
Kurz 

komodit 

a měn

Cena  
(sklizeň)

Jednotka Zdroj

Pšenice 333,25 EUR/MT Euronext

Řepka 577,25 EUR/MT Euronext

• Vysoká volatilita vládne na trhu s pšenicí Kukuřice 6,81 USD/BUS CBOT

• Propad cen řepky pod úroveň 600€ Soja 16,66 USD/BUS CBOT

• Pozitivního hodnocení sklizně sóji v Brazílii a vliv na trh CZK/EUR 24,55 CZK kurzy.cz

USD/EUR 0,99 USD kurzy.cz

Zlato 1665 EUR/unce kurzy.cz

Ropa 92,5 EUR/barel kurzy.cz

12.9. - 16.9.2022

Minulý týden proběhla zpráva USDA, která shrnovala aktuální situace na straně Ameriky a snížení výnosů 

zejména kvůli suchu. Volatilita na trhu s pšenicí stále vládne na začátku minulého týdne jsme byli svědky 

propadu cen, které se pak vlivem nejistoty ohledně potravinového koridoru a tím ceny ke konci týdne 

posilovaly, především v obilném trhu. Přestože vývoz obilí na Ukrajině vzrostl, je stále hluboko pod loňskou 

úrovní, která se v současnosti odhaduje na 5,8 milionů tun od začátku kampaně, ve srovnání s 10,9 miliony tun v 

loňském roce k dnešnímu dni. V Argentině by nadcházející sklizeň pšenice mohla být nižší, než se očekávalo, v 

důsledku sucha, které zemi zasáhlo v posledních týdnech. 

Ve zkratce

Pšenice

www.grainterminal.cz

• Negativní hodnocení kukuřice pro začátek sklizně ve Francii

Řepka v minulém týdnu zažívala negativní propad cen směrem dolů a dostaly jsme se tak od začátku roku na 

historicky nejnižší hodnotu kdy jsme prorazili úroveň 600€ a skončili tak na 577,2€ v páteční uzavírací matifové 

hodnotě. Ceny řepky nadále klesají v důsledku propadu cen sóji a ropy. Ekonomické zpomalení dopadá zejména 

na toto odvětví.

Řepka

Sója

Mezitím co ceny sóji rostly na začátku minulého týdne, po vydaní zprávy USDA v závěru minulého týdne zažila 

sója cenový propad. Rostoucí inflace v kombinaci s ekonomickým zpomalením vedla k obavám z poklesu 

celosvětové poptávky. V této souvislosti jsme včera viděli vybírání zisků u sójových bobů. Pád cen byl 

zapříčiněným především dobrou vyhlídkou sklizně v Brazílii v příštím roce. 
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Pod čarou

Technická analýza pšenice

Kukuřice

 Kukuřice začala ve Francii s potvrzením velmi špatných výnosů, což vedlo analytiky Agritel k odhadu produkce 

kolem 10 Mt. Argentina také očekává v nadcházejících měsících neuspokojivou úrodu kvůli nepříznivému počasí. 

Na mezinárodní scéně Tchaj-wan nakupuje kolem 65 000 t kukuřice. Kukuřice je prozatím preferovanou vývozní 

komoditou.

Akciové trhy minulý týden rostly, protože investoři stále více věří v nadcházející zpomalení inflace. Stále více 

zpráv o pozitivních vibracích mezi Putinem a Si Ťin-pchingem a summitem SCO, protože pokračují ve směřování 

k větší spolupráci a navazování významnějších obchodních vztahů. Velká diskuze Ruska se točí kolem potenciálu 

pro něco jako "směnný obchod", kdy ruský čpavek odtéká z Ukrajiny přes koridor a jako takový zaručuje tok 

obilí. Plyn se pohyboval v minulém nejníže od července, a to i pod hranici 170 EUR za MWh. Připlul první LNG 

pro Česko. Předpověď horšího počasí ale trh netěší

Pšenice se na konci minulého týdnu blížila k horní hranici 340€ nicméně páteční zavírací hodnota byla 

333,25€. Pokud neprorazíme hranici 340€ neměli bychom hledat nová cenová maxima v tomto období a spíše 

se budeme pohybovat v rozmezí 340€ - 320€. Pokud se dostaneme pod hraničních 320€ budeme hledat 

podporu na úrovni 300€.



Uzavírací páteční hodnota byla 577,25€. Řepka prorazila v pátek psychologickou hranici 590€/t směrem dolů a 

v aktuálním týdnu budeme pozorovat, zda-li se řepka odrazí zpět na hranici 600€, kde bychom mohli dále 

pokračovat až k hodnotám 640€. Pokud nepokoříme důležitou hranici 600€ je pravděpodobné, že budeme 

testovat novou minimální hranici a budeme klesat dál až k hodnotě 550€.

Technická analýza řepky


