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Ve zkratce

• Růst cen pšenice díky napjaté geopolitcké situaci
• Psychologická úroveň 600€ na řepce v minulém týdnu
• Ceny sóji dále padají, Čína se stahuje z trhu
• Snižování produkce ropy
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92,6
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Pšenice
Ruský ministr zahraničí obvinil západ, že nedodržuje dohodu o uvolnění ekonomických sankcí a je potřeba
zmínit, že úmluva o uvolnění potravinového koridoru byla ustanovena na 120dní. Na což především naráží
prezident Putin, který tento fakt bere jako svou výhodu v trhu a možnou páku ve vyjednávání se západní
Evropou. Na konci týdne ceny nabraly směr vzhůru napříč trhy díky zpochybnění ukrajinského exportu. Podzimní
výsadba začne na Ukrajině za obtížných podmínek vyplývajících z ekonomické situace, která ohrožuje schopnost
zemědělců platit za osivo a vstupy, kdy inflace zůstává aktuálně hlavním problémem. Výrobní náklady rostou a
dopad globálního ekonomického zpomalení vyvolává obavy ze snížení poptávky. Pokles eura vůči dolaru posiluje
konkurenceschopnost evropských zemích na obchodní úrovni.

Řepka
Řepka naproti tomu v minulém týdnu opět testovala psychologickou hranici 600€/t na Euronextu, kterou v
pátek prolomila a zavírací hodnota tak byla 597,75€/t. Řepkový trh bere v potaz velice dobrou sklizeň v Evropě
spolu s očekávánou a kladně odhadovanou sklizní v Kanadě. Rizika ekonomického zpomalení tíží trh s biopalivy a
rostlinnými oleji. Současné deště ve Francii zůstávají nedostatečné ke snížení obav z klíčení řepky a nadcházející
podzimní výsadby řepky pro rok 2023. Egypt nakoupil 27 tisíc tun slunečnicového oleje.

Sója
Ceny sóji v Americe dále klesají pod tíhou očekávané rekordní sklizně v Brazílii na jaře příštího roku a také ve
spojení s poklesem čínské poptávky.

Kukuřice
Situace s kukuřicí nebude lehká. Evropa bojovala v průběhu léta s velice nízkým deficitem vody a díky tomu jsou
tak odhady úrody velmi nízké. Dovoz ukrajinského zboží neznámé kvality zatím v pomalém tempu proudí do
trhu, nicméně musíme brát v potaz, že se nebavíme o těch samých objemech, na které jsme byli zvyklí v
minulých letech.

Pod čarou
Oraganizace OPEC+ (organizace zemí vyvážejících ropu) rozhodla v minulém týdnu o snížení produkce ropy, a to
o 100k barelů denně od 1.10.2022, aby se vyrovnal s poklesem poptávky a podpořil ceny. Trh s hnojivy je stále
napjatější s rizikem dodávek pro nadcházející rok což bude mít vliv především pro sklizeň 2023. V důsledku
vysokých cen plynu a některých odstávek v průmyslu začíná být situace pro zemědělce velice nejistá.
Obchodníci pozorně sledovali komentáře Jeroma Pauwela, které nenechaly na pochybách, že USA budou
pokračovat v utahování měnové politiky v boji proti inflaci. Příští zasedání FEDu (americká národní banka) se
bude konat 21. září a očekává se další zvýšení amerických sazeb. Což pravděpodobně znovu roztočí změnu v
ekonomice napříč světadíly.

Technická analýza pšenice

Pšenice se na konci minulého týdnu přiblížila k horní hranici 340€ a zavírací páteční hodnota tak byla 337,75€.
Pokud neprorazíme hranici 340€ neměli bychom hledat nová cenová maxima v tomto období a spíše se
budeme pohybovat v rozmezí 340€ - 300€. Pokud se dostaneme pod hraničních 320€ budeme hledat podporu
na úrovni 300€.

Technická analýza řepky

Uzavírací páteční hodnota byla 597,75€. Řepka prorazila v pátek psychologickou hranici 600€/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€.

