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Maailman varastotasot





Disclaimer

• Vastuuvapauslauseke - Disclaimer & Disclosure VYR pidättää oikeuden annettuun 
markkinainformaatioon. Markkinakommentit eivät ole suositus minkään 
markkina-position puolesta tai sitä vastaan. Markkinakommentit kuvaavat sen 
hetkistä tekijän kuvaa markkinoiden kehityksestä.

• Informaatiota voidaan muuttaa ilman ennakkovaroitusta. Hintaindikaatiot ja 
markkinatiedot voivat jo julkaisuhetkellä olla muuttuneita ja niiden 
käyttötarkoitus on vain indikatiivinen sekä yleisen markkinatiedon lisääminen. 

• Markkinakommentit perustuvat useilta luotettavilta toimijoilta ja useista 
luotettavista lähteistä saatuihin markkinoiden julkisiin hintanoteerauksiin, sekä 
markkinoilta toimivilta analyysilaitoksilta saatuihin raportteihin. 

• VYR ei vastaa tekstissä mahdollisesti ilmenevistä virheistä. Markkinakommentit 
ovat tarkoitettu VYR jäsenistön käyttöön ja kotisivulla jaettaviksi.  



EU:n vilja/rehuraaka-aine yleiset markkinakommentit
Itämeren satamahintaindikaatioita (offer) fob 13.9.2021  
Eur/usd 1,179

Maissi fob Puola 223/225 eur
Rehuvehnä fob Baltia (Matif joulukuun futuuri -18 eur)
Myllyvehnä 12,5 % Baltia (Matif +12), Puola (Matif +10)
Myllyvehnä 14 %: Baltia +18, Poland +17
Rehuohra: Baltia (Matif -22/-25)
Triticale: (Matif -26/-28)
Ruis: (Matif -47 eur) 
Rapsirouhe marraskuu fob Arag 266 eur/tn
Soijarouhe 49 %(profat) fob Hamburg: 400 eur

• Viljojen ja öljykasvien hintojen nousuralli on tasaantunut sivuttaisliikkeeksi ja nyt 
odotellaan seuraavia askelia. USA:n keskilännen ja Ukrainan poutaisempi jakso on 
vauhdittanut suurimman viljakasvin, maissin kypsymistä, mikä rauhoittaa 
markkinoiden tunnelmaa toistaiseksi. Hintojen tasaantumista vahvisti USDA:n
syyskuun raportin nostettua maailman päätuotantokasvien (maissi, vehnä, soija) 
satoarvioita elokuun raporttiin verrattuna. Maissin globaalia tuotantoarviota 
nostettiin 12 MT elokuun arviosta. Vehnän pääviejämaiden varastojen suhdetta
kulutukseen nostettiin 12.7 %:sta 13.4 %:iin. Argentiinan ja Australian sato-
odotukset ovat kohtuullisen hyviä. EU:n haasteena on laatu ja Venäjän heikohko 
vehnäsato taas tuo arvaamattomuutta mm. vientiveron toiminnallisuuden 
mukana.  Hintatasot maailmanmarkkina hintaisessa tarkastelussa ovat edelleen 
selvästi tavanomaista korkeammalla. Esim. Egyptin vehnän viimeisimmän 
tarjouskilpailun taso 313 dollaria/tn (fob) on 117 dollaria viime vuoden vastaavan 
ajankohdan hinnan yläpuolella. Luken viimeisin kotimaan satoarvio on 2,8 MT. 
Vaikka sato kokonaisuutena kattaa kotimaisen kysynnän, niin eri aikaiset tarjonta-
ja kysyntätilanteet laatukysymyksineen tuovat lisähaastetta. Kotimaan heikko sato 
yhdistettynä tavanomaista korkeampiin kansainvälisiin hintoihin ja heiluntaan tulee 
korostamaan hinta- ja saatavuusriskien hallinnan merkitystä koko viljaketjussa. 
Sijoittajasektorin (managed money) osuus Chicagon soija-, maissi-, ja 
vehnäfutuureissa on edelleen ajankohtaan nähden korkeimmillaan 5 v. 
tarkastelussa. Se on kuitenkin laskenut kevään huipuista, vajaasta 600000 
sopimuksesta (net long) noin 300000 sopimukseen. Syyskuun ensimmäisellä viikolla
US fundit vähensivät hyödykesektorin “bullish bets” määrää 4%, 2 miljoonaan
sopimukseen, matalimmalle tasolle 10 kuukauteen. Myynti koski erityisesti
metalleja ja maataloustuotteita. 



