důsledku pádu 

cen ropy. Ukrajina zahájila sklizeň slunečnice společně s kukuřicí a sójou. Nicméně velká část slunečnice zůstává 

na okupovaných územích. 

Řepka

Sója

Ceny sójového bobu v minulém týdnu na základě prognóz rekordní úrody v Brazílii díky rozšíření výměry v 

příštím roce naopak klesají směrem dolů. K čemuž přispívá i suché a teplé počasí, které urychlí začátek sklizně.
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Pšenice v minulém týdnu nepřekonala horní rezistenci 340€ a zavírací páteční hodnota tak byla 319,50€. 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€.

Pod čarou

Technická analýza pšenice

Kukuřice

Ceny kukuřice v Americe rostou na základě geopolitického napětí a zhoršení výnosů kukuřice kvůli nedostatku 

vody v oblasti Corn Belt. Tváří v tvář neuspokojivé evropské sklizni věnují obchodníci pozornost objemům 

dovozu do Evropy a samozřejmě cenovému rozpětí mezi kukuřicí a jinými krmnými obilovinami. I tak ceny 

kukuřice na konci týdne klesly. Rumunsko nadále dováží ukrajinskou kukuřice za její nízkou cenu, a to i na úkor 

negativního dopadu na místní produkci. 

Ekonomická situace je důležitým prvkem, který je třeba sledovat s otázkou cen energií v pozadí, které začnou v 

čase více promlouvat do trhu. Navazující pokles cen v posledních týdnech zapříčinil také americký akciový trh v 

očekávání dalšího zvýšení úrokových sazeb ze strany americké národní banky FED. Euro opět kleslo vůči dolaru a 

obchodovalo se tak pod úrovní 0,99$. Ropa byla na konci týdne opět na svém minimu. V Záporoží probíhají 

kontroly ze strany OSN na ostřelované jaderné elektrárně. Podle Nord Stream 1 Gazprom tvrdí, že během své 

„údržby“ zjistil únik ropy, a proto plynovod zůstane uzavřen, dokud nebudou provedeny opravy – neexistuje 

žádný časový plán, kdy se potrubí v tuto chvíli znovu otevře.



Technická analýza řepky

Uzavírací páteční hodnota byla 609,75€. Řepka se odrazila od hodnoty 600€ směrem nahoru. Aktuálně 

bychom se měli pohybovat mezi hodnotami 600-660€. 


