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Ve zkratce

• Propad cen pšenice díky geopolitické situaci
• Udržení cen řepky díky cenám olejnin
• Stávky v Brazílii ovlivňují trh se sójou
• Vliv číny na kukuřičný trh
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Pšenice
Napětí na trhu v minulém týdnu dále převládalo v kontextu dění v oblasti Černého moře společně se zhoršující
se situací v oblasti sklizně ozimé pšenice v USA. špatná sklizeň pšenice v Argentině, která se odhaduje na
pouhých 13,5 milionu tun ve srovnání s průměrnými 16Mt z posledních let, přiměla vládu, aby podpořila
opětovné projednání určitých smluv s dovozci. V této souvislosti ceny pšenice na začátku týdne opět vzrostly.
Uprostřed týdne pak trh nejen se pšenicí nabral obrat směrem dolů, kvůli dohodě mezi Putinem a OSN ohledně
prodloužení smlouvy potravinového koridoru. Prodloužení z původně stanovené dohody jsou aktuálně 4 měsíce
a smlouva tak vyprší za 3 týdny a vše bude znovu předmětem nových jednání. Na trzích zůstává nejistota a nelze
vyloučit nová překvapení, včetně vysoké volatility.
Řepka
Palmový olej byl minulý týden na cenovém zvýšení kolem +4 - +5 %, což mělo vliv i na ceny řepky. Společně s tím
rostly i ceny ropy. Uprostřed týdne vlivem geopolitické situace ceny řepky klesly, ale i tak měla cenovou
podporu díky pevnosti rostlinných olejů.
Sója
Situace se sójovými boby je také napjatý z důvodu sociálního kontextu v Brazílii a stávky vedou ke zpoždění v
logistice. Povětrnostní podmínky však zatím zůstávají příznivé pro sklizeň na začátku příštího roku, produkce sóji
se odhaduje na rekordních více než 150 Mt a produkce kukuřice kolem 125 Mt.

Kukuřice
Ceny kukuřice v Americe také klesaly pod tíhou změnové politiky Číny a schválení nových dodavatelů z Brazílie
namísto tradičního dodavatele kukuřice USA.

Pod čarou
Na finančních trzích Fed (centrální banka USA) nepřekvapivě zvýšil sazby o 75 bazických bodů. Projev jejího
předsedy Jeroma Powella však investory poněkud zklamal a naznačil, že Fed bude pokračovat v boji s inflací, a
tedy sazby dále zvyšovat. Putinova politika začíná být velice zásadní, při tlaku který, vyvíjí na Turecko ohledně
ztížení podmínek vstupu Finska a Švédska do NATO, výměnou za to, že potravinový koridor přetrvá. Centrální
banky zakoupily nejvíce zlata od roku 1967. Počasí je v naší oblasti stále mírné a v následujícím období bude
kolem 13stupňů v odpoledních teplotách, což by mohlo mít negativní vliv na plodiny v druhé polovině příštího
roku.

Technická analýza pšenice

Pšenice se na konci minulého týdnu neblížila k horní hranici 365€ a páteční zavírací hodnota byla 339,25€.
Pokud prorazíme hranici 340€, měli bychom se přiblížit k horní hranici 365€ a nebo hledat nová maxima.
Pokud neprorazíme hranici 340 budeme se pohybovat v rozmezí 340€ - 300€.

Technická analýza řepky

Uzavírací páteční hodnota byla 664,75€. Řepka v pátek tak prorazila psychologickou hranici 660€/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 670€ je pravděpodobné, že budeme se budeme
pohybovat v rozmezí 660-570€/t.

USA Analýza

Závěrem snímek v hlavních oblastech pěstování ozimé pšenice v Americe (vyznačeno tmavě zelenou). Data z
1.11.2022 jasně ukazují vodní deficit nad největšími pěstitelskými oblastmi pšenice ve Spojených státech.
Podobná situace pak ukazuje jak na jarní pšenice, tak i sóju a kukuřici, což by mělo mít hlavně dopad na ceny
komodit v přístím roce.

