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a měn

Cena  
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Jednotka Zdroj

Pšenice 327,25 EUR/MT Euronext

Řepka 636,25 EUR/MT Euronext

• Zpráva USDA a vliv na ceny komodit Kukuřice 6,55 USD/BUS CBOT

• Pád cen řepky vlivem ropy Soja 14,6 USD/BUS CBOT

• Stagnace cen sóji na evropském trhu CZK/EUR 24,26 CZK kurzy.cz

USD/EUR 1,03 USD kurzy.cz

Zlato 1762 EUR/unce kurzy.cz

Ropa 96,66 EUR/barel kurzy.cz

07.11. - 11.11.2022

Ceny všech komodit v miulém týdnu klesly z důvodu pokračujících vývozů z Černého moře. Obchodníci nadále 

sledují vývoj jednání o exportním koridoru na Ukrajině, jehož dohoda končí 19.11.2022, většina obchodníků se 

však domnívá, že by měla být dohoda prodloužena. Evropskému původu pšenice navíc neprospívá ani růst eura 

vůči dolaru, čímž ztrácí konkurenceschopnost cen na vývoz zboží. Zpráva USDA, která proběhla 10.11.2022 

oslabila dále ceny nejen pšenice, ale i dalších komodit. Vývoz veškerého obilí z Ukrajiny je v letošní sezóně zatím 

podle ministerstva 14,3 milionu tun, zatímco loni k dnešnímu dni to bylo 20,6 milionu tun. 

Ve zkratce

Pšenice

www.grainterminal.cz

• Jednání OSN v Ženevě 

Ceny řepky také spadly směrem dolů v důsledku obav ze zpomalení ekonomiky, ale především pádu cen ropy, 

po které je aktuálně menší poptávka. Uzavření Číny kvůli Covid opatřenímjvětších importérů, tlačí ceny směrem 

dolů.

Řepka

Sója

Vývoj měny v USA přinesl již koncem týdne jasnou podporu cen sóji, ale také vysoké ceny olejnin na trhu, a 

především sójového oleje. Právě nedávný pohyb dolaru směrem dolů je faktorem, který je třeba v 

nadcházejících dnech sledovat i z důvodu, že vývozní aktivita USA je skutečně podpůrným prvkem cen. Naproti 

tomu evropský trh s růstem cen sóji stagnuje a nabírá opačný směr tedy spíše klesající.

ZPRAVODAJ

http://kurzy.cz/
http://kurzy.cz/
http://kurzy.cz/
http://kurzy.cz/


Pšenice na konci minulého týdne zaznamela propad pod hranici 330€ páteční zavírací hodnota tak byla 

327,25€. Pokud prorazíme hranici 330€, měli bychom se přiblížit k horní hranici 340€ a nebo hledat nová 

maxima. Pokud neprorazíme hranici 340 budeme se pohybovat v rozmezí 340€ - 300€.

Pod čarou

Technická analýza pšenice

Kukuřice

Po zveřejnění zprávy USDA minulý týden, ceny kukuřice začaly ztrácet na trhu a přiblížily se tak úrovním z konce 

srpna 2022, aby otestovaly zónu podpory. Ukrajina hlásí z 39% hotovou sklizeň kukuřice což je z kapacitních 

důvodů méně, než v předchozím roce. Velké procento bude zůstávat na Ukrajině na polích a sklizeň, tak 

proběhne později. Nicméně i tak do Everopy proudí desetitisíce tun ukrajinské kukuřice, která sráží ceny 

směrem dolů na trhu. 

Představitelé OSN se v minulém týdnu sešly s ruskými protějšky v Ženevě uvidíme, jaké titulky z tohoto setkání 

vzejdou a doufá se, že bude dosaženo pokroku v úsilí o prodloužení koridoru o 1 rok. Zprávy z USA říkají, že 

pokud Čína uvolní opatření spojené s Covid-19, by mohlo mít pozitivní vliv na poptávku a vylepšit tak propad 

dolaru. Ukrajina hlásí získání chersonské oblasti zpět a pro Moskvu je to stále masivní rána, protože Cherson byl 

jedním z mála regionů dobytým Ruskem při jejich počáteční invazi a skutečně ukazuje současnou slabost.



Technická analýza řepky

Uzavírací páteční hodnota byla 636,25€. Řepka v minulém týdnu propadla pod psychologickou úroveň 650€/t 

a v aktuálním týdnu budeme pozorovat, zda-li se řepka odrazí zpět až k hranici 670€, kde bychom mohli dále 

pokračovat až k hodnotám 700€. Pokud neprorazíme hranici 650€ je pravděpodobné, že budeme se budeme 

pohybovat v rozmezí 640-570€/t. 


