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Jednotka Zdroj

Pšenice 325,75 EUR/MT Euronext

Řepka 610 EUR/MT Euronext

• Prodloužení ukrajinského koridoru na 4 měsíce Kukuřice 6,67 USD/BUS CBOT

• Nižší poptávka po olejninách díky zpomalení ekonomiky Soja 14,28 USD/BUS CBOT

• Nárůst případů Covid v Číně ohrožuje světovou poptávku CZK/EUR 24,34 CZK kurzy.cz

USD/EUR 1,02 USD kurzy.cz

Zlato 1744 EUR/unce kurzy.cz

Ropa 88,45 EUR/barel kurzy.cz

14.11. - 18.11.2022

V minulém týdnu ceny pšenice spadly směrem dolů. Evropští obchodníci bedlivě sledují vývoj směnného kurzu, 

který je pro export zásadní a vývoj eura vůči dolaru je pro ně zásadní. Pád cen zapříčinila především dohoda o 

prodloužení ukrajinského potravinového koridoru. Zástupci OSN a turecký prezident jsou zatím přesvědčeni, že 

dohoda nadále usnadní vývoz z ukrajinských přístavů, které se prodloužilo o další 4 měsíce. V minulém týdnu 

potvrdila Saudská Arábie nákup 1mil Mt pšenice na dodávky v termínu 04-06.2023 a další nákup pšenice byl na 

straně Egypta a to 300 000 t ruského původu. Austrálie stále hlásí silné deště, které budou mít negativní dopad 

na úrodu. Ukrajina hlásí dokončené podzimních prací a zároveň ohlásila, že osevní plocha bude kvůli konfliktu 

nižší než v loni. 

Ve zkratce

Pšenice

www.grainterminal.cz

• Zastropování cen elektřiny v ČR

Řepka stále padá směrem dolů od začátku listopadu a s tím i strhla ceny slunečnice. Ceny klesají v důsledku nižší 

poptávky po rostlinných olejích a biopalivech díky globálnímu zpomalení ekonomiky. Ceny ropy prudce klesají.

Řepka

Sója

Stejně tak, jako ostatní komodity padají ceny i olejnin, postup sklizně v jižní Americe vyvíjí tlak na tržní ceny a 

tlačí je směrem dolů. Čína hlásí navýšení nárůstu onemocněním Covid-19 což v minulém týdnu vyvolalo obavu z 

dalšího poklesu poptávky a tím i oslabení cen. 
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Pšenice na konci minulého týdne zaznamela propad pod hranici 340€ páteční zavírací hodnota tak byla 

325,25€. 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

Podle posledních informací Evropa potřebuje dovážet kukuřici, aby dorovnala s letošním poklesem produkce. 

Naproti tomu ceny kukuřice na evropském trhu klesají vlivem pokračujícího vývozu z Ukrajiny. Sklizeň kukuřice v 

tuzemsku je hotova z 50 % a aktuální sněhové podmínky v ČR budou sklizeň zpomalovat.

Nárůst případů Covid v Číně znepokojuje operátory na světovém trhu. Obavy z vlastně globální recese v pátek 

zatlačily na ceny ropy. Americká ropa WTI se ocitla krátce i pod hranicí 78 USD, nakonec udržela hranici 80 USD. 

Od svých březnových letošních maxim nicméně již zlevnila o více než třetinu. Poslanecká sněmovna schválila 

zastropování cen u výrobců elektřiny. 



Technická analýza řepky

Uzavírací páteční hodnota byla 610€. Řepka v minulém týdnu propadla pod psychologické úrovni 600€/t a v 

aktuálním týdnu budeme pozorovat, zda-li se řepka odrazí zpět až k hranici 640€, kde bychom mohli dále 

pokračovat až k hodnotám 700€. Pokud neprorazíme hranici 640€ je pravděpodobné, že budeme se budeme 

pohybovat v rozmezí 640-570€/t. 