USDA vehnä ja soijapapu syyskuu 2021



Matif joulukuu 2021 
myllyvehnäfutuuri

• Vehnän viimeisin maailman tuotantoennuste (USDA 10.9.2021)
20/21 776 MT -> 21/22 780 MT, varastot (292 MT -> 283 MT)

• USDA nosti maailman vehnän kysyntää 9 MT elokuun raporttiin
verrattuna, eli varastot ovat vuositasolla nyt 5 miljoonan tonnin
laskussa.

• Coceral korjasi EU+UK satoa 143.4 miljoonaan tonniin (145.8 mmt) 

• Euroopassa vehnän sadonkorjuu on saatu päätökseen ja 
laatuhaasteet ovat nostaneet erityisesti myllyvehnien preemioita
suhteessa rehuvehnään. Matifin myllyvehnäfutuuri kääntyi elokuun
toisella puoliskolla laskuun.

• Ranskassa AgriMerin mukaan 30% maan vehnästä on myllylaatuista, 
viime viikolla arvio oli vielä 39%. Viime vuoden sadosta myllylaatuista
oli 98%.

• Maailmanmarkkinoilla Egyptin GASC osti 300 mkg. vehnää, pääosin
Ukrainasta (240 kt) ja Venäjältä (60 kt). Hinta oli 313,09 dollaria
(264 eur) tonnilta. Nousua viime vuoden vastaavaan ajankohtaan on 
117 dollaria. Ukraina hyötyy Venäjän heikosta sadosta ja vientiveroon
liittyvästä keskustelusta.

• Argentiinan vehnäsatoarvio 2021/22 on 20 miljoonaa tonnia, 
mikä on 13 % viime vuoden yläpuolella. Australian 
vehnäsatoarvio on 31.5 miljoonaa tonnia, mikä on 1.5 MT (5 %) 
viime vuoden ennätyssadon alapuolella. Markkinoilla on 
keskustelua kuivuuden vaikutuksesta em. satoihin.

• Teknisesti tarkasteltuna Matifin joulukuun 21 myllyvehnäfutuuri on 
laskenut huipuista (257,50 eur) 20 eur 237,75 euroon. Futuurin trendi
on kääntynyt laskuun. Tukitasoina Fibonaccin 61,8 % ~ 233 eur ja 50 
päivän keskiarvo on 230 euroa. MACD (sininen viiva punaisen viivan
alla) on myyntisignaalin puolella.



Matif marraskuun 2021 rapsifutuuri
- Matifin marraskuun -21 futuuri liikkuu 570-582 eur tasoilla. 

Matif ei ole onnistunut puhkaisemaan 582 eur vastustustasoa
(Fibonacci 100 %). Fibonazzi 76,4 % (545 eur) vaikuttaa tällä
hetkellä toimivan tukitasona. MACD (sininen viiva punaisen
viivan alapuolella) on lievästi myyntisignaalin puolella.

- Niukkuus pitää futuurimarkkinaa edelleen käänteisenä,          
lähipositio (nov. 21) n. 100 eur helmikuun 2024 futuuria
korkeammalla.

- EU 27  rapsisatoarvio 16,88 milj. tonnia (+2,5 % v. 2020).        
Satoarvio on 3,5 % 5 vuoden keskiarvon alapuolella. 
Kohtuullisia satoja on saatu Saksassa, Ranskassa ja Romaniassa.

- EU:n kulutusarvio 22,78 miljoonaa tonnia ja tuontitarve 6 
miljoonaa tonnia

- Kanadan Canola-sadon arvioidaan olevan 14 miljoonaa tonnia, 
missä on laskua 28 % viime vuoteen verrattuna.  Canolalla
merkittävä rooli EU puristamoiden tuontiohjelmissa. 
Australiaan sen sijaan povataan 4,5 milj. tonnin ennätyssatoa, 
joka tarkoittaisi 11,1 % kasvua viime vuodesta.

- EU tuontia on pääasiassa Kanadasta, Australiasta ja Ukrainasta. 



Chicagon soijarouhe joulukuun 2021 futuuri
• USDA korjasi maailman soijapapusatoa

varovasti (+1 MT) ylöspäin 383 miljoonaan
tonniin (20/21 363.19 MT) varastot 99  MT 
(20/21 95 MT) – kahden niukan vuoden jälkeen
tuotanto ja kulutus tasapainossa ja varastoihin
odotetaan varovaista lisäystä

• USA:n soijapavun tuotantoarvio 120 MT, Brasilia 
144 MT, Argentiina 52 MT, EU 3 MT

• EU:n soijapavun kulutus 17,2 miljoonaa tonnia, 
tuonti 14,6 miljoonaa tonnia

• USA:n soijakasvustot välttivät kuivuusskenaariot
ja kokonaissato-odotukset ovat 5 % viime
vuoden yläpuolella.

