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Ve zkratce

• Vlna veder zasáhla Evropu
• Koridor mezi Ukrajinou a Ruskou je stále vidět z dáli
• Nadcházející zpráva USDA 30.6.2022
• Cenový propad řepky
• Zasedání o zvyšování úrokových sazeb bude v týdnu 25
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Pšenice
Obavy z vlny veder v západní části Evropy těsně před sklizní, nechávaly ceny obilovin pevné na začátku minulého
týdne. Díky suchému počasí a velmi vysokým teplotám začala ve Francii a v západní Evropě sklizeň. Italská
společnost Coldiretti zmiňuje, že by mohla produkce pšenice v Itálii letos klesnout o 15% kvůli nedostatku vláhy
a horkému počasí, které zemi zasáhlo. Zřízení koridoru umožňující vývoz obilí z Ukrajiny a bezpečný přístup do
jejich přístavů je nadále k nedohlednu. Obchodníci netrpělivě očekávají informace z nadcházející zprávy USDA,
která bude 30.6.2022. Poslední zprávy z Argentiny hlásí, že by se plochy pšenice mohly letos výrazně revidovat
směrem dolů díky suchu, které v oblasti přetrvává.

Řepka
Řepkový olej a obecně všechny rostlinné oleje prudce klesly zejména kvůli rozhodnutí Indonésie zvýšit své
vývozní mandáty anebo snížit vývozní daně. V důsledku toho bude od 31.7.2022 Indonésie vyvážet 1,16Mt
palmového oleje. S tím klesaly i ceny řepky. K poklesu cen řepkového semínka také dopomáhají nejisté světové
poptávky a rozdílná politika týkající se biopaliv, což vyvíjí tlak na řepku. Německo studuje možnost snížení míry
využití biopaliv, naproti tomu Argentina uvažuje o jeho navýšení z důvodu snížení cen paliv. Inflace v Argentině
je aktuálně 60%. Ceny řepky klesají i z důvodu dokončenému výsevu řepky v Kanadě. Ceny slunečnicového oleje
na Ukrajině klesají, protože mají zásoby stále k dispozici.

Sója
Trh se sójovými boby je velice váhavý vzhledem k současným vysokým teplotám, které budou i nadále
přetrvávat, mohou ovlivnit vývoj plodiny a tím i ceny na trhu.

Kukuřice
Ukrajina na jihu začala se sklizní ječmene a s tím je i spojený problém, který již byl několikrát popisovaný a to
sice s nedostatkem místa pro skladování komodit. Bude zůstávat kukuřice na polích do příštího roku? Vyřeší se
situace spojená s potravinovým koridorem? Nezbývá nám než čekat, ale ke zlepšení situace mezi Ukrajinou a
Ruskem jsme stále na bodě mrazu.

Pod čarou
Evropská komise nadále prosazuje kandidaturu Ukrajiny do EU a Zelenskij nadále usiluje o oddělení od Ruska. Z
pohledu příchodu UA na evropský trh by to znamenalo jediné --> levné komodity na trhu, což by mohlo mít
nedozírné následky na cenu EU komodit trhu. Jak vše dopadne, si budeme muset počkat. Zasedání ČNB ohledně
zvyšování sazeb proběhne tento týden ve středu. Předběžně je téměř jisté, že se bude sazba navyšovat o dalších
minimálně 100bb tedy o 1%. Čínský prezident Xi Jinping o víkendu uvedl, že stávající obchodní spolupráce Číny s
Ruskem je na vzestupné trajektorii. V první polovině roku vzájemný obchod sílil, což bude podle prezidenta v
následujících měsících dále pokračovat směrem k novým rekordním hodnotám. Obchodní spolupráce obou zemí
narůstá nehledě na sankce západu kvůli konfliktu na Ukrajině.

Technická analýza pšenice

Pšenice v minulém týdnu nepřekonala horní rezistenci 408€ se zavírací páteční hodnotou tak bylo 384,75€. Je
pravděpodobné, že se budeme pohybovat v rozmezí 408€ - 370€. S tím, že budeme hledat podporu na spodní
hranici a to je 330€.

Technická analýza řepky

Horní rezistence, která je aktuálně 891€ nebyla v minulém týdnu nebyla pokořena. Uzavírací páteční hodnota
byla tak 746,50€. Aktuálně se řepka odrazila od spodní hranice 763€ směrem dolů a měli bychom hledat
podporu na hranici 740€. Pokud prorazíme i tuto hranici budeme hledat podporu na 710€.

