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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. 



EU:n vilja/rehuraaka-aine yleiset markkinakommentit
KV. Satamahintaindikaatioita (offer) fob

14.12.2021  eur/usd 1,13:
Maissi fob Puola 253/254 eur
Rehuvehnä (Matif maaliskuun futuuri -20 
eur)
Myllyvehnä 12,5 % Baltia (Matif +6), 
Puola (Matif +6)
Myllyvehnä 14 %: Baltia +25, Puola +26
Rehuohra Baltia (Matif march -25)
Rapsiöljy: fob Rotterdam 1650 eur/tn
Triticale: Puola -
Ruis: (Puola Matif -47 eur) 
Rapsirouhe fob Arag 340 eur/tn
Soijarouhe fob Hampurg 49 %(profat): 
430 eur

• Hintojen nousu kansainvälisillä viljamarkkinoilla on tasaantumisvaiheessa ja viimeiset 3 viikkoa
on ollut korjausliikettä alaspäin. Esimerkiksi Chicagon vehnä hakee uutta kysyntää n. 100 
dollaria marraskuun huippujen alapuolelta. Globaalin taseen pieni vahvistuminen (USDA) ja 
USA:n laimeat vientiluvut ovat pitäneet vehnäpörssejä odotusvaiheessa toistaiseksi. 
Suhteellinen hintataso on kuitenkin edelleen korkea. Sateiden hidastama Australian sadonkorjuu 
on edennyt yli puolenvälin ja määrällisesti sadosta odotetaan hyvää. Vehnässä pula on erityisesti 
laadusta, mikä näkyy korkeavalkuaisen vehnän preemioissa. 

• Etelä- Amerikan soijan satonäkymät ovat pääsääntöisesti ennallaan, La-Ninan mahdollista 
muodostumista seurataan. USDA:n joulukuun raportti arvioi maailman soijapapuvarastojen 
kasvavan 2 MT, hyvien satonäkymien perusteella. Maissin loppuvarastoarviota nostettiin 
miljoonalla tonnia parantuneiden satonäkymien mukana. 

• Maailman vehnävarastojen arvioidaan nyt laskevan 12 MT satokauden loppuun mennessä.
Venäjän vehnän vientivero on $91/mt, nousua +$6.10 edelliseen muutokseen. Laskelman
perusteena on vehnän maailmamarkkinahinta $330.10. Rehuohralla vastaavat $78.7/ mt +$3.60 
ja  $297.50. Maissilla $54.4/mt, +$.10/mt ja $262.80.

• Rahtien hinnat ovat edelleen selvästi tavanomaista korkeammalla tasolla ja aiheuttavat omat 
haasteensa myös vilja- ja rehuraaka-aineissa. 

• Kotimaan markkinatilanne jatkuu haastavana ja hintataso ylittää monilta osin kansainvälisen 
tason. Niukan taseen johdosta tuonnin (vehnä, ohra ja maissi) ennakoidaan nousevan 120 
miljoonaan kiloon. Viljan laatuvaatimuksia on monin paikoin kevennetty. Vienti keskittyy pääosin 
kauraan. VYR:n tasearvion mukaan kauran vienniksi ennakoidaan 295 miljoonaa kiloa ja 
markkinoiden hinta on noussut sekä kotimaisen kysynnän että vientimarkkinoiden mukana. 



USDA vehnä ja soijapapu joulukuu 2021



Matif maaliskuu 2022 
myllyvehnäfutuuri
• Matifin maaliskuun myllyvehnäfutuuri käväisi marraskuun lopussa all-

time high tasoilla (311 eur) ja on laskenut sieltä n. 25 eur. 50 päivän
keskiarvo on 283 euroa. MACD on myyntisignaalin puolella (punainen
sinisen käyrän yläpuolella) hakee mahdollista käännettä tukitasoilta.

• Vehnän viimeisin maailman tuotantoennuste (USDA 9.12.2021) 20/21 
775 MT -> 21/22 778 MT, varastot (288 MT -> 278 MT)

• Australian ja Kanadan satoarvioita nostettiin 3 MT marraskuun
raporttiin verrattuna. Myös Argentiinan satoa nostettiin (20,3 -> 21 
MT)

• Australian puinnit ovat 60 %:n tasolla, jatkuneet nyt sadejakson
jälkeen ja laadun menetyksiä ennakoidaan tapahtuneen.

• USDA:n joulukuun raportti nosti maailman vehnävarastoja 3 
miljoonalla tonnilla marraskuun raportista. Laskua arvioidaan
vuositasolla kertyvän 10 MT.