• Chicagon soijarouhefutuuri jatkaa positiivisten
soijasatonäkymien ja ainakin hetkellisesti
rauhoittuneen kysynnän mukana laskutrendissa. 
Teknisesti tarkasteltuna Hinta laski läpi 355 
dollarin tukitason. Uusi tukitaso on 336 
dollarissa. 50 päivän keskiarvo on 357 dollarissa. 
MACD (sininen punaisen viivan alapuolella) 
lievästi myyntisignaalin puolella.



Kauran markkinakommentit
• EU-27 2021/22 kauramarkkina on EU:n sisällä

tasapainoinen, tuotanto laskee 7,9 miljoonaan
tonniin (-1,831 MT vrt. viime vuosi -19,72%) UK 
vaikutus 1 MT

• EU Lähtövarastot ovat 602 mkg ja 
loppuvarastojen arvioidaan laskevan 487 mkg

• Pohjois-Euroopan kuivuus laski jyväkokoa ja tuo
lisähaastetta sopimuslaatujen täyttymiselle
myllykauralla.

• StatsCan arvioi kuivuuden laskevan Kanadan
kauratuotantoa 32,9 % 3,07 miljoonann tonniin. 
Pohjois-Amerikan tiukentunut kauratase tuo
lisämarkkinoita mm. EU:n kauraviejille

• EU:n fyysisen kauramarkkinan hinta hakee nyt
tasapainoa pitkien Euroopan kaurasopimusten
ja mm. USA:n kysynnän tuoman ajallisesti
lyhyemmän supersyklin välillä. 

• Teknisesti tarkasteltuna Chicagon (dec. 21) 
kaurafutuuri on kääntynyt laskuun, mutta on 
edelleen lähellä korkeinta tasoa 20 vuoteen. 
Kaurafutuurin vastustustaso on huipuissa 525 
dollaria/bushel tonni ja nyt ollaan 493 dollarin
tasolla. Fibonacci 76,4 % (483 eur) toimii
tukitasona. MACD on myyntisignaalin puolella.  



Teknisen kuvan indikaattorien tulkinnasta
Teknisestä kuvasta voi saada tukea omalle markkinanäkemykselle. Perustekijöiden (fundamenttien;  
sato, kysyntä etc.) ja teknisen kuvan “painoarvo” vaihtelee markkinatilanteen mukaan. Esimerkiksi
hyvät sadot yhdistettynä korkeisiin varastoihin pitävät hinnat matalina fundamentteihin perustuen. 
Toisessa ääripäässä alhaiset sadot ja pienet varastot voivat aiheuttaa hintavaihteluita joita on enää
vaikea perustella fundamenttien perusteella. Tässä tapauksessa tekninen kuva voi antaa vihjeitä
markkinoiden tulevista liikkeistä ja tasoista. Teknisen analyysin idea lähtee siitä että kaikki tieto on jo 
hinnoissa ja kuvan/indikaattoreiden perusteella haetaan tukea markkinaliikkeiden suunnalle ja tasoille.

- Fibonaccin luvut 011235…luku on aina kahden edellisen luvun summa - markkina muodostaa tuki ja vastustustasoja Fibonaccin tasoille, 
yleisimmin seuratut tasot 50 % ja 61,8 %.

- 50 ja 200 päivän keskiarvot toimivat usein tuki/vastustustasoina ja trendin suunnannäyttäjinä. 50 päivän keskiarvon yläpuolella oleva hinta
kertoo usemmin nousevasta kuin laskevasta trendistä ja päinvastoin.

- Bollinger bands – 20 päivän keskiarvon ja 2 keskihajonnan muodostamaan pilvi. Mitä isompi heilunta (keskihajonta), sitä suurempi pilvi. 
Noin 90 % markkinan liikkeistä tapahtuu pilven sisällä pidemmällä aikavälillä. Hinnan ollessa pilven yläpuolella puhutaan yliostetusta
markkinasta. Vastaavasti pilven alapuolella oleva hinta kertoo ylimyydystä markkinasta. Hintaheilunnan (volatiliteetti) kasvaessa pilvi
laajenee ja vastaavasti heilunnan pienentyessä pilvi pienenee.

- MACD – 26:12:2 kun Lyhyempi keskiarvo > pidempi keskiarvo , markkina vahvistumassa ja päinvastoin
- Volyymi, kertoo markkinan luotettavuudesta/vahvuudesta
- Open interest, avoimet sopimukset suhteessa markkinoiden liikkeeseen

- OI laskee, hinta nousee = markkina on heikentymässä
- OI laskee, hinta laskee = markkina on heikko
- OI nousee, hinta laskee = markkina on vahvistumassa
- OI nousee, hintaa nousee = markkina on vahva
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