• Vaikka USDA nosti maailman vehnän kokonaissatoa, pääviejämaiden
taseet ovat tiukimmat vuoden 2007 jälkeen. Korkealaatuisen
myllyvehnän ja rehuvehnän hintaero on kasvanut

• Coceral arvioi EU+UK vehnäsadon laskevan 139.8 miljoonaan tonniin v. 
2022 (143.2 mmt v. 2021)

• Venäjän toimia sekä Ukrainan jännittyneen sotilaallisen tilanteen että
vehnän viennin ohjauksen suhteen seurataan. Vehnän vientivero on 
nyt 91 dollaria ja sen perusteena olevan maailmanmarkkinahinta 330 
dollaria.



Matif Rapsifutuuri helmikuu 2022
• Matifin helmikuun -22 futuuri liikkuu all-time high tasoilla 710  

eurossa. 50 päivän keskiarvo on 680 euroa, mikä toimii
tukitasona. MACD on ostosignaalin puolella (sininen viiva
punaisen yläpuolella.)

• EU 27  rapsisatoarvio 16,88 milj. tonnia (+2,5 % v. 2020).     
Satoarvio on 3,5 % 5 vuoden keskiarvon alapuolella. 

• EU.n kulutusarvio 22,78 miljoonaa tonnia

• EU tuontitarve 6 miljoonaa tonnia

• Tuontia pääasiassa Kanadasta, Australiasta ja Ukrainasta.

• Maailman suurimman viejämaan Kanadan tuotanto laski viime
vuodesta 34,4% 12,8 miljoonaan tonniin. Maailman
rapsi/canolavarastot laskevat ennätysalhaiselle tasolle mikä siirtää
myös kysyntää substituutiotuotteisiin.

• Australian hyvä sato auttaa tiukkaa tasetilannetta, satoa alkaa
saapumaan EU-markkinoille tammikuusta alkaen.

• Tarjonnan niukkuus pitää futuurimarkkinaa käänteisenä, 
lähipositiot kauempia kalliimpia elokuulle 2023 saakka.

• EU:n rapsialan arvioidaan nousevan 5,6 miljoonaan hehtaariin 
kaudella 2022/23 (2021/22: 5,23 milj. ha).



Chicagon soijarouhe joulukuun 2021 futuuri
• Chicagon soijarouhe jatkaa lokakuussa alkaneessa

nousutrendissä. Kauppaa käydään 363 dollarin
tasolla. 50 päivän keskiarvo on 339 dollarissa ja se on 
kääntynyt nousuun. Seuraava tekninen taso on 
Fibonacci 38,2 % on 375 dollaria. MACD (sininen
käyrä punaisen yläpuolella) on lievästi ostosignaalin
puolella.

• USDA laski maailman soijapapusatoarviota
marrasuun arviosta 3 MT 382 miljoonaan tonniin
(20/21 363.19 MT) varastot 102  MT (20/21 99 MT) –
kahden niukan vuoden jälkeen tuotanto ylittämässä
kulutuksen ja varastoihin odotetaan pientä (2 MT) 
lisäystä

• USA:n soijapavun tuotantoarvio 120 MT, Brasilia 144 
MT, Argentiina 49,5 MT, EU 3 MT

• La-Ninan (kuivuus) toteutumista seurataan Brasilian
eteläosien ja Argentiinan osalta. Brasilian keski- ja 
pojoisosien tilanne on hyvä.

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

• Euroopan fob hintataso alkuvuodelle 2022 on 430 
eur ja kesää kohti hintakäyrä on laskeva.



Kauran markkinakommentit
• Chicagon (Mar. 22) kaurafutuuri jatkaa 700 dollarin

yläpuolella, käytyään all-time high tasoilla 780 
dollarissa marraskuun puolivälissä. Hinta on noussut
300 dollaria kesästä, mutta marraskuun alusta
hinnannousu on tasaantunut.

• Haastavassa markkinatilanteessa myyjien ja ostajien
välisten hintanäkemysten erot ovat merkittäviä. 
Erityisesti sadon 22 kaupankäynnin perustekijöiden
määrittäminen tavanomaista hankalampaa. 

• EU 27 + UK tuotantoennuste on 9,1 miljoonan 
tonnin tasolla. Ennustettu tuotantomäärä on toiseksi 
suurin vuoden 2004 jälkeen.

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

• Kanadan kuivuudesta johtuen maan kaurasato laski 44 
% n. 2 MT viime vuodesta 2,57 miljoonaan tonniin, mikä
laskee erityisesti Pohjois-Amerikan kauravarastot
ennätysalhaiselle tasolle.

• Pohjois-Amerikan tiukentunut kauratase on tuonut
lisämarkkinaa mm. EU:n kauraviejille

• Rahtimarkkinan korkeat hinnat tuovat lisähaastetta
viennissä



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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